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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso trata-se de uma pesquisa monográfica e tem 
como objetivo estudar a  cobertura jornalística online dos casos de tiroteio nas 
escolas Tasso da Silveira (2011) e Raul Brasil (2019) feita pelo portal de notícias 
G1.  A  escolha  desses  eventos,  que  ficaram  conhecidos  como  Tragédia  de 
Realengo (RJ) e Trágedia de Suzano (SP), se deve a semelhança deles entre si e 
também por serem considerados acontecimentos infrequentes no Brasil. Usando a 
metodologia de Análise de Conteúdo, será feita uma pré-análise dos textos, para 
então formar um corpo de amostra das notícias, assim codificando e apresentando 
indicadores dentro de matérias online. A idéia principal desse trabalho é delimitar 
o estudo dos dois casos no portal G1, escolhendo uma data específica da cobertura 
de ambos os eventos, o dia em que ocorreram os tiroteios. Com os indicadores das 
análises,  pretende-se  verificar  as  diferenças  e  semelhanças  das  séries  de 
reportagens  do site  de cada época  escolhida.  E assim chegar  a conclusão se a 
cobertura jornalística feita em 2019, foi ou não, mais humana do que a de 2011.
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RESUMO

Este  trabalho  de  conclusão  de  curso  trata-se  de  uma  pesquisa  monográfica  e  tem  como 
objetivo estudar  a cobertura jornalística online dos casos de tiroteio nas escolas Tasso da 
Silveira  (2011)  e  Raul  Brasil  (2019)  feita  pelo  portal  de  notícias  G1.  A  escolha  desses 
eventos, que ficaram conhecidos como Tragédia de Realengo (RJ) e Trágedia de Suzano (SP), 
se  deve  a  semelhança  deles  entre  si  e  também  por  serem  considerados  acontecimentos 
infrequentes no Brasil. Usando a metodologia de “Análise de Conteúdo”, será feita uma pré-
análise dos textos, para então formar um corpo de amostra das notícias, assim codificando e 
apresentando  indicadores  dentro  de  matérias  online.  A  idéia  principal  desse  trabalho  é 
delimitar o estudo dos dois casos no portal G1, escolhendo uma data específica da cobertura 
de ambos os eventos, o dia em que ocorreram os tiroteios. Com os indicadores das análises, 
pretende-se verificar as diferenças e semelhanças das séries de reportagens do site de cada 
época escolhida. E assim chegar a conclusão se a cobertura jornalística feita em 2019, foi ou 
não, mais humana do que a de 2011.

Palavras-chave: Jornalismo  Online.  Cobertura  Jornalística.  Tragédia  de  Realengo  –  RJ. 
Tragédia de Suzano – SP. Portal de notícias G1



ABSTRACT

This work is a monographic research and seeks to study the journalistic coverage online from 
the cases of shooting in the schools Tasso da Silveira (2011) and Raul Brasil (2019), made by 
the  portal  news  G1.  The  choice  of  these  events,  which  became  known  as  Tragédia  de 
Realengo (RJ) and Tragédia de Suzano (SP), is due to their similarity to each other (cases of 
school shootings) and also because they are considered infrequent events in Brazil.  Using the 
methodology “ Analysis of Content”, a pre-analysis of the texts will be carried out, in order to 
form  a  sample  body  of  the  news,  thus  coding  and  presenting  indicators  within  online 
materials.  The main idea of  this  work is to delimit  the study of the two cases on the G1 
website  ,  choosing a  specific  date  to  cover  both events,  the  day on which  the  shootings 
occurred. With the analysis indicators, it is intended to verify the differences and similarities 
of the series of reports on the website of each chosen period.And came to the conclusion if the 
coverage made in 2019 is more human, than the one made in 2011

Keywords: Online Journalism. Journalistic Coverage.  Tragédia de Realengo – RJ. Tragédia 
de Suzano – SP. Website news G1
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1 INTRODUÇÃO

O tema desta monografia, cobertura jornalística da violência, foi escolhido devido ao 

momento político e cultural que o Brasil se encontra. Com leis que ampliam o porte/posse de 

arma de fogo e uma mídia que vem tratando os números de mortes como apenas dados da sua 

cobertura jornalística diária, surgiu a necessidade de estudar outros meios, mais humanos, de 

abordar a violência.

O jornalismo humanizado se apresentou como um desses meios, que narra a notícia, 

mas não tem como principal ideia a história em si e sim quem são as pessoas por trás de tal 

acontecimento, o que passaram, como se sentiram, as suas mais diversas experiências. 

A ideia deste trabalho é justamente averiguar se esse modo de produzir notícia está 

presente nas coberturas jornalísticas sobre a violência. Assim, encontrando suas diferenças e 

similaridades, para então buscar meios de introduzir e melhorar esses tipos de notícias, através 

do  uso  de  fontes,  apuração  de  pautas  e  contextualização  do  tema.  Dessa  forma,  criando 

narrativas  mais  densas,  que  dão chance  ao  seu  leitor  de  se  empatizar  e  entender  melhor 

situações que o mesmo nunca viveu. 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foi a Análise de Conteúdo, 

que possibilitou delimitar o corpus de estudo, separar o material dentro da codificação e a 

interpretação final do material.

O primeiro capítulo do trabalho debate sobre mídia e violência. Com base em uma 

série de pesquisas e discussões teóricas, foi traçado o perfil das vítimas de violência no país, 

como elas são representadas e a forma de escrita da grande mídia em cima desses casos. 

Também foi debatida a forma de fazer o jornalismo humanizado, através de exemplos teóricos 

e  literários  da  área.  Os  casos  de  estudo,  as  Tragédias  de  Realengo  e  de  Suzano,  foram 

apresentados juntos de informações relevantes  sobre a cidade e região onde as escolas se 

encontram. A última parte do referido capítulo busca fazer uma breve contextualização sobre 

o  portal  online  G1,  responsável  pela  publicação  das  coberturas  jornalísticas  estudadas, 

caracterizando  a  empresa  ao  qual  o  site  pertence,  o  Grupo  Globo,  e  também  as  linhas 

editoriais domínio. 

O segundo capítulo  Procedimentos Metodológicos  detalha o uso da metodologia de 

Análise de Conteúdo dentro do campo de pesquisa do jornalismo e como ela foi aplicada para 

a realização desta monografia. Inclusive é relatado como foi feita a constituição do corpus da 

pesquisa, quais critérios foram usados para delimitar, escolher e analisar  as matérias a serem 
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estudadas, e também a forma como as mesmas foram guardadas e organizadas para serem 

consultadas posteriormente. 

O terceiro capítulo Análise das Coberturas do G1 aborda as coberturas jornalísticas de 

duas formas, primeiro avaliando cada uma individualmente, citando seus traços gerais e as 

reportagens que se destacam no meio do conjunto de reportagens. A segunda forma é feita 

através da comparação entre  as duas coberturas jornalísticas,  através desse cruzamento de 

dados delimitamos as semelhanças e diferenças das mesmas. 

A parte  final  do  trabalho  são  as  Considerações  Finais, onde  deliberamos  sobre  a 

monografia,  os dados apresentados dentro da comparação das reportagens,  se  tal  material 

entra ou não como jornalismo humanizado e assim concluímos se a hipótese inicial  deste 

trabalho se sustenta ou não.
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2 VIOLÊNCIA E MÍDIA

No primeiro momento deste capítulo iremos abordar a violência no país, quem são as 

suas  vítimas e como elas são retratadas pelos meios de comunicação geral, identificar essas 

relações, principalmente como a violência é abordada na mídia,  será importante para analisar 

as duas coberturas jornalísticas que são objeto de estudo desta monografia. 

 E ao final será feito  o contexto sobre o controle de armas que o país vem vivendo 

nos últimos anos, desde a lei do Desarmamento em 2003 aos decretos presidenciais e projetos 

de lei que vêm sendo implementados atualmente.

Para compreender os dados apontados nos parágrafos anteriores,  foram usadas ao 

longo deste capítulo pesquisas que têm como maior objetivo a violência. Feitos por diversos 

órgãos governamentais e não-governamentais, esses estudos retratam a sociedade e o cenário 

de violência que ela está inserida.  

O Atlas da Violência é um desses estudos, e foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica  Aplicada  (IPEA) em conjunto  com o Fórum Brasileiro  de  Segurança  Pública 

(FBSP). Trata-se de um mapa  feito anualmente para comparar, analisar e contextualizar a 

violência que acontece  em cada estado brasileiro e na federação como um todo. 

O Atlas que foi lançado em 2018, traz informações correspondentes ao ano de 2016, 

quando o Brasil alcançou pela primeira vez em números absolutos  62.517 homicídios e uma 

taxa de 30 mortes a cada 100 mil habitantes. 

Em  julho  de  2019,  em  sua  mais  nova  edição,  o  Atlas  da  Violência  trouxe 

informações pertinentes ao ano de 2017. Mostrando que a taxa por habitante e o número total 

de homicídios aumentou de um ano para o outro ( de 2016 para 2017). Com mais de 65 mil 

homicídios no ano de 2017, a taxa que anteriormente era de 30 subiu para 31,6 mortes por 100 

mil habitantes (IPEA,2019).

Um número muito alto se comparado a países europeus que têm uma taxa 30 vezes 

menor que a nossa  taxa divulgada em 2018. O Brasil no período de dez anos (2006 - 2016) 

chegou ao total de 553 mil mortos, chegando à média anual de 55 mil mortes. Esse número é 

maior do que os apresentados por países em guerra, como a Síria que em oito anos de conflito 

(2011 -  2018) deixou 360 mil  mortos,  uma média  de  45 mil  por  ano,  de  acordo com o 

Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Dentro  dos  números  atualizados  pelo  Atlas  de  2019,  encontramos  mais  uma 

variável: a desigualdade racial. Do total de mortos por homicídio em 2017,  a grande maioria 

era de pessoas negras. 
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Em  2017,  75,5%  das  vítimas  de  homicídios  foram  indivíduos  negros 
(definidos  aqui  como a  soma de  indivíduos pretos  ou  pardos,  segundo a 
classificação do IBGE, utilizada também pelo SIM1), sendo que a taxa de 
homicídios por 100 mil negros foi de 43,1, ao passo que a taxa de não negros 
(brancos, amarelos e indígenas) foi de 16,0. Ou seja, proporcionalmente às 
respectivas populações, para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio 
em 2017, aproximadamente, 2,7 negros foram mortos. (IPEA, 2019, p. 49)

Se compararmos as taxas de letalidade entre negros e não negros ao longo de dez anos, 

(2007- 2017) será constatado que o número para o primeiro grupo aumentou em 33,1%. Já o 

segundo teve o crescimento de 3,3 %, na mesma taxa. Uma diferença de dez vezes entre os 

dois grupos mostra como é necessário maior investimento do Governo em políticas públicas 

tanto para segurança quanto para o combate à desigualdade social e racial.

A organização ANDI², que trabalha o protagonismo de crianças desprivilegiadas nos 

meios imprensa, lançou em 2012 a pesquisa “Imprensa e Racismo”.  Tal estudo observou a 

edição de 54 jornais impressos, durante o período de 2007 a 2010, e constatou  que “os jornais 

brasileiros debatem sobre racismo, mas negligenciam a relação entre esta violência e o quadro 

de homicídios que vitimam, principalmente, a população negra no País” (ANDI, 2012).

Dentro dos 1602 materiais recolhidos pela ANDI neste estudo, em 45 veículos, apenas 

17  %  (273  exemplares)  falavam  sobre  a  violência  contra  pessoas  negras.  Na  mesma 

porcentagem (de 17%), apenas 3,4 % escrevia sobre violência física que acabava em óbito, 

como os casos de homicídio.

Os dados da pesquisa demonstram uma contradição entre a cobertura midiática e o 

números de vítimas negras no ano de 2010, que chegou a 33 mil pessoas (IPEA, 2012). O que 

demonstra  falta  de  interesse  e  espaço  nos  veículos  para  a  abordagem desta  questão.  “O 

percentual sinaliza para o subdimensionamento do fenômeno nesse tipo de narrativa – o que 

aponta, mais uma vez, para a desvinculação entre o quadro de violências físicas e a violência 

simbólica do racismo praticado contra a população negra no País”  (ANDI, 2012, p. 86).

As  pesquisadoras  Silvia  Ramos  e  Anabela  Paiva  vêm  se  dedicando  a  estudar  o 

fenômeno  da  violência  na  mídia  há  muitos  anos.  Em 2007,  as  duas  autoras  lançaram  a 

pesquisa “Mídia e Violência:tendências na cobertura de criminalidade e segurança no Brasil”. 

 Dentro da publicação foram coletados dados sobre a cobertura da violência,  quais 

tipos de textos são feitos, quantas vezes tais palavras são usadas, quais fontes são ouvidas e 

outras informações.

Dez anos depois, em 2017, essas mesmas autoras em conjunto com o escritor Pablo 

Nunes,  lançam uma versão atualizada da pesquisa intitulada “Mídia & Violência :  O que 

1 Sistema de Informações sobre Mortalidade
²- Agência de Notícias dos Direitos da Infância
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mudou em uma década?”.  No trabalho foram analisadas 1.778 notícias de 7 (sete) jornais 

impressos - O Globo, Extra, O Dia (Rio de Janeiro), O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, 

Agora São Paulo (São Paulo)  e  O Povo (Ceará)  -  trazendo resultados  atuais  que foram  

comparados com a análise feita dez anos atrás sobre a cobertura da violência. 

De acordo com os autores, na pesquisa mais recente, o foco central de mais de 50 por 

cento das matérias analisadas não era em si os atos da criminalidade, mas sim a atuação das 

Forças Policiais. 

As polícias (classificadas como Forças de Segurança, pois incluem Polícia 
Militar,  Polícia Civil,  Polícia  Federal,  Polícia Rodoviária  Federal,  Guarda 
Municipal e Forças Armadas e Força Nacional) são as estrelas do noticiário. 
Representam  mais  de  um  terço  de  todas  as  matérias  [recolhidas  para  a 
pesquisa]sobre violência , segurança, crime, drogas e violência no trânsito, 
ou seja, 34,1% (RAMOS;PAIVA; NUNES, 2017,págs. 16-17).

Vale elucidar que dentro das matérias sobre as forças policiais, o seu foco era voltado 

a ações (como prisões,  apreensões e operações) e também a crimes cometidos  pela  força 

tarefa. 

As forças  policiais  também ganham destaque como sendo a  fonte  primária  para 

reportagens sobre violência, como aponta a pesquisa “Mídia e Violência”  de 2017.

Nesta  rodada  da  pesquisa,  a  fonte  mais  ouvida  foi  NFPI  –  ou  Não  Foi 
Possível Identificar. Isto é,[...]a fonte não estava declarada – quase sempre, 
em razão do texto ser muito curto;apenas uma nota. A segunda fonte mais 
ouvida foi a polícia. Como inferimos que na maioria esmagadora das notícias 
sem fonte a origem da informação era a polícia, na prática isto quer dizer que 
mais de 50% das matérias foram baseadas apenas em relatos ou documentos 
policiais (RAMOS;PAIVA; NUNES, 2016,p. 26).

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma organização civil, sem fins lucrativos 

que busca ser um espaço para o debate sobre a segurança pública do país. Para tornar possível 

tal discussão, a organização criou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O documento 

compila e analisa dados referentes a registros policiais, gastos e informações sobre o sistema 

prisional e policial do país. 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, em 2018, 6.200 

pessoas foram mortas devido a intervenções policiais. Como dito anteriormente, a polícia tem 

sido a fonte principal em matérias relacionadas à violência, o que é controverso, pois pode 

gerar um conflito de interesses que poderia favorecer  a força policial,  que está envolvida 

diretamente nos atos de violência que testemunha nas matérias jornalísticas.

Ao final do relatório Ramos, Paiva e Nunes entendem que os fenômenos relacionados 

à  violência,  morte  com  causas  externas,  se  tornou  um  problema  “brasileiro”  que  vem 
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crescendo há décadas. Prova disso é o patamar altíssimo da taxa de homicídios que o país 

continua enfrentando. Os autores ainda esclarecem que 

  
O  fenômeno  é  resultante  de  dinâmicas  distintas,  porém  complementares 
(cultura  de  resolução  violenta  de  conflitos,  crime  organizado,  violência 
policial  institucionalizada,  grupos de extermínio,  pistolagem, etc.).  O país 
tarda  em  criar  campanhas  de  mobilização  e  combiná-las  a  ações  de 
prevenção e repressão (RAMOS;PAIVA; NUNES, 2016, p.37).

O documento  “Mídia e Violência”, que foi publicado em 2017, aponta a causa para 

o alto número de mortos e também algumas possíveis soluções para o problema, como dito 

anteriormente.  Porém, na atual conjuntura sociopolítica do país, que tende a flexibilizar  o 

porte de armas no Brasil,  talvez não seja um cenário favorável para a implementação de 

medidas para diminuir a violência.  

No ano de 2003 foi criado o Estatuto do Desarmamento,  a Lei n° 10.826, que proíbe 

o porte de armas em todo o território nacional, “salvo em casos específicos.”,   conforme diz o 

texto da lei disponível no site do Planalto. 

A regulamentação  da  posse  de  armas  de  fogo,  dentro  da  residência  ou  local  de 

trabalho do cidadão, era de responsabilidade da Polícia Federal, que julgava a necessidade ou 

não da pessoa de possuir uma arma para sua proteção. 

De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 14 

anos antes (1989 - 2003) do Estatuto entrar em vigor as taxas de homicídios no país cresciam 

em média 5,44 por cento ao ano. Já nos 14 anos subsequentes (2004 - 2018)  da lei a média da 

taxa de homicídios caiu para 0,85 por cento ao ano. 

O que demonstra que, apesar de ainda haver uma crescente na taxa de homicídios, a 

média  anterior  à  lei  é  cinco vezes  maior  do que a  posterior,  mostrando resultado com o 

controle mais rigoroso  sobre a venda de armas. 

Porém, como dito anteriormente, a legislação  vem se tornando mais flexível nesse 

campo.   Nas  ultimas  eleições  para  presidente  do  país  (2018),  o  então  candidato  do  PSL 

(Partido Social Liberal),  Jair Messias Bolsonaro, fez a sua plataforma política em cima do 

slogan “Deus acima de tudo, Brasil acima de todos”, e tinha como uma de suas promessas de 

campanha a liberação das armas no país. 

Após  ser  eleito,  no  segundo  turno  das  eleições,  Bolsonaro  assumiu  o  cargo  da 

presidência e ao longo dos meses de 2019, até junho, assinou diversos decretos para modificar 

e ampliar o porte de arma no país. Porém, como a maioria dos textos não foi aprovada no 
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Senado, o então presidente assinou em junho mais um decreto presidencial e um projeto de 

lei  que visava modificar a Lei do Desarmamento.

O Decreto  n°  9.847,  assinado  no dia  25  de  junho,  tinha  como ponto  permitir  a 

compra de armas semiautomáticas, conhecida como fuzil, por entrar na categoria de “armas 

de  fogo  de  uso  permitido”.  Também  foi  liberada  a  importação  de  armas  do  exterior, 

anteriormente  só  era  permitido  importar  tipos  de  armas  que  não  eram  fabricadas  na 

federações,  com o decreto até  mesmo aquelas  que tem o tipo produzido no país  também 

podem ser compradas. 

Diferente de Decretos,  que começam a valer  de imediato,  os Projetos de Leis só 

passam a valer após passarem pelo plenário da Câmara, pelo Senado e, então, encaminhados 

para a sanção presidencial. A lei que o presidente quer aprovar busca ampliar o porte legal de 

armas para mais categorias profissionais. 

Até o momento em que este trabalho foi elaborado, o projeto de lei tinha sido entregue 

para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), da Câmara, mas ainda não tinha 

sido debatido ou votado pelos deputados.

O Anuário de Segurança Pública aponta que em 2018 o registro de novas armas no 

Brasil subiu 42,4 %, adicionando 196 mil dispositivos em comparação ao ano anterior. Nesse 

mesmo ano 112 mil  armas foram apreendidas,  12 mil foram roubadas ou extraviadas e a 

ocorrência de porte e posse ilegal de armas aumentou 7,5 %. 

Em 2017, com o Estatuto do Desarmamento em vigor, o número de mortes por arma 

de fogo chegou a  47,5 mil pessoas no país (IPEA, 2019). Aprovando o projeto de lei do 

presidente Bolsonaro, a posse e o porte ficam mais flexíveis e a tendência é o número de 

armas aumentarem para atender à demanda do mercado. 

2.1 A COBERTURA JORNALÍSTICA DA VIOLÊNCIA NO BRASIL  

Nas últimas décadas, de forma específica de 1980 para a atualidade, o tema violência 

vem ganhando maior espaço da mídia. E como aponta Ramos e Paiva (2007), essa cobertura 

vem também se atualizando.

Porém, como é demonstrado na Pesquisa “Mídia e Violência: tendências na cobertura 

de  criminalidade  e  segurança  no  Brasil”,  estudo  feito  pelo  grupo  Centro  de  Estudos  de 

Segurança e Cidadania (CESeC),da Universidade Candido Mendes, as coberturas ainda se 
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mantêm  muito  factuais.  Dentro  da  pesquisa  foram  analisados  2.514  textos  de  jornais 

impressos de 9 (nove) veículos nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

 De acordo com as  autoras,  a  análise  apontou que 63,8% das  matérias  do  estudo 

focaram apenas no contexto geral da notícia.  Enquanto 6,1 % das reportagens tinham um 

interesse mais pessoal, voltado para personagens ou histórias fora do jornalismo imediatista,  

como entrevistas, editoriais, investigações e reportagens especiais. 

Ramos e Paiva (2007, p.19) acreditam que “os jornais têm ainda reduzida iniciativa no 

setor  e  se  deixam dominar  pela  avalanche  de acontecimentos  do  dia-a-dia,  dando espaço 

limitado para a análise e a crítica.”

A pesquisa  “Mídia  e  violência  :  O que  mudou  em uma década?”,  que  foi  citada 

anteriormente neste trabalho,  aponta que na pesquisa realizada em 2017, do total de textos 

analisados, 65,6% eram reportagens, 25,8 % “colunões”, 3,1% artigos e 5,5% eram editoriais, 

entrevistas e colunas. 

De acordo com os autores 

A  cobertura  sobre  violência  urbana  parece  dar  uso  privilegiado  a  essas 
notícias  curtas.  [...]  pode indicar  um jornalismo menos contextualizado e 
aprofundado. [...] A avaliação do tipo de texto, revela, também, que ainda é 
muito  restrita  a  presença  de  textos  analíticos,  como  editoriais,  artigos  e 
colunas. (RAMOS; PAIVA; NUNES, 2017, págs. 29 e 30).

 Assim,  fazendo  uma  análise  das  duas  pesquisas   “Mídia  e  Violência”,  tanto  a 

realizada em 2007, quanto a de 2017, ambas apresentam  resultados muito semelhantes. O 

material que aborda o tema da violência tem, na sua maioria das vezes, o foco apenas  no 

factual e estatístico, com baixo aprofundamento. 

Outro referencial  focado em refletir  sobre como é feita  a  cobertura  jornalística  da 

ocorrência de mortes,  o que  faz parte do tema violência,   é o ensaio do professor Bruno 

Souza  Leal.  Para  construir  o  artigo,  o  material  de  análise  elencado  pelo  pesquisador  foi 

constituído pelas edições do jornal O Tempo, da cidade de Belo Horizonte, entre os dias 22 de 

fevereiro a oito de março de 2012. 

A  ideia  dessa  pesquisa  era  analisar  como  a  morte  aparece  dentro  das  narrativas 

jornalísticas.  No  seu  resultado  final  ele  encontrou  64  matérias  com  o  tema,  que  foram 

distribuídas em três sessões. E então, o autor chegou à conclusão de que

(há) pelo menos duas formas distintas de construção estética da morte [...]. 
Grande  parte  das  notícias  e  notas  era  marcada  por  narrativas  de  caráter 
predominantemente realista. Em outras, essa dicção era complementada ou 
mesmo era a base para narrativas de tom claramente melodramático (LEAL, 
2012, p. 94).
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O caráter realista que o autor cita está nos “princípios redacionais gerais típicos do 

realismo, como clareza, a precisão, a objetividade narrativa e a concisão.” (LEAL, 2012, p. 

95)

Tavares (2012) concorda com Leal (2012) e explica que

A morte que aparece nos jornais pela violência, pelo trágico, pelo choque, 
faz  parte  de  um processo  de  leitura  sobre  o  mundo  cujo  anonimato  das 
vítimas ou sua dimensão “comum”, de pessoas ordinárias da vida cotidiana, 
segundo  ordenação  jornalística,  não  põem  em  evidência  as  dimensões 
temporais que cercam as vítimas, mas, em geral apenas o fato da morte em si  
(TAVARES, 2012, p. 88).

Logo,  as  reportagens  que  têm  o  foco  apenas  no  fator  morte  apresentam  uma 

abordagem voltada  somente para o factual,  onde o principal  são os dados e o  lead .  Ou 

reportagens com um tom mais melodramático, como aponta Leal (2012).  

Antunes (2012) analisa que o contexto das hard news é fraco. As informações sobre o 

acontecimento são poucas, possui uma descrição mínima para o caso e não apresentam no 

final uma conclusão, razão ou motivo para entender o episódio. Já as matérias com o foco no 

dramático  podem ser  chamadas  de  sensacionalistas,  também conhecidas,  no  Brasil,  como 

imprensa marrom.

Como aponta Teixeira (2011) e Angrimani (1995), o estilo sensacionalista, teve a sua 

origem em jornais franceses e americanos, no século XVII. As matérias que extrapolam a 

realidade  tem uma linguagem clichê que “por meio de narrativas verbais e imagéticas, é [...] 

acentuada uma natureza dramática das ocorrências,[...]” (ANTUNES, 2012, p. 50).

Angrimani (1995) adiciona que o clichê tenta quebrar a barreira das emoções do seu 

leitor, quer acima de tudo se aproximar, emocionar e chocar o seu público. Para isso se utiliza 

de imagens e áudios que tendem a apelar para o emocional dos seus espectadores. 

O sensacional das matérias acaba não só fugindo da realidade, mas por várias vezes 

aumentando a notícia.

Entretanto, quando a notícia deixa de ser o relato e passa a ser a maneira, ou 
a roupagem com que é apresentada - rápida, sem apuração rigorosa, feérica, 
fantasiosa,  vestida para  chocar,  exagerada,  apelando para  as  sensações,  o 
assombro, a admiração ou a repulsão do consumidor - deixa de ser notícia,  
falseando a imagem da realidade. (JORGE, 2008, p. 72 - itálicos do original)

Porém, novamente Leal comenta como o estilo serve de escala. “O “sensacionalismo”, 

[...] sobrevive em seu papel crucial de parâmetro, mesmo que abstrato e impreciso, para a 
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separação entre o “bom” e o “mau” jornalismo, entre um modo – realisticamente - correto e 

outro – apelativo – de produzir narrativas.” (LEAL, 2012, p. 96).

Mas,  é  preciso  salientar  que,  possuir  um  lado  emocional  em  alguma  matéria  ou 

reportagem, não qualifica a mesma como de caráter sensacionalista. Angrimani exemplifica:

Por exemplo, quando a polícia resgata uma criança sequestrada e ela corre 
para  ser  abraçada  por  seus  pais  [...]  É  uma  imagem  forte,  de  impacto 
emocional garantido. Clichê de felicidade de familiar. Mas para essa história 
ser utilizada de forma sensacionalista é preciso que seja editada e relatada, 
reforçando constantemente o clichê, que apareceriam o tempo todo [...]  A 
apresentação  deve  ser  chocante  [...]  tom  da  narração  seria  carregado  de 
dramaticidade [...] (ANGRIMANI, 1995, p. 41).

Um texto que caracteriza o personagem como ser humano (IJUIM, 2017), e assim 

desperta o lado emocional  ou a empatia  do seu leitor/espectador,  não entra no âmbito do 

sensacional, mas sim do jornalismo humanizado, que será melhor debatido no próximo tópico.

2.1.1 Jornalismo Humanizado

O autor  Luiz  Beltrão  explica  que  "o  jornalismo  é  informação  de  fatos  correntes, 

devidamente  interpretados  e  transmitidos  periodicamente  à  sociedade,  com o  objetivo  de 

difundir conhecimentos" (2006, p.31).

 Podemos  assim  ver  o  jornalismo  como  uma  tarefa  informativa,  que  tem  seu 

compromisso  voltado à disseminação de notícias, para contribuir com a formação de opinião 

do seu público e da sociedade. 

A autora Cremilda Medina acredita que os acontecimentos dos últimos dois séculos, 

XIX e XX, como as guerras, as doenças, as bombas atômicas e os grandes problemas desse 

novo século exigem um repensar na forma de fazer as práticas jornalísticas .“[...] todas as 

pautas da contemporaneidade demandam de mais narrativas autorais  densas e tensas do que 

promessas da verdade simples e precisa [...]” (MEDINA, 2008, p. 28).

Com os fatos complexos que acontecem na nossa atualidade é preciso buscar algo 

além do factual, como já foi pontuado no tópico anterior. Narrativas que vão além da pauta, 

lead e dos dados, que tem o ser humano como o seu ponto de partida e de chegada (IJUIM, 

2012). Esse modo de fazer jornalismo é o que uma corrente de pesquisadores denominam 

como “jornalismo humanizado”.

A  jornalista  e  pesquisadora  Criselli  Montipó,  em  seu  artigo  “Jornalismo,  ética  e 

humanização: reflexões sobre a tríplice tessitura”, faz uma apresentação geral daquilo que ela 

acredita ser o jornalismo humanizado.
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Neste trabalho entende-se por narrativas humanizadas aquelas que priorizam 
um jornalismo produzido com vidas e privilegie a busca de múltiplas vozes e 
olhares. Ou seja, quando o jornalista coloca-se a serviço, atendendo ao seu 
compromisso social, vai buscar os fatos e os relata como histórias ricas em 
informações – que podem ser impressões,  detalhes, sensações,  emoções – 
com o intuito de subsidiar seu público para a compreensão, para que tenha 
uma posição sobre o assunto (MONTIPÓ, 2011, p. 4).

O professor Jorge Ijuim (2012)  defende que a humanização das notícias começa antes 

mesmo de uma reportagem ser feita. Ela (a humanização) se inicia na cabeça do repórter, 

onde ele põe de lado seus preceitos para ser isento quanto a determinado assunto, porém se 

mantém “munido de uma racionalidade criativa  e  da  emoção  solidária,  assume  a  postura 

de  curiosidade   e   descoberta,  de  humildade  para  sentir  as  dores  do mundo (Dines),  de 

empatia, de solidariedade às dores universais (Medina)” (IJUIM, 2012, p. 133).

Durante a sua apuração o repórter trata suas fontes como personagens que contam 

histórias buscando  “versões  verdadeiras  e  não,  necessariamente,  produz  a  verdade,  pois 

o repórter não se relaciona com um objeto, mas com outros seres humanos envolvidos no 

processo  comunicativo”(IJUIM, 2012, p. 133).

Ao  escrever  a  reportagem,  para  que  tenha  um  caráter  humanizado,  é  feita  uma 

organização dos pensamentos que antes pareciam desconexos.  Se cria  um contexto rico e 

compreensivo ao leitor, assim ao final o “ seu  trabalho  respeita  as  diferenças  de  qualquer 

natureza  e  se  isenta  de  prejulgamentos,  de  preconceitos  e  estereótipos.  Sua  narrativa 

adquire caráter emancipatório, pois, de forma humanizada, seu ato é humanizador” (IJUIM, 

2012, p. 134).

O livro de 2008, da jornalista Thais de Mendonça Jorge, o “Manual do Foca”, sintetiza 

de  forma simplista  o  termo humanização:  “individualiza  o  fato  social  através  do  uso  de 

personagens” (JORGE, 2008, p. 68).

As  autoras  Kélliana  Braghimi  e  Angelica  Lüersen,  no  trabalho  “A arte  de  contar 

histórias:  jornalismo  humanizado  na  revista  Piauí”,  se  utilizam  da  reportagem  “  Os 

invisíveis”, publicado pela revista Piauí para descrever a humanização do fazer jornalísticos. 

Enquanto elas vão desmembrando o texto também vão citando, qual característica do 

jornalismo humanizado aquela parte tem, se tem alguma. Dentre os exemplos delas podemos 

identificar os traços da teoria, que estão sintetizados nesta parte do texto:

Além da extensa quantidade de fontes,  ela (a repórter)  apresenta detalhes 
sobre  o  fato  e  descrições  precisas  de  locais  que  compõe  o  ambiente  da 
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favela, e dos personagens que fizeram parte dessa história. A repórter traz 
ainda uma contextualização histórica sobre a construção do Complexo da 
Maré.  Informações  estas,  dispostas  de  forma  breve,  porém  clara  e 
fundamental  para  a  compreensão  da totalidade  dos fatos.  (BRANGHIMI; 
LÜERSEN, 2014, p.14)

Já a pesquisa “Jornalismo Humanizado: O Ser Humano Como Ponto de Partida e de 

Chegada  do Fazer  Jornalístico”,  apresentada  na  Intercom de  2008,  pelos  autores  Fabiana 

Alves e  Raphael  Sebrian,  buscava  verificar  a  existência  de textos  diferentes  dos  factuais, 

aqueles que iam além do “dar notícia”, focados em relatos humano. 

Os  autores  do  texto  resumem que  a  profissão  passa  sempre  por  um processo  de  

ressignificação. Tal desenvolvimento acontece devido ao jornalista estar um passo à frente, 

buscando mais do que apenas uma notícia, tentando compreender os fenômenos sociais para 

então entender as ações humanas. 

O jornalismo humanizado, portanto, não se propõe apenas a produzir textos 
diferenciados,  com linguagem que usufrui  dos recursos  da  literatura,  que 
valoriza personagens. Mais que isso, busca a essência das ações humanas – é 
um  olhar,  uma  perspectiva,  um  ponto  de  partida  diferenciado.(ALVES; 
SEBRIAN, 2008, p. 2).

No ano de 2017, a organização não-governamental Think Olga, que busca trabalhar a 

comunicação para trazer impactos positivos para vida de mulheres, publicou minimanuais que 

ajudam empresas de comunicação a fazer uma cobertura jornalística livre de preconceitos.

A idealização do grupo de jornalismo humanizado é aquele que humaniza a sua pauta, 

deixando de usar nomes preconceituosos, referentes a raças e orientação sexual, privilegiando 

fontes  de  pessoas  relacionadas  a  minorias,  para  dar  maior  visibilidade  a  esses  grupos  e 

sabendo qual comportamento ter diante de temas considerados “tabus”.  

Disponível no site da organização, o minimanual é 

Dividido em quatro partes (Violência Contra a Mulher, Racismo, Transfobia 
e Estereótipos Nocivos), o documento fornece ferramentas básicas para uma 
redação limpa de sexismo, racismo, homofobia e transfobia não apenas pelo 
dever  moral  do  tratamento  humanizado  para  todos  os  envolvidos,  mas 
também para que o jornalismo não colabore com a perpetuação de discursos 
de ódio. (THINK OLGA, 2019)

Utilizando as seis definições expostas acima, conseguimos fazer uma síntese daquilo 

que  seria  a  prática  de  um  jornalismo  humanizado,  utilizando  os  conceitos  que  se 

complementam nos exemplos e também seus pontos em comum. 
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O jornalista exerce seu papel social ao se manter totalmente imparcial, independente 

da sua pauta,  para criar notícias com um contexto completo e livre de preceitos. Onde o leitor 

consiga tirar as suas próprias conclusões sobre a conjuntura de determinado assunto .

A consciência racional, o traquejo especializado e a persistência na ação não 
são as  únicas  ferramentas  para  o trabalho disciplinado.  O repórter  nessas 
circunstâncias, precisa de silêncio subjetivo, os sinais dos cinco sentidos e da 
despoluição da consciência para a escuta da intuição criadora.  Daí advém 
gestos  solidários  que  se consumam na interação  social.  O Eu e  o  Tu se 
encontram em dialogia” (MEDINA, 2008, p. 68).

O uso das fontes no jornalismo humanizado vai além da pessoa, ela se torna um 
personagem que dá vida e voz humana a sua reportagem transformando-a, algumas vezes, em 
histórias onde o seu próprio leitor pode ou não se identificar. “Em todo o mundo, são histórias 
humanas que estão [...] oferecendo ao leitor a ocasiões para se identificar, irmanar-se ou se 
solidarizar com os dramas alheios” (JORGE, 2008, p. 34).

Braghimi e Lüersen (2014) também acreditam que a relação entre fonte e jornalista vai 

além de uma parte fornecer informações a outra dentro do contexto de humanizar o fazer 

jornalístico. 

Mas o jornalismo humanizado apresenta este diferencial, não consiste apenas 
em extrair o máximo de informação das pessoas, mas construir uma relação 
com elas, tentar entendê-las e preocuparse de fato com ela. Mostrar a devida 
importância de sua contribuição para com o jornalismo e sobretudo fazer 
com que isso transpareça na matéria e não fique apenas entre entrevisatado e 
entrevistador. (BRAGHIIMI; LÜERSEN, 2014, pags. 15 e 16).

Existem  exemplos  dentro  da  literatura,  tanto  do  passado  quanto  atual,  que  se 

caracterizam com o jornalismo humanizado. Ijuim (2012) concorda com Jorge (2008), quando 

apontam João Paulo Alberto Coelho Barreto, o João do Rio, criador do gênero reportagem no 

país. 

Visto como o repórter que vai a rua para viver suas pautas e ouvir as pessoas, João do 

Rio ficou conhecido por suas crônicas que se tornam reportagens. Sendo os textos cheios de 

informações e diálogos com personagens da rua que causavam sensações a seus leitores.

Já a repórter Eliane Brum, tem seus trabalhos reconhecidos como humanos, devido à 

importância que a mesma dá as suas fontes. Em seu livro “Todo dia, a mesma noite”, ela 

emociona o leitor ao contar a história do incêndio da boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no 

Rio Grande do Sul, em 2012.

Para  a  narrativa,  ela  se  utiliza  um  narrador  em  terceira  pessoa,  onipresente,  que 

primeiro dá o contexto, conta como era a vida da pessoa ou da sua família até o incidente.  

Após isso começava a história do capítulo, que poderia seguir os mais diversos personagens,  
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como  vítimas  até  o  hospital,  o  corpo  de  bombeiros  que  chegou  ao  local  do  incêndio, 

familiares/ amigos que procuravam informações sobre os entes e como a cidade se encontrava 

depois da tragédia. 

O  contexto  escrito  no  início  da  cada  capítulo  pensa  nos  seus  personagens  como 

humanos, que possuem uma vida antes do fato, com rotinas e atividades comuns que fazem o 

leitor se identificar com o mesmo. 

O livro de Brum, possui fontes diversificadas, que trazem pontos de vistas diferentes 

sobre o mesmo acontecimento, mostrando assim pluralidade e cuidado na hora de ouvir as 

pessoas que deram vida a sua história. 

Outro  exemplo  seria  os  números  da  revista  Piauí,  que  nas  suas  edições  possuem 

grandes matérias, onde o eu lírico pode se apresentar em primeira pessoa, onde o repórter é 

narrador  e  participante  da  história.  “[...]a  reportagem  é  narrada  na  primeira  pessoa  do 

singular, “eu”. Algo que começou a ser realizado, fora das editorias de cultura e de turismo, 

pelos adeptos do Novo Jornalismo estadunidense e é defendido pelo jornalismo humanizado, 

justamente pela posição sujeito-sujeito” (ALVES; SEBRAIN, 2008,p. 13), pois assim o autor 

pode interagir com a cena e os seu personagens.  

Ainda  dentro  da  literatura  da  revista  Piauí encontramos  “[...]  textos  longos, 

enfatizando os detalhes e a descrição, a notícia por completo sem perder o rumo e dar atenção 

ao que interessa.” (BRANGHIMI; LÜERSEN, 2014, p.3). Tais características possibilitam 

um texto com um contexto abrangente, que não deixa lacunas ao leitor e permite a ele maior 

compreensão sobre a situação. 

 Ao final desses exemplos, podemos entender que o jornalismo humanizado é possível 

e presente dentro da área do jornalismo. Através de suas características, citadas neste tópico,  

ele emociona o seu leitor através do seu compromisso de mostrar o ser humano por trás da 

narrativa.

2.2 OS CASOS EM ESTUDO 

Conforme já foi citado,  neste  trabalho serão analisadas  das coberturas jornalísticas 

realizadas  pelo portal  G1 de dois casos semelhantes  de violência  que ocorreram em duas 

escolas públicas brasileiras. Ambos se tratam de tiroteios ocorridos dentro das instituições 

educacionais.  Os episódios, que ficaram conhecidos como Tragédia de Realengo (2011) e 

Tragédia de Suzano (2019) aconteceram respectivamente nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e 

na cidade de Suzano (SP). Para contextualizar o leitor sobre os acontecimentos, foi feito um 
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apanhado de informações  para se  conhecer  melhor  a cobertura,  as características  de cada 

escola e cidade onde os acontecimentos se situam.

2.2.1 Escola Tasso da Silveira- Realengo

Fundada  há  49  anos  (1971),  a  Escola  Tasso  da  Silveira  recebeu  esse  nome  em 

homenagem ao poeta e escritor paranaense. Está situada no bairro de Realengo, zona Oeste da 

cidade do Rio de Janeiro dentro do estado homônimo.

A escola possui atualmente (2019) 900 alunos distribuídos do 6° ao 9° ano do ensino 

fundamental  e  estudantes  do  programa EJA (Educação  de  Jovens  e  Adultos).  E  tem seu 

funcionamento no período da manhã, tarde e noite. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) criado no ano de 2007, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  Anísio Teixeira (Inep), tem como 

objetivo  calcular  a  qualidade  de  aprendizado  do  ensino  público  e  particular  do  país. 

Atualmente o objetivo do governo é a nota 6,0 para as escolas,  média correspondente ao 

sistema educacional dos países desenvolvidos, como explica o Ministério da Educação (2019) 

em seu site.

A nota da escola carioca foi de 5,3 no último índice no ano de 2017, ficando acima  da 

média dos colégios do estado que ficou em torno de 3,7 na mesma época, de acordo com o 

site QEdu.

O Atlas de Desenvolvimento Humano, de 2010, identificou o bairro onde o colégio se 

encontra, Realengo, com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) no patamar  

alto, que fica entre 0,824 a 1, sendo a última nota a máxima. Já a cidade do Rio de Janeiro, 

onde fica o bairro, possui um índice um pouco mais baixo, apresentando IDH municipal de 

0,686.

De acordo com o Atlas da Violência de 2019, a capital carioca tem a taxa de 35,6 

homicídios. Números que se aproximam da taxa média de 37,6 homicídios, em cidades com 

mais de 100 mil habitantes. Mas, se mantém longe da maior taxa de homicídios do país de 

145,7 mortes na cidade de Maracanaú, no estado do Ceará.  

O ataque à Escola Tasso da Silveira, ocorreu no dia sete de abril de 2011. No período 

da manhã perto das nove horas. O ex-estudante Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, 

entrou no colégio com o pretexto de que daria uma  palestra na instituição. 
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De acordo com testemunhas,  Wellington chegou a conversar com uma professora, que 

o teria reconhecido. Após a conversa com a docente, ele se direcionou para as salas de aula 

onde começou a atirar contra os alunos. 

Durante o ataque, ao sair de uma das salas de aula, o atirador encontrou o policial 

militar Marcio Alves, que ao vê-lo puxar a arma, reagiu alvejando-o. Wellington cai de uma 

escada e em seguida cometeu suicídio. Ao final do tiroteio,  11 crianças morreram, resultando 

em 12 vítimas fatais contando com o assassino, e 18 pessoas feridas.

2.2.2 Escola Professor Raul Brasil – Suzano

 A Escola Professor Raul Brasil, que é a primeira da cidade, foi inaugurada na década 

de 50, em Suzano, no interior do Estado de São Paulo. De acordo com dados de 2019, o 

colégio possui mais de 1000 alunos distribuídos entre as turmas de Ensino Fundamental 2 e 

do Ensino Médio. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2017 apontou que a escola 

tem o índice de 5,8, uma nota alta que se aproxima da meta do governo, de média 6. Já a 

cidade de Suzano possui o IDEB na taxa de 4,9, taxa abaixo do  Estado de São Paulo, que 

ultrapassou a proposta do governo, chegando à nota 6,5.

O  IDH-municipal  de  Suzano  é  0,765,  dado  encontrado  no  último  Atlas  do 

Desenvolvimento Humano, feito em 2010. Maior do que o IDH da Região Metropolitana da 

cidade de São Paulo, que ficou em torno de 0,714.

 De acordo com o Atlas da Violência de 2019, Retratos dos Municípios Brasileiros, a 

cidade de Suzano tem a taxa de 18,6 homicídios por ano a cada 100 mil habitantes. Levando 

em consideração que a média de homicídios, de cidades com mais de 100 mil habitantes, foi 

de 37,6, a cidade paulista pode considerar o seu número baixo, devido a seu índice ser metade 

e menor do que da taxa média nacional.  

O ataque à Escola Professor Raul Brasil, aconteceu na manhã de 13 de março de 2019, 

na  cidade  de  Suzano,  interior  do  Estado  de  São  Paulo.  Os  ex-alunos  Guilherme  Taucci 

Monteiro, de  17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, chegaram à escola por volta das 

09h43  da  manhã. Ao  entrarem  no  prédio,  fizeram  as  suas  primeiras  vítimas,  a  então 

coordenadora pedagógica e, em seguida, uma funcionária da escola.  De acordo com a polícia 

militar, eles seguiram para o pátio, onde atingiram mais quatro vítimas durante o horário de 

recreio.
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Eles então se deslocaram para outra parte do colégio,  onde havia outros estudantes 

escondidos, quando viram a aproximação da polícia. Um dos atiradores  matou o seu parceiro 

e, em seguida, cometeu suicídio. 

Os atiradores fizeram oito vítimas, sete dentro do colégio e uma fora, que era o tio de 

um deles que foi executado pela dupla no seu comércio local, antes  de seguir para a escola. 

Contando com os agressores, foram ao todo 10 mortes. 

2.3 O VEÍCULO

Como o tema de estudo deste trabalho são as coberturas jornalísticas realizadas pelo 

site G1 dos casos de violência ocorridos nas escolas Tasso da Silveira e Professor Raul Brasil, 

será apresentada uma breve contextualização sobre o portal. O objetivo é situar o G1 em um 

plano de fundo mais amplo: o Grupo Globo, conglomerado empresarial ao qual o portal de 

notícias pertence.  Mais à frente os motivos de escolha para tal veículo neste trabalho serão 

detalhados melhor.

2.3.1 Grupo Globo 

A história  do  Grupo  Globo  tem seu  início  há  94  anos  da  data  de  elaboração  do 

presente trabalho, quando o então jornalista  Irineu Marinho em 1925 inaugura o jornal  O 

Globo na  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  O  livro  A  história  da  imprensa  no  Brasil tem  o 

depoimento do repórter Felix Pacheco sobre a ocasião: “[...]Irineu Marinho, esguio e afanoso 

repórter de A Notícia (...) fundou A noite e, quando este lhe foi roubado, criou O Globo [...]” 

(SODRÉ, 1983, p. 274).

Passados 19 anos, a capital carioca ganha mais uma emissora de rádio; como aponta 

Haussen (2011, p. 170) teve seu início no radiojornalismo com o lançamento da Rádio Globo, 

em dezembro de 1944. Sendo citada na lista “Principais Emissoras de Rádio Implantadas no 

Brasil nas Décadas de 40, 50 e 60” (TAVARES, 1999, p. 60) a rádio estreia naquele ano, com 

a programação focada em: radioteatro, notícias, esporte e música.

Expandindo  os  negócios  para  outros  setores,  o  filho  de  Irineu  Marinho,  Roberto 

Marinho, cria a Rio Gráfica e Editora no ano de 1954, sendo considerado na época um dos 

maiores parques gráficos da América Latina.
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Segundo Silva, (1985, p. 30) “Foi através do Decreto nº 42.946, de 30 de dezembro de 

1957 que o presidente Juscelino Kubitschek outorgou à Rádio Globo S.A. concessão para 

estabelecer uma estação de rádio televisão na cidade do Rio de Janeiro.”, dando assim começo 

ao canal quatro, futura TV Globo.

 Porém a transmissão da TV Globo só iria acontecer anos depois, em 1965. Durante o 

período de 1962 a 66 a emissora carioca passou a receber fundos da norte-americana  Time-

Life.  “Entre 16 de julho de 1962 e 12 de maio de 1966, a TV Globo recebeu do grupo Time-

Life um total de US 6.090.730,53 [...] A Globo e seu associado norte-americano mobilizaram 

todos os recursos necessários para uma montagem impecável  de emissora” (HERZ, 1987, 

p.193). 

No dia primeiro de abril de 1964, foi instaurado o  golpe dentro do Brasil 
que, deu origem à Ditadura Militar que durou 21 anos, até 1985. Durante esse 
período  a  Globo  e  os  militares  mantiveram  uma  relação  próxima,  como 
aponta  o  diretor  de  comunicação  da  UNE,  Thiago  José:  Não  é  mera 
coincidência  o  fato  das  Organizações  Globo  comemorarem  o  seu 
cinquentenário  logo  após  o  cinquentenário  do  golpe.  O  regime  militar 
garantiu  ampla  liberdade  para  o  fortalecimento  deste  veículo.  Em 
contrapartida,  a  Rede  Globo  ajudava  na  legitimidade  da  ditadura  militar 
(UNE, 2015).

Com  a  entrada  do  capital  financeiro  estrangeiro,  cultural  (filmes  e  programas 

importados) e técnico (mão de obra especializada na área) (HERZ, 1987),  foi  aberta uma 

comissão  parlamentar  de  inquérito  (CPI)  contra  a  TV Globo.  Pois  se  acreditava  que  seu 

“contrato  de  assistência  técnica”  com  a  emissora  norte-americana  feria  o  artigo  160  da 

Constituição (SILVA, 1985), que proibia pessoas/ empresas estrangeiras a terem participação 

nas empresas de comunicação nacional.

No mesmo ano da inauguração da TV Globo (Rio), 1965, a organização da família 

Marinho compra a TV Paulista do canal 5, a primeira de suas cinco afiliadas no país, que 

ganha então o nome TV Globo São Paulo, no ano seguinte, 1966, quando o canal passa das 

Organizações Victor Costa para a Globo (SILVA, 1985).

 A CPI que investigou o acordo entre a Time-Life e a Globo, que foi instaurada em 

1966, chegou ao seu veredicto no mesmo ano:  “A Comissão Parlamentar  de Inquérito  da 

Câmara dos Deputados [...] aprovou por unanimidade o parecer do relator, deputado Djalma 

Marinho, segundo o qual os acordos entre a Globo e o grupo americano infringiram o artigo 

160 da Constituição da República” (SILVA, 1985, p. 31-32).  
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Mesmo com o parecer da Câmara, nenhuma atitude legal chegou a ser tomada, já que 

o procurador geral da república e o então presidente Castello Branco, em 1967, decidem que a 

operação entre  as  emissoras  foi  legal.  Demonstrando que “a identificação  entre  o regime 

militar e a Globo era indisfarçável” (SILVA, 1985, p. 31).

Em 1969 estreia  o  maior  programa  noticiário  da  Rede Globo até  hoje,  o 
Jornal  Nacional,  que:  [...]  inaugurou um novo estilo de jornalismo da TV 
brasileira. Primeiro, por iniciar a era do jornal em rede nacional até então 
inédito entre nós. Depois por consolidar um modelo de timing da informação 
[...] Terceiro por que consagrou um estilo de apresentação visual requintado 
[...] Quarto, pela extensão dos assuntos abrangidos [...] correspondentes em 
diversos países e em praticamente todos os Estados [...] Finalmente, por ter-
se  transformado  no  principal  e,  na  maioria  dos  casos,  único  meio  de 
informação dos brasileiros [...] (SILVA, 1985, p. 38).

Na  década  de  1970  a  Globo  entra  no  mercado  fonográfico,  lançando  a  própria 

gravadora, “Som Livre”, em 1971.  Mas Toledo (2010, p.29) aponta que “A Som Livre surge, 

na verdade, como parte da SIGLA – Sistema Globo de Áudio – em 1969. Tanto a Som Livre 

quanto Seta eram os selos pelos quais se lançavam os discos. Posteriormente, a Som Livre 

passou a designação oficial do braço fonográfico das Organizações Globo.”

 Em 1975, já contando com cinco emissoras afiliadas, nos estados de São Paulo, Rio, 

Recife, Minas e Brasília, a Globo tem sua programação acontecendo de forma simultânea pelo 

país. Sendo líder de audiência ela consolida o seu conceito de rede e consegue então definir 

seu “padrão globo de qualidade”(SILVA, 1985).

Tanto que, a partir de 1976 a Rede Globo começa a exportar as suas telenovelas, como 

aponta Herz (1987, p. 22): 

Admitindo que a expansão na área da televisão no mercado interno “quase 
não é mais possível”, como afirma Roberto Irineu, [...] a Rede Globo está se 
voltando para o mercado externo. [...] A penetração da Globo no mercado 
externo começou a ser expressiva com a novela “Bem Amado”, em  1977, 
exportada  para  Portugal  e,  dublada  em  espanhol,  para  alguns  países  da 
América Latina.

Já em 1985, em associação à estatal Italiana Rai,  compra a TV Internazionale. E com 

seus direitos de transmissão, a rede brasileira ganha seu acesso ao mercado televisivo europeu 

(HERZ, 1987).

A década de 1990 é uma época de grande expansão para a Rede Globo. No ano de 

1991  ela  inaugura  a  Rádio  Central  Brasileira  de  Notícias  (CBN),  a  primeira  com  a 

programação focada 24 horas por dia em jornalismo. “O Sistema Globo de Rádio, que, em 1º 

de outubro de 1991, passou a operar a Central Brasileira de Notícias (CBN), uma cadeia de 
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emissoras  –  a  primeira  desse  tipo  no  país  –  baseada  no  all-news  estadunidense” 

(FERRARETO, 2011, p. 29)

 No mesmo ano (1991) é criado o serviço GLOBOSAT. Como aponta o site da marca, 

ela é a primeira programadora de tv por assinatura do país. E sua  programação, que começou 

com quatro canais,  atualmente conta com 28 canais dos mais diversos temas.

 De acordo com o site “História Grupo Globo”, a Rede Globo cria a SIC (Sociedade 

Independente de Comunicação), no ano de 1992 em Portugal, o primeiro canal de televisão 

privado do país. A Globo se manteve detentora da participação do canal até 2003, ano em que 

vendeu suas ações para o Banco Português de Investimentos (BPI).

 Em 1993  a  empresa  expande  mais  uma vez  o  seu  ramo de  negócios,  criando  a 

primeira operadora múltipla do país, a Net Brasil. A companhia fornecia ao seu assinante a 

televisão  por  assinatura,  internet  e  telefonia.  “[...]  Em 2005,  [...],  já  considerada  a  maior 

operadora de TV a cabo do Brasil” (site História Grupo Globo, 2019).

Na metade da década, em 1995, é feita a inauguração da Central Globo de Produções, 

o conhecido Projac. “Com uma área total de 1,6 milhão de metros quadrados, o Projac tem 

dez  estúdios,  cidades  cenográficas,  fábrica  de  cenários,  acervos  de  figurinos  e  diversos 

departamentos  que  compõem a  indústria  de  entretenimento”  (Site  História  Grupo  Globo, 

2019).

No ano de 1996 a empresa da família Marinho teve  três feitos importantes. Primeiro 

lançou o jornal que deu origem à empresa, O Globo, no online, se tornando o primeiro site de 

notícias da rede.

 Em segundo estreou o canal de televisão Globonews, focado em notícias 24 horas por 

dia. O terceiro foi o canal IPCTV, primeira afiliada da TV Globo no exterior, com atividades 

no Japão.

Ainda com o foco em canais por assinatura, em 1997 a Rede Globo estréia o 
canal Futura. O Futura, criado em 1997 pela Fundação Roberto Marinho é 
um  projeto  social  de  comunicação  multiplataforma,  de  interesse  público. 
Mantido  por  empresas  e  fundações  da  iniciativa  privada,  o  Futura  alia 
Educação e Comunicação com o propósito de mobilizar, educar, encantar e 
inspirar pessoas por meio de conteúdo multimídia produzido, organizado e 
difundido de forma colaborativa (LIMA; ZANELATO; SOARES, 2017, p. 
1).

Já em 1998 as apostas foram para o setor editorial, que criou o jornal Extra, que foca 

suas publicações para leitores das classes B e C.

[...]lançado  em  1998  pela  empresa  Infoglobo,  é  um  dos  jornais  mais 
populares do Brasil, tornando-se um fenômeno de vendas nas bancas, o nome 
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do  tablóide  foi  escolhido  por  meio  de  uma  promoção,  onde  o  vencedor 
receberia um carro, a idéia original do projeto Extra, era criar um jornal que 
se aproximasse de um público, com preço acessível, linguagem simples que 
ajudasse  o  leitor  a  compreender  a  realidade  que  o  cerca  [...]  (MENDES, 
2017, p. 5).

No mesmo ano, a atenção da empresa de comunicação foi para o setor da sétima arte, 

quando criou a produtora de cinema Globo Filmes. De acordo com Butcher (2006, p.8) foi 

graças a essa criação que se iniciou uma nova dinâmica entre o cinema e a televisão nacional.

A rede iniciada por Irineu Marinho fecha a década de 1990 (noventa)  estreando o 

canal Globo Internacional. Considerado o primeiro canal televisivo brasileiro a transmitir a 

sua programação 24 horas.  De acordo com o site Tudo Sobre TV (2010), “é lançada em 

agosto e leva a programação da emissora via satélite  para os Estados Unidos e o Japão”. 

Atualmente o seu sinal chega a até 118 países no mundo.

 No  ano  de  2000,  perto  da  virada  do  milênio,  a  Rede  Globo põe  no  ar  o  portal  

Globo.com, site que representa o grupo online e que “atua no provimento de serviços e no 

desenvolvimento  de plataformas tecnológicas  relacionadas  à  internet  [...]  também hospeda 

quase  700  sites,  entre  os  das  empresas  Globo  e  outros  filiados,  voltados  para  notícias, 

esportes, entretenimento, tecnologia e vídeos (Site História Grupo Globo, 2019).

 Além do site,  em 2000,  o  grupo volta  a  fazer  um investimento  no  seu  setor  de 

publicações  criando o jornal  Valor Econômico,  que tem seu conteúdo voltado a finanças, 

economia e negócios. 

Em 2001, a Globo volta a expandir seu conteúdo e área de atuação. Nesse ano ela cria 

a empresa Endemol Globo, considerada uma parceria entre a emissora e a Endemol Shine 

Group. Graças a essa parceria são introduzidos na TV brasileira realitys e games shows como 

Big Brother Brasil e Dança dos Famosos.

Outro  negócio  criado pela  empresa  foi  a  Editora  Globo,  também conhecida  como 

Globo Livros, voltada para o ramo Editorial com publicações de diversos gêneros e reedição 

de clássicos da literatura.

 Um setor  que  a  Rede  Globo  investiu  no  ano  de  2001  foi  o  imobiliário,  quando 

comprou o portal Planeta Imóvel, que mais para frente se tornou o site Zap Imóvel.

 Ela  fecha  o  ano  com um contrato  com a  emissora  Telemundo,  para  produzir  as 

novelas feitas pela Globo em uma versão em espanhol, voltando o produto para o mercado 

hispânico dos EUA. De certa forma, assim volta a exportar seus produtos, como na década de 

1970.
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 Anos à frente, em 2005, é fechado um contrato entre a Rede Globo e a distribuidora 

internacional das empresas Disney,  Buena Vista Television Internacional.  Nesse acordo a 

empresa  brasileira  passa  a  ser  detentora  exclusiva  dos  direitos  autorais  de  programas  e 

atrações da norte-americana.

 Também em 2005, a área do esporte ganha mais investimento da emissora. Ela lança 

o portal Globo Esporte e o canal por assinatura TV Sport, ambos com conteúdo voltado ao 

mundo esportivo.

Em 2006 a Globo se volta para o seu jornalismo. Primeiro lança o diário Expresso no 

Rio de Janeiro, com o objetivo de atrair maior público com textos mais curtos e simples para 

as classes C e D

Outro lançamento para o ano de 2006 foi o do objeto de pesquisa deste trabalho, o site 

G1, que será descrito mais à frente.  Substituindo o antigo portal  Globonews.com, o novo 

domínio dá acesso às mais diversas editorias do Grupo Globo. “O portal dá acesso, em um só 

endereço, ao conteúdo de jornalismo da Rede Globo, da Globo News, das rádios Globo e 

CBN, dos jornais  O Globo e  Extra, das revistas  Época e  Globo Rural, entre outras” (Site 

História Grupo Globo, 2019).

 Em 2010 é feita a associação entre a Globo e a editora norte-americana Condé Nest. O 

resultado foi a criação da empresa Edições Globo Cond Nest,  responsável pelo lançamento de 

revistas como Vougue e GQ no mercado editorial brasileiro.

 No ano de 2014 é lançado o portal de entretenimento da rede Globo, o GShow “que 

reúne páginas de novelas, séries, programas de  variedades e reality shows, além de conteúdos 

inéditos e exclusivos feitos especialmente para a internet, tais como webséries, dicas de estilo, 

moda e decoração, clipes e trilhas de novelas e imagens sobre os bastidores das gravações” 

(Site História Grupo Globo, 2019).

 Nesse mesmo ano, as Organizações Globo passam a assumir o nome Grupo Globo. 

Com  essa  mudança,  é  reinventado  o  documento  Essência  Globo,  que  traz  as  principais 

características da empresa como: Visão, Missão e Princípios.

No ano seguinte, em 2015, a Globo lança seu site e aplicativo de streaming, o Globo 

Play. Essa plataforma, atualmente feita através de uma assinatura mensal com um valor de 

custo, permite a seu usuário ter acesso ao catálogo da emissora.  Podendo, assim, acompanhar 

novelas, seriados e programas tanto atuais quanto antigos.

Em  agosto  de  2019,  foram  lançados  novos  estúdios  de  gravação  da  Globo,  que 

ampliou  o  complexo  de  gravação,  que  já  era  o  maior  da  América  Latina  e  aumentou  a 
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capacidade  de  produção  da  emissora  em  até  50  por  cento,  com  investimento  em  alta 

tecnologia.  

2.3.2 O Portal G1

Como dito anteriormente neste trabalho, o site G1, que pertence ao Grupo Globo, foi 

lançado no ano de 2006. O projeto nasceu com o objetivo de substituir  seu antecessor,  o 

domínio Globonews.com. 

Seus princípios editoriais, que são compartilhados com o Grupo Globo, se dividem em 

três seções, que estão disponíveis digitalmente no portal do G1. A sua primeira seção define 

quais  seriam  as  qualidades  necessárias  para  uma  informação:  a  isenção,  a  correção  e  a 

agilidade.

Definindo de forma aprofundada cada um desses termos é passado para a segunda 

seção, que apresenta um manual de redação aos empregados do Grupo Globo, com o título 

“Como o jornalista deve proceder diante das fontes, do público, dos colegas, do veículo para o 

qual trabalha e das redes sociais”.

Os princípios editoriais terminam na seção III defendendo os valores necessários para 

acontecer  a  atividade  do  jornalismo.  A  frase  “queremos  ser  o  ambiente  onde  todos  se 

encontram. Entendemos mídia como instrumento de uma organização social que viabilize a 

felicidade”,  encerra o editorial  sendo creditada como o “postulado” máximo a ser seguido 

pelo Grupo Globo.  

De acordo com o site Anuncie na Globo, o número de páginas acessadas por mês no 

portal G1 chega a 510.4 milhões. Isso contando com o acesso único de 52 milhões de leitores, 

que gastam em média mais de dois minutos online no site.

O público do G1 são as classes A, B e C, que juntas compõem 97% da audiência. 

Dentro desse perfil, os seus principais leitores têm a faixa etária entre 15-44 anos, que somam 

80 por cento. Do seu total de consumidores, 51 por cento são do sexo feminino e 49 por cento 

do masculino.

Com uma audiência grande e um público diversificado, o alcance do site de notícias se 

tornou  um  dos  motivos  para  termos  escolhido  o  G1  como  o  objeto  de  pesquisa  desta 

monografia.

Como podemos ver na Figura 1, a página inicial (homepage) do portal G1 comporta as 

suas notícias dentro de quadrados, onde possuem um título na parte de baixo, a editoria a qual  

pertencem em cima e às vezes uma imagem para caracterizar a mesma.
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Outro  motivo  para  a  escolha  do  site  foi  o  seu  método  de  busca  personalizado. 

Localizado no canto direito  da página,  na mesma barra  que está  o seu título,  achamos o 

espaço para “Buscar” (Figura 1)

(Figura 1 – Ferramenta Buscar)

(Fonte: Printscreen do site G1)

Para mostrar como a ferramenta funciona usamos palavras de pesquisa deste trabalho, 

como  por  exemplos  a  sentença  tragédia  em  Suzano.  Após  escrever  o  termo  que  está 

procurando na barra é aberta uma página com os  resultados gerais (Figura 2).



43

(Figura 2 – página de resultados)

(Fonte: Printscreen do site G1)

Mas, é possível refinar mais ainda sua pesquisa filtrando a data escolhida, no ícone 

“Filtrar  por  data”  no  canto  superior  direito,  usando  as  próprias  sugestões  do  site  ou 

selecionando o dia/mês/ano desejados (Figura 3).
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(Figura 3 – “Filtrar por data”)

 
             (Fonte: Printscreen do site G1)

Foi graças a esse sistema de busca que foi localizado o corpus desta pesquisa, o que 

será debatido mais à frente, com reportagens do ano de 2019 e de 2011. Ter acesso mais fácil 

a matérias antigas é uma das características da internet como aponta Palácios e Ribas (2007) 

citados por Lima (2014). 

Memória: a internet tem a capacidade de acumular um elevado número de 
informações que, geralmente, são colocadas à disposição do usuário para que 
possa ter acesso, com maior facilidade, ao material  mais antigo. Também 
chamada de banco de dados, a memória pode ser considerada coletiva na 
medida  em que está  conectada  (ou interconectada)  com outras  diferentes 
informações e/ou usuários (LIMA, 2014, p. 17).



45

Essa facilidade em localizar materiais, devido ao banco de dados do portal G1, é um 

dos motivos para termos escolhido um portal  online,  ao invés de um veículo impresso ou 

telejornalístico, como objeto para esta monografia. 

Com a intenção de mostrar como funciona a organização do site, iremos mostrar como 

chegar às editorias gerais do mesmo e nas editorias das cidades de Suzano e Rio de Janeiro, 

onde as primeiras notícias sobre os ataques foram publicadas.   

Na margem a esquerda da home page, no topo, podemos perceber o ícone “Menu”, 

sublinhado ao fundo, o qual, quando aberto mostra os principais títulos e editorias do site 

(Figura 4). 

(Figura 4 – aba Menu)

(Fonte: Printscreen do site G1)

Como podemos observar na Figura 4, existe uma lista de tópicos dentro da aba Menu. 

Cada  tópico  é  uma  editoria  que  contém assuntos  dentro  dela.  Por  exemplo,  clicando  no 

primeiro  ícone  “editorias”,  sublinhado  de  vermelho,  temos  a  visão  dos  tópicos  gerais  do 

portal, como “agro”, “carros”, “mundo”, “turismo e viagem” e alguns outros (Figura 5)
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(Figura 5 – Ícone Editorias)

                                   

(Fonte: Printscreen do site G1)

Agora  para  localizarmos  as  cidades  voltamos  ao  início  do  Menu  (Figura  4)  e 

acessamos o terceiro tópico “regiões”, que irá abrir uma nova página (Figura 6)

                                             (Figura 6 – aba regiões)
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     (Fonte: Printscreen do site G1)

 

Como as duas cidades pertencem à mesma região clicamos na editoria  “sudeste” , 

onde veremos os quatro estados que compõem o seu tema. É de interesse para este  trabalho 

os tópicos encontrados dentro dos estados  Rio de Janeiro e São Paulo.

Para melhor ilustração, será introduzida uma imagem com os tópicos que seguem até a 

editoria da cidade do Rio de Janeiro (Figura 7) e a de Suzano (Figura 8), a partir da parte das 

regiões.

(Figura 7 - editoria Rio)  

                        

(Fonte:Printscreen do site G1)
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 (Figura 8 - editoria Suzano)

      

(Fonte: Printscreen do site G1)

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo do trabalho será responsável por explicar como a Análise de Conteúdo 

(AC) é utilizada dentro do campo de pesquisa do Jornalismo , o porquê dela ter sido escolhida 

como metodologia e o seu uso dentro da pesquisa desta monografia. 

Também,  nesta  seção  do  trabalho  serão  explicados  os  critérios  de  seleção,  que 

ajudaram a delimitar o material a ser estudado, como foi feita a busca e o armazenamento 

destas mesmas reportagens. Concluindo o terceiro capítulo com a descrição de quais foram os 

critérios utilizados para a análise desse corpus e qual foi a organização usada para se ter maior 

acesso às informações de forma resumida

3.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO NO JORNALISMO

Sendo  utilizada  na  área  das  ciências  sociais  desde  o  século  XVIII,  a  Análise  de 

Conteúdo passou a ser usada no campo de estudo da comunicação social a partir das décadas 

de 1920 e 1930 (HERCOVITZ, 2007)

Qualquer material que contém um discurso, verbal ou não verbal, como reportagens 

escritas,  filmadas,  fotos ou filmes,  pode ser estudado pela  Análise de Conteúdo, que tem 

como seu princípio estudar a mensagem contida dentro de determinado conteúdo. 
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Herscovitz  (2007,  p.  127)  classifica os  pesquisadores  que utilizam a técnica  como 

“[...]detetives em busca de pistas que desvendem  os significados aparentes e/ou implícitos 

dos signos e das narrativas jornalísticas[...]”. 

A Análise de Conteúdo possui características prós e contras no exame de um objeto de 

estudo. O favor teria o baixo custo que envolve a pesquisa, que não necessita de uma equipe 

extensa e há facilidade em refazê-la no caso de falha. 

Como contra nos deparamos com uma necessidade de tempo e dedicação maior ao seu 

material. Por seu corpus ser limitado, pode haver lacunas no trabalho, já que não é possível 

analisar aquilo que está ausente. E não existe um banco de dados onde as categorias possuem 

uma definição geral, que todos os pesquisadores devem seguir, o que obriga cada pesquisador 

a criar seu próprio referencial teórico desde o início.

Mas a principal característica, a favor, que fez essa metodologia ter sido escolhida para 

esse trabalho foi “a possibilidade de analisar uma grande quantidade de informações por um 

longo  período  de  tempo,  observando  tendências  em  diferentes  momentos  da  história” 

(HERSCOVITZ, 2007, p.139). O que se enquadra no plano desta monografia de estudar a 

cobertura  jornalística,  do  mesmo  veículo,  com  situações  parecidas,  mas  em  períodos 

diferentes. 

Como aponta Bardin (2011), a Análise de Conteúdo é feita através de três passos, a 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e sua interpretação.

A  primeira  etapa  da  pré-análise  é  feita  para  poder  organizar  as  primeiras  idéias 

“colocadas pelo quadro referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das 

informações coletadas.”(SILVA;FOSSÁ, 2015, p.3). 

Ela se inicia de fato com a “leitura flutuante”, que consiste na interpretação superficial 

dos textos. E também com a organização/delimitação do material,  que ajuda na criação da 

hipótese  e  na  análise  do  corpus  da  pesquisa,  mais  a  frente,  na  parte  de  codificação. 

(FONSECA; JUNIOR; BARROS; 2006). 

A segunda parte, a de exploração do material é 

“[...] a construção das operações de codificação, considerando-se os recortes 
dos textos em unidades de registros, a definição de regras de contagem e a 
classificação  e  agregação  das  informações  em  categorias  simbólicas  ou 
temáticas” (SILVA;FOSSÁ, 2015, p.4)

A escolha de unidade é a parte do processo onde será determinado aquilo que será 

interpretado  no  final  do  trabalho.  Como  por  exemplo,  a  utilização  ou  ausência  de 

determinadas palavra e a interpretação de imagens, frases, parágrafos e textos inteiros, como é 

o caso deste trabalho.
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O processo de codificação é onde se cria as categorias e suas especificações, a partir 

das quais o material estudado irá ser analisado e que “servirão para orientar o investigador a 

ler  os  editoriais  em  suas  entrelinhas  em  busca  [...]  do  sentido  geral  do  texto[...]” 

(HERSCHOVITZ, 2007, p. 133).

        Após as duas etapas acima, chegamos à última, interpretação, que “consiste em captar 

os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material coletado” (SILVA; FOSSÁ, 

2015, p.4). Utilizando o tratamento dos resultados e a interpretação, se chega à conclusão 

final da pesquisa, onde a hipótese inicial  do pesquisador se mostra verdadeira  ou não, de 

acordo com o resultado da codificação que fica de material para a análise do pesquisador.

No período da pré-análise deste trabalho, delimitamos nossa pesquisa primeiramente 

através dos acontecimentos, que seriam os tiroteios dentro das escolas Prof. Raul Brasil (SP) e 

Tasso da Silveira (RJ). Após limitar os eventos, passamos para o tipo de material, que seria a 

escrita online. O veículo, portal G1, e o período, como o primeiro dia da cobertura dos dois 

crimes.

Seguindo assim para a “leitura flutuante”, que ajudou a criar hipótese principal desta 

monografia, de que a cobertura jornalística do caso de Suzano é mais “humanizada” do que a 

de Realengo. 

Na segunda etapa escolhemos a unidade a ser estudada, neste caso os textos inteiros, 

referentes  ao  primeiro  de  cada  tragédia.  Com esse  limite  em mente  foi  feito  o  recorte  e 

printscreen dessas reportagens, que mais à frente foram lidas e resumidas em tabelas para 

ajudar na sua codificação futura. 

Para a parte de categoria, foi escolhido o conceito de jornalismo humanizado devido à 

hipótese inicial deste trabalho. Onde as características de cada reportagem vão apontar se tal 

texto entra ou não nas especificações do que seria um texto “jornalístico humanizado”.

Com as unidades codificadas, entrando ou não na categoria de jornalismo humanizado, 

podemos então chegar à última etapa de conclusão e interpretação deste trabalho, descobrindo 

se a hipótese inicial, sobre a cobertura das tragédias, se sustenta ou não.

3.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CORPUS

Como dito anteriormente, o foco desta monografia é analisar a cobertura jornalística 

online feita pelo G1, nos casos de tiroteios nas escolas Tasso da Silveira (Rio de Janeiro) e 

Professor Raul Brasil (Suzano). 
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Tendo o objeto, conjunto de reportagens escritas na internet, foi preciso delimitar a sua 

quantidade, devido ao grande número de material que a imprensa produziu, não só no dia do 

acontecimento, como nos dias seguintes.

Então, colocamos como um dos critérios de seleção a data de publicação dos textos. 

Primeiramente foi tentado o primeiro e o segundo dia decorrente aos ataques, por se tratar das 

primeiras impressões dos casos e como seria a sua escrita. 

Porém, logo foi verificado que os textos referentes à escola de Realengo, sozinhos, 

estavam na quantidade de 98. E os de Suzano passavam de 50, o que tornava o trabalho muito 

extenso e não praticável para seu tempo disponível.

Então foi reduzida mais ainda a data das publicações, apenas para o dia das tragédias. 

No caso da escola de Realengo, das 00h00min às 23h59min do dia sete de abril de 2011 e na 

de Suzano com o mesmo horário, mas com a data de 13 de março de 2019.

Como foi relatado anteriormente, o portal G1 possui um mecanismo de busca própria, 

onde pode ser refinada a seleção da sua pesquisa, para a data desejada, tipos de resultado 

(sendo notícias, fotos, vídeos ou blogs) e também por mais recente ou relevante. 

Iniciaram-se as buscas pelas notícias relevantes da escola do Rio de Janeiro, utilizando 

apenas o dia e as palavras “tragédia em realengo” como referencial.  Fazendo a leitura de 

algumas matérias podemos perceber que a editoria no topo da página, com o título Tragédia 

em Realengo era na verdade um hiperlink.  

Quando  clicado  redirecionava  seu  leitor  para  uma  homepage onde  podiam  ser 

encontradas as notícias mais recentes sobre o caso, como estado das vítimas e feridos. Na 

parte inferior da página encontramos uma linha do tempo onde as notícias mais recentes se 

encontravam nas primeiras abas e as mais antigas nas últimas. 

E assim encontramos todas as reportagens referentes ao primeiro dia do ataque, que se 

inicia na página 15 até metade da 11, totalizando 57 reportagens. Porém, parte deste material 

foi excluído do corpus da pesquisa, devido a suas informações iniciais  estar sendo coberta 

por anúncios ou vídeos,  o que impossibilita de ler e interpretar a matéria na sua totalidade, 

como mostra o exemplo da figura 9. 

(Figura 9 - Notícia de 19:48)
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(Fonte:Printscreen do site G1)

Assim, excluindo o total de 12 reportagens, finalizando a parte de realengo com 45 

notícias.

Já a segunda pesquisa precisou ser feita de forma mais manual. O processo de busca 

foi igual à primeira, colocamos as palavras “tragédia em Suzano” e estipulamos a sua busca 

para reportagens do dia 13 de março de 2019.

Mas ao longo da busca chegamos à conclusão de que o tiroteio na escola paulista não 

ganhou uma editoria  própria,  como a do Rio,  por isso a necessidade de uma busca mais 

manual. Os primeiros resultados foram diversas matérias, algumas relacionadas ao tema deste 

trabalho e outros que foram publicadas  no mesmo dia e  continham a palavra tragédia  ou 

Suzano, mas não necessariamente correspondiam à pesquisa.

Outro  recurso  que  foi  utilizado  foram  os  hiperlinks  disponíveis  nas  reportagens 

encontradas. Eles direcionam para outras matérias, que na sua maioria, não apareceram na 

busca feita com a ferramenta do site. No final de algumas reportagens é possível encontrar 

uma lista com links, como mostra a figura 10.
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(Figura 10 - Lista de links)

(fonte: Printscreen do site G1)

Foi feita então uma busca dentro dos hiperlinks encontrados, até o momento que as 

matérias começaram a aparecer repetidas ou não correspondentes à data do dia 13 de março. 

Ao final desta pesquisa, obtivemos 38 reportagens; desse material, 33 foram selecionadas. As 

que ficaram fora do corpus da monografia eram matérias que possuíam apenas vídeos com 

texto  de  apenas  duas  frases  ou  menos.  E  também  reportagens  que  tinham  informações 

anteriores, mudando apenas o estilo de escrita ou ordem dos fatores apresentados, sem novos 

adendos à cobertura.

Para a preservação do material e do seu conteúdo, todas as matérias encontradas e 

classificadas  como  corpus  foram  copiadas,  através  da  ferramenta  de  print  screen  do 

computador e do programa  Full Page Screen Capture,  que é uma extensão do navegador 

Google Chrome.

 O uso dos programas possibilitou a cópia e colagem dos arquivos dentro do programa 

Paint, onde as matérias ganharam legendas de quando foram retiradas da internet. Também 

possibilitou colocar os parágrafos lado a lado para a leitura e assim salvar as reportagens 

como arquivo de imagem da mesma.
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3.3 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DAS NOTÍCIAS

Para  analisar  o  corpus  desta  pesquisa  foram  usados  critérios  técnicos,  como  a 

quantidade de linhas nas unidades do texto, como o título, linha de apoio e parágrafo. E se 

dentro da matéria teria a presença de intertítulos, fotos, hiperlinks e infográficos. 

Após  essa  primeira  etapa,  seria  refeita  a  leitura  do  material  para  compreender  e 

interpretar o seu conteúdo.  A forma como ele foi escrito,  se a foto utilizada tem alguma 

relação com o texto e se os hiperlinks usados teriam a ver com a própria cobertura ou seria 

uma matéria externa. E assim ao final dessas considerações fazer um resumo do título, linha 

de apoio e do corpo de texto.

Para o melhor acesso desse conteúdo,  as informações  citadas anteriormente,  foram 

organizadas em tabelas, como demonstra a figura abaixo (Tabela 1) 

(Tabela 1- Esqueleto)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise de Linha de 
Apoio

Análise do Corpo de 
Texto

  

                         (fonte: material produzido pela autora do trabalho)

Seguindo o esqueleto acima, na parte de “Organização da Página” é descrita a parte 

técnica,  que  foi  explicada  anteriormente,  como  sendo  responsável  por  descrever  como  a 

página  é  composta,  a  quantidade  de  linhas  das  unidades  e  a  presença  de  imagens,  links, 

intertítulo e fotos.

As outras três partes seriam os resumos, referentes à interpretação dos textos presentes 

no corpus. Para identificar qual noticia a tabela corresponde, o nome da  figura será referente 

à hora de publicação da reportagem. Os printscreens feitos do material, quando salvos como 

imagem,  ganharam  como  título  também  o  seu  horário  de  postagem.  E  para  facilitar  a 

visualização dos dois, a tabela e a notícia serão colocados juntos, nessa ordem.

 Como o material de cada cobertura será dividido, mais à frente nos anexos deste trabalho, 

não vai haver confusão entre as coberturas e artigos que foram publicados no mesmo horário. 

Para melhor entendimento, segue abaixo o exemplo da tabela da notícia de 13:57 e em 

seguida  a  imagem  do  printscreen da  matéria  correspondente  (Figura  12),  presente  na 

cobertura do colégio de Realengo.

(Tabela 2 -  Notícia 13:57 )
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com 
duas  linhas,  linha 
de apoio com duas 
frases,  foto 
pequena no início 
do  texto  à 
esquerda  da 
página  e  seis 
parágrafos. 

Título  traz  a 
informação  do 
país  em  luto 
por  três  dias, 
decretado  pela 
então 
presidente 
Dilma 
Rousseff. 

A  primeira  frase 
lembra  que  o  atirador 
fez  11  vítimas  e  em 
seguida  se  matou.  Na 
segunda  descreve  que 
a  presidente  durante 
uma  cerimônia  no 
Planalto  chorou  e 
pediu  um  minuto  de 
silêncio  pelas  vítimas 
da tragédia. 

O  texto  fala  sobre  o 
pronunciamento  de  Rousseff, 
que foi durante uma cerimônia 
no  Planalto,  mas também traz 
detalhes  do  ataque  à  escola, 
como  quem  era  o  atirador,  o 
tipo de arma utilizada por ele e 
como foi o encontro dele com a 
polícia. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 11 - Notícia 13:57)

(fonte:Printscreen do site G1) 
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4 ANÁLISE DAS COBERTURAS DO G1

Nesta  parte  da  monografia  apresento  os  resultados  encontrados  com  a  leitura  e 

interpretação  do  material  recolhido  do  portal  G1.  No  primeiro  momento  apontamos  as 

características gerais, técnicas e textuais da cobertura jornalística realizada durante os ataques 

às escolas de Realengo e de Suzano. Posteriormente comparamos os dados e chegamos às 

similaridades e diferenças entre as reportagens feitas no ano de 2011 e de 2019.

4.1 ANÁLISE DO CORPUS SELECIONADO

Seguindo a ordem cronológica, primeiro iremos analisar as reportagens referentes ao 

ataque à Escola Tasso da Silveira, que ocorreu em abril de 2011. Depois iremos estudar o 

material  referente  à  Escola  Professor  Raul  Brasil,  que  teve  a  sua  cobertura  jornalística 

recorrente no mês de março de 2019.

4.1.1 Análise Da Cobertura Jornalística De Realengo
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Primeiro a  parte  geral  da cobertura.  Ela  teve seu início no dia  7 de abril  com 57 

reportagens relacionadas ao tiroteio na escola de Realengo  publicadas pelo portal G1 nesta 

data. Dentro dessa amostragem, 45 foram escolhidas para o corpus desta pesquisa, como foi 

explicado anteriormente. 

A primeira matéria do dia foi postada às 08h49 e a última foi no horário de 22h31. Os 

textos  decorrentes  ao  ataque  foram inicialmente  publicados  na  editoria  “Rio  de  Janeiro”, 

fazendo relação com a cidade onde aconteceu o ataque. Posteriormente, a partir da notícia de 

13h06, o material sobre o caso ganhou editoria própria denominada “Tragédia em Realengo”.

Como dito anteriormente, tabelas foram utilizadas, para reconhecer os componentes 

gráficos das reportagens. Na primeira parte foi explorada a quantidade de linhas presentes no 

título, nas linhas de apoio, no texto em geral e se havia a presença de hiperlinks, imagens ou 

infográficos.

Após a leitura dos textos foi encontrado um padrão no formato do “título” e “linha de 

apoio” apresentados no corpus. Foi identificado que dentro das 45 reportagens, 39 possuíam 

um título com duas linhas, enquanto as seis restantes tinham uma linha e meia. Já nas “linhas 

de apoio”, abaixo do nome das reportagens, 41 detinham duas linhas e as quatro restantes 

tinham uma linha e meia.

A maioria dos hiperlinks, presente no corpo de texto, eram para direcionar o leitor ao 

espaço de comentário do site G1, ou ao fórum onde ele poderia contribuir com a cobertura 

enviando fotos e vídeos relacionados. Apenas 25 hiperlinks  redirecionaram o leitor para uma 

matéria postada anteriormente dentro da cobertura.

A presença de fotos relacionadas a escola começou com uma matéria publicada às 

10h24 min, quando adicionaram um mapa da escola (Figura 12) ao final do texto. Mais no 

começo da tarde foi publicada na parte inferior da reportagem das 14h27, um infográfico que 

traz outro mapa, situando a escola no estado do RJ e sua localização na rua, via imagens de 

satélite. Também é utilizada a foto da escola para explicar a cronologia do crime (Figura 13). 

(Figura 12 - Mapa)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 13 - Mapa e Infográfico)
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(fonte: Printscreen do site G1)

As  imagens  presentes  na  cobertura  eram  poucas,  a  maioria  era  de  familiares  das 

vítimas, políticos, pessoas que acompanhavam por fora da escola, o trabalho das autoridades e 

a fachada da escola.  Mas, as fotos que mais se repetiram foram a do atirador Wellington 

Menezes,  que se repetiu  no total  de 11 vezes  e  quase sempre  na  mesma posição,  lateral 

esquerda superior  das páginas. 

Seguindo para a parte de interpretação, diversos pontos foram encontrados no corpus 

desta pesquisa. Primeiramente nos títulos, encontramos 14 chamadas que utilizam aspas, para 

reproduzir as ideias e falas de políticos, vítimas, testemunhas e familiares do caso. 

Passando para o corpus do texto, foram encontradas características da cobertura, como 

a repetição de informações, fontes utilizadas e temas particulares que foram abordados.

Foi  notado  que  ao  longo  das  reportagens  existiam  intertítulos  padrões,  onde  a 

informação era sempre a mesma, escrita também de forma igual e com o mesmo nome para 

tal intertítulo. Dois exemplos seriam os subtítulos “Funcionária viu crianças feridas”, onde 

uma funcionária da escola relata o que presenciou do ataque. E o outro seria “Atirador deixou 
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carta”, onde é feito um breve perfil do atirador, descrevendo que o mesmo deixou uma carta e 

como o policial Marcio Alves, que confrontou o assassino, chegou ao local.

Alguns  outros  intertítulos  possuíam  nomes  diferentes,  mas  tinham  as  mesmas 

informações, por vezes com as mesmas palavras ou com apenas pequenas mudanças textuais. 

O exemplo onde apenas o título mudado é nos intertítulos “O caso” e “Atirador deixou carta”, 

onde o conteúdo restante e a escrita se mantiveram idênticos. Outro exemplo do mesmo caso 

são os títulos “HIV” e “Atirador diz, em carta, que tinha HIV”, que apresenta o subprefeito da 

Zona Oeste do Rio identificando o atirador e trazendo a notícia da possibilidade do mesmo ter 

o vírus do HIV. 

Ao  longo  dos  textos  encontramos  fontes  primárias,  como  é  caso  da  polícia  que 

identificou o tiroteio na escola, logo na primeira reportagem e ao longo da cobertura trazendo 

mais detalhes  e  informações  sobre o atentado.  Diversas matérias  também se basearam no 

depoimento  de  familiares  e  amigos  das  vítimas,  feridos  e  crianças  que  sobreviveram  ao 

ataque.

Como fontes secundárias há o comentário de políticos como a presidente da república, 

na  época  Dilma  Rousseff,  e  Eduardo  Paes,  prefeito  do  Rio  de  Janeiro  e  outras  pessoas 

públicas. Também aparecem as notas de repúdio de entidades como a Unesco e a Unicef.

Porém, foi observado que dentro das fontes utilizadas, parte delas era anônima, onde 

era apenas descrito a relação da pessoa com a situação. Como é o caso da funcionária da 

escola  que  viu  o atirador,  na  matéria  de  09h29;  da  aluna  na  matéria  de  12h15,  que deu 

depoimento sobre o ataque;e do profissional de saúde, que descreveu a chegada dos feridos ao 

hospital, no texto de 17h22.

A cobertura jornalística sobre o ataque a escola de Tasso da Silveira teve uma gama de 

reportagens que focava apenas nas notícias do atentado. Mas também teve outras matérias que 

tinham um destaque diferente, que circundam o tema, mas não necessariamente traziam uma 

informação sobre o colégio. 

Houve  uma  matéria  que  foi  escrita  baseada  nos  comentários  de  especialistas  em 

ataques em massa.  As fontes traçaram o perfil de pessoas que cometem esse tipo de crime, 

citam alguns casos de violência anteriores no país, mas chegam à conclusão de que o caso do 

tiroteio na escola é sem precedentes. 

Alguns artigos foram escritos baseados apenas no comentário de políticos, entidades 

internacionais, portais de notícias e até de internautas que escreveram ao portal G1. 

Três matérias foram dedicadas ao depoimento do policial militar Marcio Alves, que 

contou da sua perspectiva sobre o ataque, como ele respondeu ao chamado da escola e ao fim 
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como se sentia em relação à situação no todo. Também há uma matéria onde o governador do 

Rio chamou o PM de herói, devido a seu ato de bravura. 

Ao decorrer de algumas reportagens, ficou de conhecimento público que o atirador 

deixou uma carta. Após um tempo, o documento foi divulgado pelo site G1, onde aparece a 

foto e a transcrição do mesmo.

Ao longo da cobertura, a lista de mortos foi divulgada e atualizada algumas vezes. 

Mas, em uma dessas matérias a lista foi posta juntamente de fotos das vítimas em vida e com 

o depoimento  de  amigos  e  familiares,  que  descreviam os  sonhos  e  a  personalidades  dos 

adolescentes mortos. 

Outro artigo faz a cobertura das famílias que estavam entrando e saindo do Instituto 

Médico Legal (IML) para o reconhecimento do corpo das vítimas e realiza entrevistas com 

essas pessoas.  

E  o  tema  controle  sobre  armamento  entrou  em pauta  em uma matéria,  quando  o 

Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos pede maior rigor sobre a venda de armas, 

durante sua fala em uma sessão da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.

Também sobre o tema das armas, foi escrito um artigo que descrevia leis anteriores ao 

ataque, que visavam maior proteção para a entrada de pessoas em prédios públicos com o uso 

de detectores de metais e aparelhos de raio-x.

É preciso elucidar  que mais matérias  foram escritas ao longo da cobertura,  que as 

destacadas  acima  são  aquelas  que  traziam  informações  sobre  o  ataque,  mas  focando  em 

assuntos relacionados ao mesmo.

4.1.2 Análise da Cobertura Jornalística de Suzano  

Seguindo para a análise da cobertura jornalística de Suzano, primeiro iremos descrever 

as características  gerais  da cobertura.  No dia  13 de março de 2019, foram publicadas  38 

matérias pelo portal G1. Dentro dessa amostragem, 33 textos foram selecionados para entrar 

no corpus da pesquisa relacionada ao tiroteio na Escola Professor Raul Brasil.

A primeira  reportagem foi publicada  às 09h53 e a  última às 20h41. Ao longo da 

publicação,  os  textos  referentes  a  esta  cobertura  ficaram disponíveis  em quatro  editorias. 

“Mogi das Cruzes e Suzano”, que faz referência à região onde a cidade se encontra.  Algumas 

matérias  da  cobertura  foram  publicadas  no  editorial  do  “Jornal  Nacional”,  referente  ao 

programa de telejornalismo da TV Globo. E também na parte de “Política” e “Mundo” do site.
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A parte  técnica  das  reportagens  diz  respeito  às  configurações  da  página,  como o 

número de linhas utilizadas, na parte de título, linha de apoio, texto, se havia presença de 

hiperlink, imagens e/ou infográfico.

Os “títulos” encontrados na cobertura de Suzano tinham chamadas de uma a quatro 

linhas. Sendo separados em dois títulos com quatro linhas, duas com três linhas e meia, 12 

com três linhas, sete com duas linhas e meia, seis com duas linhas, três com uma linha e meia 

e um com uma linha.

No caso das “linhas de apoio”, havia a variação de uma a duas linhas. Na ordem de 

oito matérias possuem uma linha, 17 com uma linha e meia e oito com duas linhas.

Os hiperlinks estavam presentes em grande parte dos textos da cobertura de Suzano, a 

maioria  deles  inclusive  redirecionava  para  matérias  anteriores  e  posteriores,  colocadas 

provavelmente  durante  uma  atualização  da  cobertura,  fazendo  assim  uma  constante 

recuperação das informações já publicadas. 

Foram utilizadas ao longo da cobertura imagens variadas, como o trabalho da polícia, 

alunos após o ataque e alguns lugares como a escola e o ponto de acolhimento feito na cidade. 

Mas, havia fotos das vítimas em uma matéria, dos atiradores e das armas que foram utilizadas 

durante o ataque. Também é possível ver o uso de printscreens, como em notícias de portais 

do exterior, notas de repúdio, apoio e  tweets de políticos e personalidades.

O infográfico  está  presente durante a  cobertura.  Ele  é  composto por um mapa do 

estado, situando a cidade de Suzano, que aponta a hora do começo do ataque com uma foto 

dos  dois  autores  do crime.  Abaixo,  junto  do mapa da  escola,  há  números  com legendas, 

explicando a cronologia do crime. O desenho termina a silhueta de dois homens apontando 

quais tipos de armas os criminosos usaram e o que vestiam (Imagem 15)
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(Imagem 14 - Infográfico Suzano)

(Fonte: Printscreen do site G1)

Porém, a  imagem não pode ser  levada  em consideração neste  trabalho porque foi 

incluída  após a  data  das  publicações  originais,  como aponta a  legenda abaixo do mesmo 

dizendo o dia da sua elaboração. 

Já na parte de interpretação, iremos apontar aspectos da cobertura que se destacaram 

ou agruparam das outras notícias, tendo pontos parecidos ou diferentes do resto do corpus 

estudado para esta monografia. 

Iniciando na menor unidade do texto, a palavra, destacamos que as notícias publicadas 

se  referiam  aos  autores  do  crime  com  os  nomes  :  “assassino(s)”,  “autores  do  ataque”, 

“criminoso(s)”, “homem”, “jovem”, “adolescente”, “mais novo”, “mais velho”, “dupla” e os 

nomes próprios dos atiradores.

Partindo  para  uma  unidade  maior,  frase,  observamos  que  durante  a  cobertura 

jornalística de Suzano alguns intertítulos e um título presentes nos textos eram perguntas. Um 
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exemplo está  na matéria  de 11h34, com as perguntas  “O que aconteceu?” e “Onde foi  o 

ataque?”. O texto seguido deles seria as informações com respostas às perguntas.   

A  única  matéria  que  possui  uma  pergunta  como  chamada  é  a  reportagem  de 

16h41min, “Quem era a coordenadora morta em escola de Suzano?”, que traça o perfil da 

professora de filosofia Marilena Ferreira Umezu.

Alguns intertítulos foram repetidos durante a cobertura. Uns com o mesmo nome, mas 

com  o  conteúdo  mudando  gradualmente,  de  acordo  com  as  notícias  que  iam  sendo 

apresentadas, como é o caso do “Resumo”.

 Já alguns outros continham o mesmo título e as mesmas informações,  escritas de 

forma igual ou com pequenas mudanças textuais, como no “Ataque à Escola Estadual Raul 

Brasil, em Suzano”.

Também houve o caso onde textos corridos, em matérias posteriores, apareciam como 

assunto  secundário  de  outras  matérias,  ganhando  então  um subtítulo.  Como é  o  caso  do 

material  da  reportagem de  14h43,  que  começou  a  fazer  parte  do  conteúdo  do intertítulo 

“Assassinos são ex-alunos da escola”.

Outra particularidade dos textos foi a presença de listas, por vezes com um parágrafo 

na frente para contextualização, seguida com as informações em tópicos. Podemos verificar a 

presença dessas  listas  ligadas  a  alguns intertítulos  como “Resumo”,  que traz  informações 

simplificadas do caso e “Arsenal”, com uma lista das armas usadas no ataque.

Dentro do corpus da pesquisa encontramos matérias ímpares, como a cronologia do 

crime, que descreveu como o crime ocorreu do começo ao fim, e a reportagem baseada na fala 

de um estudante que foi testemunha do ataque e conseguiu sobreviver.

Outro artigo que foi dedicado à merendeira Silmara Cristina Silva (notícia de 12h10), 

que escondeu em torno de 50 estudantes dentro da cozinha, onde ela criou uma barricada para 

evitar  a  entrada  dos  criminosos.  O texto  teve  o  depoimento  da  mulher,  que  descreveu  a 

situação desde que ouviu os tiros até o fim do ataque.

Dentro da cobertura jornalística também há um texto que tem como foco dois cadernos 

que foram encontrados pela polícia e pertenciam aos autores do crime. Parte do conteúdo 

desse material foi transcrito e escaneado a partir de fotos dos cadernos.

Foram encontradas duas reportagens que relembravam casos de tiroteios ou violências 

semelhantes  em escolas.  A primeira  lembra  casos  passados  que  ocorreram no Brasil  e  a 

segunda fala sobre o ataque que aconteceu 20 anos atrás na escola de Columbine, nos Estados 

Unidos. 



65

Dentre as 33 matérias estudadas, ao menos dez delas contêm aspas ou os dizeres de 

alguém no título ou linha de apoio. E ao menos cinco notícias são baseadas apenas na nota de 

repúdio, comentário ou tweet de alguma personalidade e/ou político.

Duas  notícias  foram  escritas  com  foco  nos  feridos,  uma  delas  fala  sobre  o  caso 

particular do estudante José Victor Ramos Lemos, que chegou sozinho ao hospital com uma 

machadinha cravada no ombro. A outra também contou sobre o rapaz, mas descreveu como 

estava o hospital na chegada dos feridos pelo depoimento de testemunhas, os comentários de 

diversos pais que foram até o local e a fala  de outra adolescente que foi ferida.

Na  cobertura  foram  encontradas  três  matérias  com  características  de  conto-

reportagem.  A particularidade encontrada nessas notícias foi na forma de escrita, que conta a 

história sobre o ataque usando as informações ditas em frases de testemunhas e informações 

passadas na televisão. Algumas partes onde os escritores são onipresentes, quando descrevem 

a situação de dois lugares diferentes, há o uso de linguagem mais simples e com a expressão 

de sentimentos.

A primeira delas é da repórter Graziela Azevedo, publicada às 20h19 na editoria do 

Jornal Nacional, onde ela relata como foi saber sobre o ataque na escola, e descreve como 

“susto”. Passa parte do texto relatando como foi a espera até a saída da lista dos mortos, com 

a palavra de uma mãe e da cozinheira que ajudou a esconder os estudantes na cozinha. O resto 

do texto  é  baseado no depoimento  de  familiares  das  vítimas  e  estudantes  da  escola,  que 

lamentam e falam sobre a dificuldade de recomeçar sem as pessoas que perderam. 

O segundo texto, escrito pelo jornalista Márcio Gomes, que foi até o hospital apurar a 

situação  dos  feridos  na  notícia  de  20h23,  foi  publicado  também  na  editoria  do  Jornal 

Nacional. Ele primeiro dá informações gerais do hospital e começou a contar sobre a chegada 

do  estudante  José  Victor,  que  tinha  a  machadinha  no  ombro.  Neste  texto  é  inserido  o 

depoimento do médico que tratou do caso e dos pais do ferido. Ele descreve como os hospitais 

da região se mobilizaram no dia para receber os alunos e então passa para o depoimento dos 

parentes que iam às unidades de saúde a procura dos filhos.

O último texto,  publicado às 20h35min,  também foi  postado na editoria  do Jornal 

Nacional, com o título “Ataque a tiros deixa dez mortos em escola em Suzano, na Grande 

SP”. O texto se inicia com um lead pequeno e então passa a escrever a reportagem como se 

fosse uma história.  Ela vai sendo contada de forma cronológica,  onde o fato do ataque é 

descrito e a fala de uma testemunha é adicionada para dar respaldo ao que foi escrito. O texto 

encerra com um depoimento do Governador João Doria oferecendo apoio às famílias. 
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O tema porte de armas é debatido em duas notícias. A primeira quando o líder do PSL, 

Major Olímpio, se manifesta dizendo que o ataque poderia ter sido “minimizado” no caso de 

algum professor ter o porte legal de arma (notícia de 17h18). Na segunda vez o presidente da 

Câmara,  Rodrigo Maia,  volta  a falar  sobre o assunto dizendo que não cabe ao cidadão a 

segurança pública (notícia de 18h24).

Durante a cobertura jornalística em estudo, houve duas reportagens traçando o perfil 

de duas vítimas. Uma delas é da coordenadora pedagógica Marilena Ferreira Umezu, o artigo 

começa ligando ela ao crime, sendo a primeira vítima do ataque e dando mais detalhes do 

mesmo. Após o primeiro intertítulo é feito o perfil da professora a partir do depoimento de 

alunos que a conheciam e de postagens nas redes sociais, onde ela se mostrava a favor da 

educação como melhor saída para o combate à violência.

O artigo da segunda vítima retratada é sobre o estudante Samuel Melquíades Silva 

Oliveira. Com um texto mais curto, é descrita a personalidade do adolescente, o que fazia no 

seu tempo livre e que almejava fazer o curso de graduação na área de design, de acordo com o 

depoimento de parentes.  

4.2 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE COBERTURAS

Na seção anterior discorremos sobre as características gerais, tanto técnicas quanto as 

de  interpretação,  dos  textos  presentes  em cada  cobertura  jornalística.  Nesta  parte  iremos 

cruzar os dados encontrados no corpus da cobertura jornalística selecionada sobre os dois 

ataques e assim concluir, nessa ordem, as semelhanças e diferenças entre as suas reportagens.

(Tabela 3 – Semelhanças e Diferenças)

Semelhança Diferença

Ambas as coberturas contam a história de 
um(a) aluno(a) que sobreviveu ao ataque 
na
escola.  Eles  detalharam  em  reportagem 
como  foi  a  experiência,  se  encontraram 
com
o(s)  atirador(es),  como  estavam  os 
corredores da escola e sobre os colegas.

Quantidade de material publicado no dia do 
ataque em Realengo foi de 57 matérias escritas 
e  a de Suzano 38.

Possuem  intertítulos  padrões,  com  as 
mesmas  frases  e  informações,  que 
aparecem  repetidamente  ao  longo  das 
matérias das editorias.

A primeira notícia  de cada cobertura define os 
acontecimentos com termos diferentes, a 
tragédia no Rio como “tiros em escola” e a de 
Suzano como “ataque”.
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As duas coberturas jornalísticas fizeram o 
uso de recursos de imagéticos como fotos 
e vídeos, e também uso de hiperlinks que 
possibilitaram  o  resgate  de  informações 
anteriores dos casos.

Parte do material exposto nas matérias de 
Suzano era feito no formato de lista.  A de 
Realengo manteve apenas o formato de 
parágrafo.

Ao longo do primeiro dia de cada ataque 
foi  feita  reportagem  com  uma 
retrospectiva  de  casos  semelhantes 
(ataques a escolas). A do Rio cita apenas 
dois casos e a de Suzano
cita  oito,  mostrando  que  o  número  de 
atentados aumentou no país nos últimos 
anos.

A tragédia em Realengo ganhou uma editoria 
própria,  homônima,  após  algumas  matérias 
escritas na editoria da cidade do Rio de Janeiro. 
Já  a  Tragédia  de  Suzano  foi  escrita  em  até 
quatro  editorias  diferentes,  principalmente  na 
da região de “Mogi das Cruzes e Suzano”, sem 
ganhar um editorial próprio. 

Os  dois  têm  uma  matéria  dedicada  às 
vítimas, onde o depoimento de amigos e 
familiares  é  colocado  abaixo  de  suas 
fotos,  contando  como  eram  suas 
personalidades, o jeito de ser e os sonhos 
de cada um.

Uma  reportagem  de  Realengo  (12h01min) 
convida  especialistas  a  comentarem  sobre  o 
caso  e  o  perfil  dos  atiradores  por  trás  de 
ataques desse tipo.
Nenhuma matéria  desse tipo foi publicada na 
cobertura de Suzano.

É contada a história de “heróis”, pessoas  
que ajudaram os estudantes ou a escola. 
Em 2011, o sargento Marcio Alves teve 
duas  matérias  publicadas  após  ter 
confrontado  o  atirador  Wellington 
Menezes,  sendo  chamado  de  herói  pelo 
então  governador  do  estado  Sérgio 
Cabral. 
Em 2019, a merendeira Silmara Cristina 
Silva,  que  ajudou  a  esconder  cinqüenta 
alunos  na  cozinha  da  escola,  também 
ganhou uma matéria. Ela foi reconhecida 
heroína  dias  depois  (28/03/2019)  pelo 
secretário  de  Educação  de  SP,  Rossieli 
Soares.

Na  cobertura  de  Suzano  a  coordenadora 
pedagógica  da  escola,  professora  Marilene 
Ferreira Umezu, teve uma matéria  dedicada a 
ela e sobre a sua crença na educação.  O aluno 
Samuel  Silva,  também  teve  uma  reportagem 
descrevendo  o  adolescente,  sua  rotina  e  o 
desejo de fazer uma faculdade.
Nenhuma  vítima  da  Tragédia  de  Realengo 
ganhou um artigo exclusivo.

É possível encontrar matérias com twittes, 
comentários, depoimentos, cartas e notas 
de instituições,  órgãos  públicos, 
personalidades  e  políticos  lamentando 
sobre os casos ocorridos.

No Rio  de  Janeiro  foi  feita  uma matéria  que 
acompanhou  e  entrevistou  familiares,  antes  e 
depois  de  reconhecer  os  corpos  das  vítimas 
durante o ataque de 2011. No corpus estudado 
de  Suzano  não  foi  encontrado  uma  matéria 
semelhante.

As  duas  coberturas  têm  como  pauta  o 
porte  de  armas.  No  caso  de  2011  é 
chamada a atenção para o maior controle 

As  fontes  utilizadas  durante  as  reportagens 
escritas  em  Suzano  eram  todas  identificadas, 
sendo oficiais,  testemunhas  oculares,  feridos,  
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da armas de fogo (notícia 14h48min). 
Já em 2019 é feito o oposto, quando um 
político  comenta  que  a  tragédia  poderia 
ter sido “minimizada” se houvesse o porte 
de arma liberado (notícia 17h18min).

parentes  e  amigos  das  vítimas.  Já  as  notícias 
sobre o ataque na escola do Rio teve algumas 
fontes que mantiveram o anonimato.

Nos  dois  casos  foram  encontrados 
materiais, que pertenciam aos autores dos 
crimes,  em  Realengo  foi  uma  carta  e 
Suzano  dois  cadernos.  O  conteúdo  dos 
três  documentos  foi  fotografado  e 
transcrito para as notícias online. 

Dentro da gama de textos referentes  à cidade 
paulista,  encontramos  três  reportagens  com 
uma perspectiva mais humana. Essas matérias 
se utilizam de múltiplas fontes para escrever o 
texto,  descreve  lugares,  situações  e  o 
sentimento dos envolvidos. Os artigos sobre a 
escola Tasso da Silveira tinham uma essência 
mais  factual,  sempre  atualizando  dados  e 
informações, mas sem textos autorais como os 
três  citados  anteriormente  na  cobertura  de 
Suzano. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A principal ideia desta monografia é estudar ambas as coberturas jornalísticas sobre os 

casos de tiroteios nas escolas Tasso da Silveira, em Realengo, e Professor Raul Brasil, em 

Suzano, pelo portal online G1. Para assim concluir se o conjunto de matérias publicadas no 

ano de 2019 seguiram uma perspectiva de construção mais “humana” do que as postadas em 

2011.

O maior parâmetro deste trabalho é o Jornalismo Humanizado, que já foi explicado e 

exemplificado no primeiro capítulo, como a teoria que defende que o processo de elaboração 

das notícias seja mais aprofundado, bem apurado e com a escrita diferenciada e mais sensível 

aos fatos, situações e atores. Coberturas jornalísticas com essas características demonstram 

maior compromisso com a verdade, por ter: um texto rico em detalhes, contexto mais amplo 

que vai além do fato a ser debatido, múltiplas vozes com diversos personagens, o ser humano 

como foco maior por trás da redação.

Um conjunto de reportagens com essas particularidades expande a visão do seu leitor. 

Ainda fica a  cargo do mesmo interpretar  tal  notícia  a  sua  maneira,  mas,  ele  encontra  as 

informações de modo diferenciado, com diversos pontos de vista, assim não deixando lacunas 

para causar dúvida,  permitindo construir uma opinião consistente .

Foi graças à Análise de Conteúdo, que conseguimos sintetizar as características gerais 

de cada caso estudado nesta monografia. A metodologia permitiu a escolha de unidade de 

estudo, os textos inteiros, que como um todo representam as coberturas jornalísticas.Também 

foi interessante o uso dessa metodologia por proporcionar mais facilidade ao estudo de dois 

eventos  parecidos,  mas  que  aconteceram  em  épocas  diferentes,  como  aponta  Hercovitz 

(2007). A técnica também favorece nosso estudo por usar na sua codificação a ausência, ou 

presença de determinado aspecto, que neste trabalho seriam as características do jornalismo 

humanizado.

Mas,  quando  analisamos  os  pontos  gerais  sobre  os  casos  de  ataques  nas  escolas 

encontramos  alguns  pontos  que  não  fazem parte  do  jornalismo humanizado,  porém vale  

destacar, pois evidenciam o contexto social e político que o país se encontra.

O ataque à escola Tasso da Silveira, de 2011, era sem precedentes no país. Por ser algo 

tão incomum, ganhou sua editoria própria, matéria com especialistas descrevendo o perfil de 

atiradores e na época trouxe a tona à discussão sobre maior controle de armas. 

Já a cobertura do evento de 2019, ataque à escola Raul Brasil, não ganhou editoria 

própria, ficando com as publicações espalhadas em mais de um espaço. O que demonstra uma 
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certa  banalização  da  violência,  que  vem aumentando  no Brasil  como aponta  o  Mapa  da 

Violência de 2018 e 2019. 

Sobre a posse de armas também foram publicadas reportagens que iam ao encontro do 

discurso anterior, onde foi validada, por um político, a possibilidade de que o ataque poderia 

ter sido minimizado no caso de um professor ter uma arma de fogo. E isso reflete o momento 

político pelo qual o país está passando, onde projetos de lei e decretos presidenciais tentam 

flexibilizar tanto a posse quanto o porte de arma para os civis. Mas que não necessariamente 

são a melhor saída para diminuir os indícios da violência no país. 

Analisando a parte de interpretação de cada cobertura jornalística, foi possível apontar 

dentro da sua gama de material os pontos técnicos, como e qual  conteúdo foi abordado dentro 

das matérias  individualmente.  Essas informações  foram organizadas  dentro de tabelas  que 

estão disponíveis no anexo desta monografia. 

Quando comparamos o conjunto de reportagens de cada escola, encontramos artigos 

que possuíam o mesmo tema e que foram escritos de forma parecida.

 As notícias referentes aos heróis de cada escola, o policial militar Marcio Alves e a 

merendeira Silmara de Moraes,  apresentam essa estrutura. O material começa dizendo quem 

são e qual foi o papel de cada um nos ataques aos colégios. Depois passa a contar a história do 

ataque,  onde  cada  um  estava  e  como  atuou  durante  ele,  isso  baseado  na  fala  de  cada 

personagem, o que deu maior voz a eles.

Dois  exemplos,  que  também  foram  escritos  baseados  na  fala  das  fontes,  foi  o 

depoimento de estudantes que estavam presentes no momento dos ataques.  O repórter faz 

apenas  pequenos  adendos,  dando um contexto  ou  informação  e passa para  o  depoimento 

desses alunos que relatam o terror que viveram dentro das instituições de ensino. 

 Outro tipo de matéria, presente em ambas as coberturas, tinha também o depoimento 

de pessoas, mas o seu foco principal eram os seres humanos, no caso as vítimas dos ataques. 

As reportagens eram listas que continham fotos e nomes dos mortos, sendo seguida pela fala 

de amigos e parentes que descreviam a pessoa como era em vida. 

Mas,  não  é  através  das  semelhanças  que  conseguimos  concluir  se  a  cobertura 

jornalística da escola Professor Raul Brasil foi mais humana do que a do colégio Tasso da 

Silveira. Essa conclusão será feita através das diferenças.

Dentre as matérias de Realengo, uma em particular (notícia de 12h15) aponta que o 

atirador escreveu uma carta dizendo que tinha HIV. Apesar de não ser o lead da reportagem, a 

informação aparece no primeiro intertítulo, que vira um texto padrão que vai se repetindo ao 

longo da cobertura jornalística. 



71

Até que a carta passa a ser publicada, transcrita e fotografada, pela imprensa e o dado 

sobre a doença não aparece. O G1 então posta outra matéria (notícia de 17h10), retificando a 

informação. Uma das fontes do texto disse que o mal entendido foi causado por parte da 

imprensa, que a informação passada foi da existência da carta e que havia indícios de que o 

atirador poderia ter o vírus do HIV, fatos isolados. O que leva a crer que não houve cuidado 

na hora de ouvir as fontes e apurar melhor tal dado. 

No  conjunto  de  reportagens  sobre  a  escola  Professor  Raul  Brasil,  encontramos 

algumas matérias singulares, em comparação a outra cobertura jornalística, que possuem as 

características do jornalismo humanizado. 

Dois desses textos são perfis, citados anteriormente no capítulo três,  que contam a 

história do estudante Samuel Oliveira e a orientadora pedagógica Marilena Ferreira Umezu. A 

reportagem  sobre  o  primeiro  é  uma  matéria  pequena,  que  discorre  sobre  os  hábitos, 

passatempos e o sonho do adolescente, com o depoimento dos seus parentes. Já o  segundo 

perfil, sobre a professora, detalha mais sobre a vida mulher, fala sobre a sua família e retira 

informações das redes sociais da mesma, como a sua opinião sobre a educação ser a maior 

saída para resolver os problemas de violência no país. 

Os dois perfis se destacam primeiro por serem únicos, nas reportagens referentes a 

escola carioca nenhuma vítima ganhou um texto próprio. E segundo por ter o ser humano 

como maior foco das notícias .

Outros três textos foram escritos de maneira diferente. Um deles (notícia de 20h23) 

retrata a situação do hospital, que recebeu a maioria dos feridos, a partir do depoimento de 

dois  feridos  que  falam  do  ataque  à  escola,  até  a  sua  chegada  na  unidade  de  saúde.  O 

comentário de testemunhas que viram a chegada desses estudantes e de terceiros, que não 

tinham parentesco com as vítimas, mas ainda sim lamentaram sobre o atentado. 

As outras duas reportagens abordam o mesmo tema, o ataque em si. Mas cada um 

conta de uma maneira diferente, a notícia de 20h19 descreve o dia da cobertura jornalística, 

descobrir sobre o atentado, a espera pela lista de mortos, sendo todo o texto baseado nas 

informações junto da fala dessas pessoas. E a notícia de 20h3(2) foca na cronologia do crime, 

do começo ao fim do atentado, relatando cada acontecimento, a partir das informações que 

foram disponíveis pela imprensa no geral e das testemunhas que viveram esse episódio. 

Essas três matérias  entram no jornalismo humanizado porque contam a história do 

crime, que tem como respaldo a palavra de quem viveu estes acontecimentos e de como eles 

se sentiram, trazendo múltiplas vozes e um contexto maior para a notícia. 
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Analisando a parte de interpretação, podemos indicar que a cobertura jornalística da 

cidade paulista possuiu matérias isoladas, escritas de forma mais humanizada e com menos 

equívocos  resultantes  de  falta  de  apuração,  confirmando  assim  a  hipótese  inicial  deste 

trabalho,  que  a  cobertura  da Tragédia  de Suzano é mais  humana do que  da Tragédia  de 

Realengo.

Mas, é preciso afirmar, que as duas coberturas jornalísticas continuam sendo muito 

parecidas  como foi  descrito  ao longo deste  trabalho,  ambas possuíam diversas pautas  em 

comum. O que demonstra que não houve um grande avanço em como cobrir e tratar de um 

assunto tão delicado como a violência. 

O uso de imagens, desde o retrato dos atiradores, a foto de familiares na saída do IML 

e vídeos dos ataques nas páginas online, demonstra como os veículos da imprensa, ainda estão 

longe de fazer o trabalho que seria ideal para cobrir um acontecimento tão delicado, levando 

acima de tudo em consideração às pessoas atrás da notícia, sejam as vítimas, os familiares e 

até mesmo os atiradores.

A temática  (sobre violência na mídia) foi escolhida devido ao momento atual do país, 

como apontam os dados presentes no primeiro capítulo deste trabalho, o Brasil passa por um 

momento histórico com a taxa recorde de homicídios, que ultrapassa a de países em guerra, 

como a Síria.

Também como dito no primeiro capítulo,  as narrativas ao redor do tema morte,  se 

mantêm factuais,  utilizando  na  sua  maioria  das  vezes  fontes  oficiais,  como a  polícia  ou 

boletins liberados pela mesma. Sem um contexto, ou maiores informações sobre os casos, 

denúncias ou debates sobre o problema por trás dos crimes que envolvem essas matérias. A 

maioria das reportagens torna seus personagens  em pura estatística, dentro do panorama atual 

da violência.  

Ao analisar os objetos de estudo desta monografia, no caso os tiroteios nas escolas 

Tasso  da  Silveira  e  Professor  Raul  Brasil,  conseguimos  avaliar  os  pontos  em comum  e 

diferente das suas matérias publicadas e assim traçar o perfil editorial de cada um. Com esses 

dados em mãos podemos avaliar se houve diferença, em algum aspecto do fazer jornalístico, 

como a apuração de fatos, o uso de fontes, contextualização do tema e outros fatores. 

Como foi apontado existe uma diferença entre as coberturas jornalística, onde a mais 

recente,  de Suzano,  apresenta  mais  aspectos  humanos.  Isso demonstra  a  possibilidade  do 

jornalismo humanizado estar presente na cobertura da violência, tanto nas matérias diárias, 

quanto em editoriais e reportagens especiais. O fator ineditismo, várias vezes, influencia no 

momento de produzir reportagens, sendo escrito/ produzido apenas aquilo que é essencial para 
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entender a matéria. Mas é preciso pensar que a notícia focada totalmente no factual oculta que 

existe um contexto maior e a fala de pessoas que deixam de ser contados, e no final acaba não 

é abordado o principal, que é o ser humano.
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ANEXO A

As tabelas têm um resumo técnico e de interpretação de cada reportagem, em seguida 

é possível ver o print screen que foi utilizado para fazer este trabalho. As notícias aparecem 

em ordem cronologia, de acordo com as postagens no site G1. A primeira cobertura a ser 

apresentada é a da escola Tassio da Silveira, no bairro de Realengo (RJ), entre o horário de 

00h00min às 23h59min do dia 7 de abril de 2011.
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(Tabela 4 - Notícia de 08h49min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise de Linha de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Possui  título  e 
linhas  de  apoio 
de duas linhas e o 
corpo  de  texto 
com  três 
parágrafos. 

Sendo  a  primeira 
notícia publicada no 
dia,  o  título  traz  a 
informação  da 
polícia  que  houve 
tiros em uma escola 
da  zona  oeste  do 
Rio de Janeiro.

A  linha  de  apoio 
contribuiu  usando  o 
corpo  de  bombeiros 
e  a  polícia  militar 
como fonte, dizendo 
que há ao menos 15 
feridos  e  que  a 
escola  teria  sido 
invadida

O texto traz as informações 
gerais  do  acontecimento 
como a  possibilidade  de o 
atirador  ser  o  pai  de  um 
estudante,  usando  de 
respaldo  as  informações 
que a relações  públicas  da 
polícia militar divulgou. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 15 - Notícia de 08h49min)

                                     
(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 5 - Notícia de 09h29min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Possuí  título  e 
linhas de apoio de 
duas  linhas,  o 
corpo  de  texto 
com  oito 

A  principal  frase 
do título se baseia 
em uma frase dita 
por  uma 
funcionária  da 

Usando  a 
funcionaria como 
fonte  é  descrito 
mais 
informações 

O primeiro parágrafo conta com 
a  fala  da  funcionária  sobre  o 
acontecimento.  No  primeiro 
intertítulo,  “Mortos”,  o  então 
secretário  de  Saúde  do  Rio 
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parágrafos, 
divididos por dois 
intertítulos. 

escola  que 
testemunhou  o 
ataque. 

como  e  onde 
teria  acontecido 
o tiroteio. 

atualiza  os  números  sobre  as 
vítimas e conta seu lado pessoal 
sobre o crime. A parte final, com 
o  intertítulo  “Atirador  deixou 
carta”,  traz  a  informação  de 
quem é o atirador e que ele teria 
deixado  uma  carta  com  mais 
detalhes sobre o ataque e como a 
PM  chegou  ao  local,  após 
observar estudantes correndo do 
local.  

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 16 - Notícia de 09h29min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 6 - Notícia de 10h04min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de 
Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  e  linha  de 
apoio  com  duas 
linhas,  dois  vídeos, 
um  corpo  de  texto 
com seis parágrafos e 
um intertítulo.

É  feita  a 
identificação  do 
atirador  como 
ex-aluno  do 
colégio.

Conta  sobre 
qual  pretexto 
ele  teria 
entrado  na 
escola e o seu 
tipo  de  arma 
usado.

O  intertítulo  “Funcionária  viu 
crianças feridas”  vem antes do 
corpo de  texto,  que  apresenta  a 
fala da funcionária, que apareceu 
na notícia anterior de 09h29min, 
dessa  vez  com  mais  alguns 
detalhes e frases na integra.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 17 - Notícia de 10h04min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 7 - Notícia de 10h19min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise de Linha de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título e linha de 
apoio  com  duas 
linhas,  corpo  de 
texto  oito 
parágrafos e um 
intertítulo. 

 O título  aponta 
que  a  Secretaria 
de  Educação  do 
Rio,  estava  em 
uma  viagem  e 
desmarcou  uma 
palestra  para 
volta a cidade.

A secretária usou a 
plataforma  twitter 
para  anunciar  a 
volta  e  a  linha 
justifica  a  volta 
relembrando o caso 
do  ataque  com  ao 
menos 11 feridos. 

É  feito  o  panorama  geral  da 
viagem  da  secretária, 
transcrevendo a mensagem que a 
mesma  postou  no  twitter 
afirmando  que  voltaria.  Após 
isso,  é  confirmado  pelo 
Secretário de saúde o número de 
mortos  e  feridos  do 
acontecimento.  O  texto  é 
encerrado  após  o  intertítulo 
“Funcionária  viu  crianças 
feridas”, que  repete  o  artigo 
com  as  falas  da  funcionária, 
como na notícia anterior. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 18 - Notícia de 10h19min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 8 - Notícia de 10h24min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  e  linha  de 
apoio  com  duas 
linhas,  um  vídeo 
antes  do  corpo  de 
texto  que  tem  três 
intertítulos  e  seis 
parágrafos. 

Aponta  a 
morte de dez 
crianças  no 
ataque,  de 
acordo  com 
a  polícia 
militar.

Coloca  o 
número  de 
mortes  como 
onze, contando o 
atirador e aponta 
para  qual 
hospital  os 
feridos  teriam 
sido levados. 

O  intertítulo  “Atirador  deixou 
carta”  inicia  o  corpo de  texto  que 
repete as informações da notícia de 
9:29, de como o atirador deixou uma 
mensagem contando como planejou 
o ataque.  O segundo intertítulo que 
separa  o  texto,  “Funcionária  viu 
crianças  feridas”,  traz  de  novo as 
falas da funcionária  que presenciou 
o ataque.  E  finaliza  o texto  com o 
intertítulo “Secretária de Educação 
volta  dos  EUA”,  com  um  único 
parágrafo  que  faz  um  lead sobre  a 
volta da secretária. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 19 - Notícia de 10h24min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 9 - Notícia de 10h38min)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título e linha de apoio 
de  duas  linhas,  uma 
foto  na  margem 
esquerda  da  matéria, 
oito  parágrafos 
divididos  no meio  por 
um  vídeo,  seguido  de 
um  mapa  também  na 
margem  a  esquerda  e 
dois intertítulos. 

O  título  se 
inicia  com  a 
frase  de  um 
estudante  que 
estava 
presente  na 
escola na hora 
do ataque. 

A  linha  de  apoio 
aponta  onde  o 
estudante  estaria 
durante o ataque e 
que  o  responsável 
pelo  ataque 
entrava  nas  salas 
atirando  contra  os 
alunos. 

O  texto  conta  a  história  do 
ataque  através  do  estudante 
Marcus  Vinicius,  que  relata 
onde estava no momento dos 
tiros e o que ele pensou. Esse 
padrão seguiu nos outros dois 
parágrafos , quando a mãe do 
estudante conta o que passou 
na cabeça dela quando soube 
do ataque.  Então  se  repete  a 
informação  do  secretário  de 
saúde  sobre  o  número  de 
mortos  e  feridos.  Logo  após 
aparece  de  novo  as  matérias 
relacionadas  aos  intertítulos 
“Atirador  deixou  carta”  e 
“Secretária  de  Educação 
volta dos EUA”. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 20 - Notícia de 10h38min parte 1)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Figura 21 - Notícia de 10h38min parte 2)

                 
(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 22 - Notícia de 10h38min parte 3)



98

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 10 - Notícia 11h05min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Possuí  título  e  linhas 
de  apoio  de  duas 
linhas,  começando  a 
matéria com um vídeo 
e em seguida o corpo 
de  texto  dividido  por 
um intertítulo. 

Traz a afirmação do 
então  Ministro  da 
Educação, Fernando 
Haddad,  de  que  a 
tragédia  é  um  fato 
sem precedentes  no 
país.

A  linha  adiciona 
onde  estava  o 
ministro  e  a 
declaração  que  a 
educação  estava 
de luto devido ao 
ataque. 

A notícia aponta como o 
ministro  demonstra  seu 
apoio a prefeitura do rio 
dispondo  a  ajuda  das 
instituições  de  ensino  e 
trazendo  mais  detalhes 
do local onde Haddad se 
encontrava. 
O  intertítulo  “Mortos” 
atualiza  e  confirma  o 
número  de  vítimas  do 
ataque e  encerra  o  texto 
lembrando  a  identidade 
do atirador. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 23 - Notícia de 11h05min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 11 - Notícia 11h14min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título de uma linha 
e  meia,  linha  de 
apoio  com  duas 
frases, um vídeo e o 
corpo de texto  com 
quatro  parágrafos  e 
um intertítulo. 

Afirma  que 
o  tiroteio 
repercutiu 
na  mídia 
mundial. 

A  primeira  frase 
lembra o fato e o 
segundo  como  a 
notícia  era 
manchete  no  site 
britânico  “The 
Guardian”.

O  primeiro  parágrafo  aponta  que 
mais  dois  sites  internacionais  de 
notícia  (El  País e  Al-Jazeera) 
também  escreveram  sobre  o 
tiroteio. Aparece então o intertítulo 
“Tiroteio”  que repete informações 
já  ditas  em  outras  reportagens, 
como  o  número  de  mortos  e 
feridos,  quem  seria  o  atirador  e 
como  a  polícia  chegou  a  escola 
após ver estudantes correndo.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 24 - Notícia 11h14min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 12 - Notícia de 11h36min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título com duas 
linhas,  linha  de 
apoio  com duas 
frases  e  texto 
com  cinco 
parágrafos. 

O  título  inicia 
com  aspas 
trazendo  uma 
afirmação  do 
então 
presidente  do 
Senado  José 
Sarney. 

A primeira frase da linha 
de  apoio  relembra  o 
número  de  mortos  e 
feridos,  em  quanto  a 
segunda volta com outra 
frase de Sarney dizendo 
que  o  episódio  choca 
profundamente. 

O primeiro parágrafo faz um 
lead  sobre  a  notícia,  o 
segundo traz o comentário do 
presidente do senado sobre o 
ataque  e  como  ele  traz 
insegurança  a  outras  escolas. 
Os outros três parágrafos são 
informações  repetidas, 
presentes  no  intertítulo 
“Atirador  deixou  carta”, 
como  quem  era  o  atirador, 
que  ele  deixou  uma  carta  e 
como a PM chegou ao local.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Imagem 25 - Notícia 11h36min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 13 - Notícia 11h53min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título com duas 
linhas,  linha  de 
apoio  com  duas 
frases  e  matéria 
com  sete 
parágrafos.

A  instituição 
Hemorio  pede 
que as pessoas 
doassem 
sangue para as 
vítimas  do 
atentado.  

Primeira  frase  informa 
que as bolsas de sangue 
doadas seriam enviadas 
para  um  dos  hospitais 
que  estava  recebendo 
os pacientes do ataque. 
A segunda frase traz as 
estatísticas  do  ataque 
com  o  número  de 
mortos e feridos.

O  primeiro  parágrafo  é 
informações gerais de como e 
onde  as  pessoas  poderiam  ir 
para  doar  o  sangue.  Em 
seguida aparece novamente os 
intertítulos  “Atirador  deixou 
carta”,  “Funcionária  viu 
crianças  feridas”  e 
“Secretária  de  Educação 
volta  dos  EUA” com  as 
mesmas informações. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 26 - Notícia 11h53min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 14 - Notícia de 12h01min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com duas 
linhas,  linha  de 
apoio  com  duas 
frases,  uma  foto 
pequena  a  esquerda 
da  página,  texto 
com oito parágrafos, 
dois intertítulos, um 
hiperlink  e  um 
vídeo. 

O título confirma 
que ataque é ato, 
até  então,  sem 
precedentes  no 
Brasil, de acordo 
com 
especialistas.

A linha de apoio 
aponta  um 
padrão  entre 
matadores  em 
massa  e  lembra 
o  caso  de  um 
atirador  de 
shopping  nos 
anos  90  na 
cidade  de  São 
Paulo.

Os  cinco  primeiros  parágrafos 
são  comentários  de  estudiosos 
em assassinatos em massa, que 
chegam a conclusão que o tipo 
de ação é  sem precedentes  no 
país.  Comparam até  a  mesmo 
situação  com  a  dois  EUA, 
apontado  que  a  cultura 
armamentista presente no outro 
país  facilita  os  ataques  em 
escolas.  O primeiro intertítulo, 
“Caso  semelhante  em  SP”, 
relata  como  um  ex-aluno,  no 
ano  de  2003,  entrou  na  sua 
antiga escola, realizou disparos 
contra  estudantes,  ferindo  sete 
pessoas,  se  suicidou  sendo 
também  vítima  de  bullyng 
escolar.
Ultimo  intertítulo  “Atirador 
em  shopping”,  também 
recorda o caso de outro tiroteio 
que ocorreu no cinema de um 
shopping  no  Morumbi  (SP). 
Até  então,  sendo  esse  o  caso 
mais  emblemático  sobre 
tiroteios,  um  dos  especialistas 
aponta  que  os  indivíduos 
responsáveis por esse episódios 
seriam desequilibrados e que a 
cultura  social  também 
influencia  sobre  os  ataques, 
usando  novamente  o  caso  dos 
ataques  em  escolas  nos  EUA 
como exemplo. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 27 - Notícia 12h01min parte 1)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 28 - Notícia 12h01min parte 2) 

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Figura 29 - Notícia 12h01min parte 3)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 15 - Notícia 12:02)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  de  duas 
linhas,  linha  de 
apoio  com  duas 
frases,  um  vídeo 
presente  antes  do 
texto  que  contem 
doze  parágrafos, 
com um hiperlink e 
dois intertítulos. 

Título  notícia 
que  a  então 
presidente 
Dilma chorou e 
pediu  um 
minuto  de 
silêncio  pelas 
crianças vítimas 
do ataque.

A  primeira  parte 
evidencia  parte  do 
discurso  da 
presidente  que  di 
repudiar  a 
violência  que 
aconteceu.  Na 
segunda  frase  é 
relembrado  o 
número de mortos. 

O parágrafo que inicia o texto 
é  a  fala  na  integra  de Dilma 
sobre  o  ataque.  Os  próximos 
quatro  parágrafos  explicam 
sobre  a  cerimônia  que 
aconteceu  e  como  seu  foco 
mudou,  antes  sobre  emprego 
mudou  seu  foco  para  o 
massacre.  O  intertítulo 
“Ministros”  aponta  que  o 
ministro  da  justiça  ofereceu 
apoio  ao  governador  e  ao 
prefeito do Rio de Janeiro em 
uma nota que é publicada na 
notícia.  Também  é 
relembrando  a  fala  do 
ministro da educação sobre o 
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ataque,  onde  se  localiza  o 
hiperlink da página, que leva a 
notícia publicada as 11:05. O 
intertítulo  “O  caso”  traz 
novamente  as  mesmas  frases 
do  intertítulo  “Atirador 
deixou  carta”  com 
informações  sobre o atirador, 
o crime e a carta que ele usa 
para justificar o massacre. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura  30 - Notícia 12h02min parte 1)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 31 - Notícia 12h02min parte 2)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 32 - Notícia 12h02min parte 3)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 16 - Notícia 12h15min)
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  duas 
linhas,  linha  de 
apoio  com  duas 
frases,  uma  foto 
grande  do  atirador 
ao lado esquerdo da 
página  e  dez 
parágrafos  com 
quatro intertítulos. 

Inicia  a 
chamada  com 
uma  frase  em 
aspas,  com  os 
dizeres  de  uma 
estudante  que 
sobreviveu  ao 
massacre.

É  identificado 
onde  a  menina 
estava  durante  o 
ataque.  Também 
é adicionada mais 
uma  informação 
ao  perfil  do 
assassino. 

Os primeiros três parágrafos do 
corpo de texto é a experiência 
da aluna contada pelo repórter, 
que  traz  de  respaldo  o 
depoimento  da  sobrevivente 
onde ela  detalha  fatos  como o 
atirador  entrando  na  escola, 
suas roupas e como foi o ataque 
a  sua  sala.  O  intertítulo 
“Atirador  diz,  em carta,  que 
tinha  HIV”  apresenta  o  sub-
prefeito da Zona Oeste do Rio  
identificando  o  atirador  e 
trazendo  a  notícia  da 
possibilidade  do  mesmo  ter  o 
vírus do HIV, como ele diz em 
carta.  “Mortos  e  feridos”  é 
uma parte do texto que reafirma 
a  informação  de  mortos  e 
feridos de acordo com o corpo 
de bombeiros.  Ultima parte  do 
texto  traz  novamente 
experiência  da funcionaria  que 
presenciou  o  ataque  com  as 
informações  do  intertítulo 
“Funcionária  viu  crianças 
feridas”.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 33 - Notícia de 12h15min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 17 - Notícia de 12h38min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

 Chamada  com 
duas  linhas,  linha 
de apoio com duas 
frases,  um  vídeo 
antes  de  iniciar  o 
texto  com  dois 
parágrafos.

Inicia  com  a  frase 
do  governador  do 
Rio  homenageando 
um  policial  militar 
que teria  atingido o 
assassino.

A primeira frase traz a 
informação  que  esse 
policial teria aparecido 
no colégio a pedido de 
socorro  de  estudantes 
que  foram  feridos  no 
massacre.  A  segunda 
parte  relembra  o 
número de mortos  na 
escola.

O  governador,  Sergio 
Cabral,  traz  a 
informações  sobre  o 
crime, como quem teria 
falado  primeiro  com  o 
atirador  na  escola.  E  o 
prefeito  da  cidade, 
Eduardo  Paes,  também 
parabenizou e agradeceu 
os esforços da polícia.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 34 - Notícia de Notícia de 12h38min)

fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 18 - Notícia de 12h42min)

Organização  da 
Página

Análise de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

 Título com uma frase, 
linha  de  corpo  duas 
frases, imagem grande 
do  atirador  na 
esquerda  da  página  e 
corpo  de  texto  com 
onze  parágrafos  e 
sendo  dividido  com 
quatro intertítulos. 

O  corpo 
do atirador 
estava 
sendo 
retirado do 
local  do 
ataque.

Nas  suas  frases 
identificam  mais 
uma vez o atacante 
pelo seu nome, que 
o  mesmo  era  ex-
aluno  da  escola  e 
que  afirmava  ser 
portador  do  vírus 
HIV.

O  primeiro  parágrafo  traz  o 
horário  que  o  corpo  teria  sido 
retirado do local, de acordo com 
o  corpo  de  bombeiros.  Após  o 
segundo parágrafo,  que  reafirma 
o  número  de  mortos  e  feridos, 
temos  de  novo  a  matéria  da 
estudante  que  sobreviveu  ao 
ataque,  a  notícia  da  tabela  de 
12h15min,  no  intertítulo 
“Sobrevivente conta como foi”. 
Em  seguida  o  texto  repete  as 
informações  dentro  dos 
intertítulos  “Atirador  diz,  em 
carta, que tinha HIV” , “Mortos 
e  feridos”  e  “Funcionária  viu 
crianças feridas”.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 35 - Notícia de 12h42min parte 1)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Figura 36 - Notícia de 12h42min parte 2)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 19 - Notícia de 12h56min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  de  uma 
linha e meia, linha 
de apoio com duas 
frases  e  onze 
parágrafos  com 
três hiperlinks.

O  título  aponta 
que usuários da 
internet 
comentaram 
sobre o caso.

As  duas  frases 
identificam  o 
atirador  e 
relembra  o 
ataque  a 
escola.

O  primeiro  parágrafo  é  um  lead 
sobre  o  ataque  na  escola,  como  e 
onde  aconteceu  e  o  número  de 
vítimas.  O  hiperlink  no  primeiro 
parágrafo leva a notícia de 11:28. O 
segundo  parágrafo  diz  que 
internautas  enviaram  ao  portal  G1 
comentários  sobre  a  tragédia.  Os 
dois hiperlinks presentes no segundo 
parágrafo  levam  as  páginas  “Fale 
Conosco”,  onde  pode  deixar  uma 
mensagem  ao  site.  E  o  outro  a 
página “VC no G1” onde é possível 
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fazer o upload de vídeos e fotos. Os 
próximos  nove  parágrafos  são 
comentários  dos  usuários  sendo 
seguidos  de  seus  nomes  para  a 
identificação.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 37 - Notícia de 12h56min)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 20 - Notícia 13h06min)

Organização  da Análise  de Análise  de Análise do Corpo de Texto
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Página Título Linha  de 
Apoio

Título  com  duas 
linhas,  linha  de  apoio 
com duas frases,  uma 
foto grande a esquerda 
da página com o rosto 
do atirador,  um vídeo 
no  meio  do  corpo  de 
texto  com  onze 
parágrafos  e  um 
intertítulo.

Chamada 
descreve  em 
uma  frase  o 
ataque  a  escola, 
com  atirador 
entrando, 
matando 
estudantes  e  se 
suicidando.

Confirma-se  o 
número  de 
mortos  no 
ataque e que o 
atirador  teria 
sido  estudante 
do colégio.

Até  o  quarto  parágrafo  é  feita 
uma  recapitulação  dos  fatos, 
como foi  o  ataque,  o  números 
de  mortos  e  feridos,  a 
identidade  do atirador  e o tipo 
de  armas  utilizadas  no  crime. 
No quinto parágrafo se adiciona 
a notícia que antes de entrar na 
escola  o  atirador  chegou  a 
balear  duas  pessoas.  O  sexto 
comenta  que,  já  no  colégio, 
antes  da tragédia  ele  chegou a 
conversar com uma professora.
E  o  sétimo  parágrafo  são  os 
dizeres  do  sargento  que  conta 
em detalhes como foi a escola e 
o seu confronto com o atacante.  
O  oitavo  parágrafo  são  as 
palavras  ditas,  anteriormente, 
por  uma  estudante  que  estava 
presente na escola e sobreviveu 
a  tragédia,  é  possível  que  o 
vídeo presente na matéria tenha 
tampado parte matéria deixando 
essa  fala  da  aluna  a  deriva.  O 
intertítulo  “HIV”  traz  as 
mesmas  frases  e  informações  
anteriores  do  intertítulo 
“Atirador  diz,  em carta,  que 
tinha HIV”. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 38 - Notícia de 13h06min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 21 – Notícia de 13:10)
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com  uma 
frase,  linha  de  apoio 
com duas  frases,  um 
vídeo antes  do texto, 
com um intertítulo e a 
uma imagem do mapa 
da  escola  Tasso  da 
Silveira a esquerda na 
página.

O título  traz a 
afirmação  do 
policial 
militar, 
sargento 
Marcio  Alves, 
dizendo  que 
cumpriu  seu 
dever. 

O  sargento 
confirma  que  o 
atirador, 
Wellington 
Menezes,  se 
matou.  Segunda 
frase  conta  que 
uma  criança 
agradeceu  ao 
policial  após  a 
morte do atacante. 

O  primeiro  parágrafo  conta 
com  os  dizeres  do  sargento, 
que se diz triste pelas vitimas 
e que considera que o evento 
poderia  ter  sido  evitado  se 
tivesse chegado mais cedo. O 
seu  segundo  comentário 
lembra  que  uma  criança 
agradeceu  o policial  com um 
beijo  e  abraço.  O  intertítulo 
“Cabral  agradece  sargento” 
repete as frases e informações 
da  matéria  de  12:38,  onde  o 
governador  e  prefeito  do  RJ 
parabenizam  o  sargento  e  a 
policia  local  pela  atuação  no 
caso.  

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 39 - Notícia de 13h10min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 22 – Notícia de 13h14min)
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Organização  da 
Página

Análise de Título Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Titulo  com  uma 
frase,  linha  de 
apoio  com  duas 
frases e corpo de 
texto  com  cinco 
parágrafos  e  um 
intertítulo. 

A  instituição  das 
Nações Unidas para 
a  Educação, 
Ciência  e  Cultura 
(UNESCO), 
declara  repúdio  ao 
episódio  de 
violência  que 
aconteceu na escola 
do Rio.

A  primeira  frase 
aponta  que  foi 
pelo twitter que a 
UNESCO 
divulgou  a  sua 
mensagem.  A 
segunda  frase 
lembra  os 
detalhes  do 
ataque.

O  primeiro  parágrafo  faz  um 
lead sobre  a  notícia  dizendo 
que  a  UNESCO  repudia  os 
ataques  que  aconteceram  na 
escola  e  que  usaram  a 
plataforma twitter para passar a 
mensagem.  O  segundo 
parágrafo  a  mensagem  da 
instituição  integra.  Encerrando 
o  texto  novamente  com  as 
informações  do  intertítulo 
“Sobrevivente  conta  como 
foi”.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 40 - Notícia de 13h14min)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 23 - Notícia 13h38min)
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Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título com duas linhas, 
linha  de  apoio  com 
duas  frases,  uma  foto 
pequena  a  esquerda, 
um  hiperlink,  quinze 
parágrafos  e  um mapa 
da escola a esquerda no 
final da página. 

Começa  em 
aspas  com  os 
dizeres de uma 
mãe  das 
vítimas,  que 
veio  a  morrer 
com  13  anos 
durante  o 
ataque.

As  duas  frases 
lembram  o 
caso do crime, 
dando detalhes 
do que quando 
aconteceu  a 
tragédia. 

A  primeira  parte  do  texto 
repete  a  frase  “  Minha  filha 
morreu com 13 anos” dita pela 
mãe  de  uma  das  vítimas  do 
ataque.  A  reportagem  então 
relembra  do  crime  que 
aconteceu  na  escola  da  Zona 
Oeste do Rio. Para então fechar 
o  texto  com  a  informação  de 
como a mãe identificou a filha 
e  o  horário  que  o  corpo  do 
atirador foi retirado da escola.
A  segunda  parte  do  texto 
divida  pelo  intertítulo 
“Sobrevivente  conta  como 
foi”  conta  a  experiência  de 
uma  aluna  que  sobreviveu  ao 
massacre e  adiciona  a história 
de  um rapaz  chegou  a  ajudar 
alguns  estudantes  feridos 
quando  passava  perto  da 
escola.  Os  outros  seis 
parágrafos  repetem  as 
informações  e  os  intertítulos 
“Atirador diz, em carta, que 
tinha HIV”, “Funcionária viu 
crianças  feridas”  e 
“Secretária  de  Educação 
volta dos EUA”.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 41 - Notícia de 13h38min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 24 – Notícia de 13h57min)
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com 
duas  linhas,  linha 
de apoio com duas 
frases,  foto 
pequena  no  início 
do texto a esquerda 
da  página  e  seis 
parágrafos. 

Título  traz  a 
informação  do 
país em luto por 
três  dias, 
decretado  pela 
então presidente 
Dilma 
Rousseff. 

A  primeira  frase 
lembra que o atirador 
fez  11  vítimas  e  em 
seguida se matou. Na 
segunda descreve que 
a  presidente  durante 
uma  cerimônia  no 
Planalto  chorou  e 
pediu  um  minuto  de 
silêncio pelas vítimas 
da tragédia. 

O  texto  fala  sobre  o 
pronunciamento  de 
Rousseff,  que  foi  durante 
uma  cerimônia  no  planalto, 
mas também traz detalhes do 
ataque a escola, como quem 
era o atirador, o tipo de arma 
utilizada por ele e como foi 
o  encontro  dele  com  a 
polícia. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 42 - Notícia de 13h57min)

                  
(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 25 – Notícia de 14h26min)
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Organização  da 
Página

Análise de Título Análise de Linha de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  de  duas 
linhas,  linha  de 
apoio  com  duas 
frases,  oito 
parágrafos  com 
três hiperlinks,  um 
intertítulo  e  um 
mapa da escola ao 
final  do  texto  a 
esquerda  da 
página.

Chamada  parece 
sensacionalista 
onde  moradores 
perto  da  escola 
reclamam  da  sua 
falta de segurança.

A  linha  um  aponta 
para o fato o atirador 
entrou  na  escola  e 
fez várias vitimas. E 
a  segunda linha que 
a  escola  já  havia 
sido  assaltada 
anteriormente  de 
acordo  com  um 
morador.

A  escrita  do  texto  é 
composta  por  depoimentos 
de  moradores  que  vivem 
perto  da  escola  e  a 
Secretaria  Municipal  de 
Educação.  Na  primeira 
parte  há  comentário  dos 
moradores  de  que  como  a 
escola  tem  qualidade 
acadêmica,  que 
anteriormente  a  escola  foi 
assaltada e que a entrada do 
colégio  era  guardada  por 
apenas três vigias, um para 
cada  turno  da  escola,  em 
quanto  a  guarda  municipal 
fazia  apenas  rondas  no 
local.  A  Secretária 
Municipal  de Educação foi 
procurada para confirmar os 
dados e responder a questão 
de  quantas  pessoas  eram 
empregadas  na  cidade  do 
Rio  para  a  segurança  e 
fiscalização  das  escolas.  O 
intertítulo  “Moradora  diz 
que  guardas  municipais 
faziam a segurança”  traz a 
segunda parte do texto que 
traz o testemunho de um pai 
que entrou na escola após o 
tiroteio  para  retirar  a  sua 
filha. Nesse depoimento ele 
fala  com  detalhes  sobre 
como estavam os estudantes 
na  sala  de aula  e  como se 
encontrava  o  corpo  do 
atirador.  A  matéria  se 
encerra com outra moradora 
da rua dizendo que três anos 
antes  do  crime  a  escola 
tinha a  presença da guarda 
municipal  dentro  do  pátio 
da escola. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 43 - Notícia de 14h26min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 26 - Notícia de 14h27min)
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Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  de  uma  linha  e 
meia,  linha  de  apoio 
com  duas  frases,  três 
imagens,  uma  do 
atirador e duas da carta 
que  ele  deixou,  dois 
intertítulos  e  dez 
parágrafos. 

Chama  o 
leitor  para 
ler na integra 
a  carta 
deixada  pelo 
atirador. 

A  linha  de 
apoio 
lembra  o 
número  de 
mortos  e 
feriados  do 
ataque. 

O  texto  abre  com  um  parágrafo 
fazendo um  lead sobre o tiroteio na 
escola,  respondendo  as  perguntas, 
quem, quando, onde, por que e como 
do  incidente.  Logo  em  seguida 
inserindo o intertítulo “Leia a carta 
na integra”,  onde os próximos dois 
parágrafos  são  transcritos  retirados 
integralmente da carta do atirador que 
aparece  em  fotos  no  começo  da 
reportagem. A segunda parte do texto 
começa  pelo  outro  intertítulo  “O 
Ataque”,  que  faz  o  perfil  do 
atirador  ,detalhes  do  massacre  e  o 
depoimento do policial Marcio Alves, 
que  enfrentou  o  assassino. 
Finalizando o texto com um mapa e 
infográfico  da  escola  que  mostra 
informações sobre o caso. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 44 - Notícia de 14h27min parte 1)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 45 - Notícia de 14h27min parte 2)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 27 - Notícia de 14h48min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com  duas 
linhas, linha de apoio 
com duas frases, uma 
foto  do  atirador  ao 
lado  esquerdo  da 
página,  texto  com 
dez  parágrafos,  três 
intertítulos  e  um 
vídeo.

É  apontado  o 
número  de 
balas utilizadas 
durante  o 
ataque,  de 
acordo com um 
deputado  da 
CPI  de  Arma 
do RJ.

Fontes  oficiais 
contam o passo a 
passo do crime e 
quanto  tempo 
levou  para  as 
autoridades 
chegarem  ao 
local.

O  primeiro  pedaço  do  texto  é 
baseado  nas  falas  do  então 
deputado  Zaqueu  Teixeira,  que 
tem a expectativa que ao menos 
trinta  tiros  foram desferidos  no 
ataque e de como foi o passo a 
passo  de  atirador  dentro  da 
escola. A segunda parte começa 
no  intertítulo  “Crime  retoma 
discussão  sobre  controle  de 
armamento”, onde o Secretário 
de Assistência Social e Direitos 
Humanos  fez  um  depoimento 
alegando  que  o  caso  sem 
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precedentes  vai  reacender  a 
discussão  sobre  armamento. 
Também  comentou  que  os 
principais alvos do ataque eram 
os  estudantes  e  que  a  polícia 
chegou  três  minutos  após  o 
começo do ataque. 
Terceira  parte  do  texto  “O 
atirador”  é  feita  novamente  o 
perfil  do atacante e seu tipo de 
armamento durante a tragédia. A 
ultima parte do texto “Sargento 
conta  sobre  confronto”  é  o 
depoimento do sargento Marcio 
Alves  que  foi  o  primeiro  a 
chegar  ao  local  e  confrontou o 
assassino. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 46 - Notícia de 14h48min)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 28 - Notícia 14h59min)
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Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Título  com  duas 
linhas,  linha  de 
apoio  com  duas 
frases  e  sete 
parágrafos. 

O  Fundo  das 
Nações  Unidas 
para  a  Infância 
(UNICEF)  recebe 
a  notícia  do 
ataque  com 
revolta e horror. 

A  primeira  linha 
apresenta  que  a 
UNICEF  se  coloca  a 
disposição para ajudar a 
superar  o  ataque.  O 
segundo verso relembra 
o  caso  apontado  as  11 
vítimas  fatais  do 
ataque. 

O artigo todo se baseia na 
mensagem deixada no site 
da  UNICEF  ,  que  é 
transcrita  para  a 
reportagem e relembra que 
mais  cedo  a  UNESCO 
também  escreveu  uma 
mensagem  de  repúdio  ao 
caso. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 47 - Notícia de 14h59min)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 29 - Notícia de 15h49min)
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título de duas linhas, 
linha  de  apoio  com 
duas  frases,  uma foto 
a  esquerda  da  página 
com  parentes  das 
vítimas  e  treze 
parágrafos de texto. 

A  chamada 
constata  que 
parentes  das 
vítimas  se 
desesperam  ao 
saber  da  morte 
dos estudantes.

A  primeira 
frase  é  uma 
fala  de  um 
parente de uma 
das vítimas do 
ataque.
A  segunda  é 
um resumo do 
massacre. 

Os  sete  primeiros  parágrafos  do 
texto se baseiam no depoimento de 
três familiares de algumas vítimas, 
que  relembram  a  rotina,  sonhos  e 
características  desses  estudantes. 
Foi  abordado  também  como  o 
hospital comunicou a morte dessas 
crianças . A outra metade do texto 
repete  as  informações  sobre  o 
ataque,  quem  era  o  atirador,  qual 
era seu armamento e o depoimento 
do  sargento  que  confrontou  o 
atacante,  todas  essas  informações 
disponíveis  nos  intertítulo  “O 
atirador” e “Sargento conta sobre 
confronto”. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 48 - Notícia de 15h49min parte 1)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 49 - Notícia de 15h49min parte 2)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 30 – Notícia de 16:02)
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  duas 
linhas,  linha  de 
apoio  com  duas 
frases,  uma 
imagem a esquerda 
do pai de uma das 
vítimas  do  tiroteio 
e  texto  com  cinco 
parágrafos.

Pai  de  vítima 
pede  mais 
policiamento.

A vítima é identificada 
como  a  aluna  Renata 
Lima  Rocha  de  13 
anos  que  foi  atingida 
no rim, mas que passa 
bem. A segunda frase 
é  um  comentário  do 
pai  que  soube  pela 
filha  que  o  atirador 
durante  o  ataque 
estava sorrindo.

O texto  é  baseado  no  apelo 
do  pai  pedindo  mais 
policiamento  na  escola  da 
filha. Conta onde o pai estava 
durante  o  ataque  e  que  a 
família  passou  por  situação 
parecida  em 2009 quando o 
filho dele  tomou um tiro de 
bala  perdida  também  no 
bairro de Realengo. O artigo 
termina  com  a  fala  do  pai, 
onde ele conta que a filha lhe 
disse que o assassino durante 
o ataque estava sorrindo. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 50 - Notícia de 16h02min)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 31 – Notícia de 16:06)
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com 
duas  linhas,  linha 
de apoio com duas 
frases,  duas 
imagens  ao  longo 
do texto que possui 
oito parágrafos.

Título 
aponta  que 
há  filas  no 
Hemorio 
para  doação 
de  sangue 
após  o 
ataque.

A  primeira  parte  cita 
que  um  ator,  Jonatas 
Faro,  foi  até  o  centro 
para  doar  sangue.  A 
segunda  frase  afirma 
que  há  filas  na 
unidade,  mas  que  a 
campanha  de  doação 
continuaria  no fim de 
semana. 

O texto gira em torno do sucesso 
do apelo feito pelo Hemorio que 
pediu  as  pessoas  para  ir  doar 
sangue  e  ajudar  as  vítimas  do 
ataque.  Ao longo da reportagem 
se  deu  mais  detalhes  sobre  a 
campanha,  que  estava  com filas 
de  espera  de  até  quatro  horas. 
Mas,  que  conseguiu  suprir  a 
demanda  de  bolsas  de  sangue 
necessária.  Também  foi  postado 
o  depoimento  de  doadores  que 
estavam na fila de espera 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 51 - Notícia de 16h06min)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 32 – Notícia de 16h08min)
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Organização da Página Análise de Título Análise  de 
Linha de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Possui  título  com  duas 
linhas,  duas  linhas  de 
apoio,  uma  foto  da 
presidente  Dilma 
Rousseff  a  esquerda  da 
página,  texto  com onze 
parágrafos,  um  olho 
também  na  lateral 
esquerda  do  site,  dois 
hiperlinks,  um 
intertítulo,  um  mapa  e 
infográfico da escola no 
final da matéria. 

Anuncia  que  a 
presidente  Dilma 
Rousseff tentará ir 
ao  enterro  das 
vítimas do tiroteio, 
parafraseando uma 
afirmação dela. 

A primeira frase 
retira  outra 
afirmação  de 
Rousseff, 
dizendo que era 
um  dia  de 
grande  tristeza, 
de  um  discurso 
feito  durante 
uma cerimônia.
A segunda frase 
relembra o caso 
do tiroteio e seu 
número  de 
vítimas.

A primeira  parte  do texto 
foca  no  fato  de  a 
presidente  dizer  que  vai 
tentar  comparecer  ao 
enterro  dos  mortos  no 
massacre,  utilizando  as 
frases  que  ela  disse 
durante  um  segundo 
encontro  no  dia.  O artigo 
lembra  que  mais  cedo 
naquele dia Rousseff tinha 
pedido  um  minuto  de 
silêncio  em  outra 
cerimônia  no  Planalto.  A 
segunda  parte  que  inicia 
após  o  intertítulo  “O 
caso”, que traz as mesmas 
informações  do  intertítulo 
“O  ataque”,  que  faz  o 
perfil do atirador, detalhes 
do  massacre,  o 
depoimento  do  policial 
Marcio  Alves,  que 
enfrentou  o  assassino  e 
adiciona  a  informação  de 
que  horas  teria  sido 
retirado  o  corpo  do 
criminoso. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 52 - Notícia de 16h08min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 33 – Notícia de 16h28min)
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Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  duas 
linhas,  linhas  de 
apoio  com  duas 
frases,  uma 
imagem  a 
esquerda  da 
página e corpo de 
texto  com  três 
parágrafos.

A chamada traz a 
informação  de 
uma  mãe,  que  a 
sua  filha,  aluna 
que  fazia 
atletismo,  levou 
três  tiros  e  não 
conseguia  sentir 
as pernas.

As duas frases da 
linha  de  apoio 
giram  entorno  de 
menina,  que 
estava  internada 
no hospital Albert 
Schweitzer  e  que 
estudava na escola 
que foi atacada.

A  reportagem  foca  na  aluna, 
contando quem é ela, como era 
praticante do atletismo. A mãe 
da  vítima  chega  a  dar  um 
depoimento  de  uma  conversa 
das  duas  um  dia  antes  do 
ataque.  A  matéria  encerra 
contando  que  a  aluna  passou 
por  uma  cirurgia  e  que  foi 
transferida de hospital devido a 
insensibilidade  nas  pernas. 
Também  é  apontado  que  a 
estudante estava 
presente  na  sala  1801,  local 
onde  foram  disparadas  mais 
balas no ataque. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 53 - Notícia de 16h28min)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 34 – Notícia de 16h32min)
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Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Possuí  título,  linha 
de  apoio  com  duas 
frases,  uma imagem 
do  atirador  no 
começo da matéria a 
esquerda  da  página, 
corpo  de  texto  com 
onze  parágrafos  e 
um intertítulo. 

O Governador  do 
Rio  de  Janeiro, 
Sergio  Cabral, 
declara  luto  de 
uma  semana  no 
Estado  em 
homenagem  as 
vítimas  do 
massacre. 

As  duas  frases 
giram em torno do 
caso  da  escola, 
lembrando  o 
horário  que 
aconteceu, 
quantas  mortes  e 
feridos teve e que 
o atirador  era  ex-
aluno da escola. 

Apenas o primeiro parágrafo 
trás  informações  novas, 
apontando que o governador 
instituiu luto de sete dias no 
estado  em  memórias  dos 
estudantes mortos no crime.
A  outra  metade  do  texto 
repete  as  informações  sobre 
o  ataque,  quem  era  o 
atirador,  qual  era  seu 
armamento,  traz  novamente 
o  depoimento  do  sargento 
que  confrontou  o  atacante. 
Então  entra  o  intertítulo 
“HIV”  onde  se  relata  que 
houve  um  mal  entendido  e 
que  o  atirador  na  verdade 
não teria o vírus do HIV. As 
informações  anteriores  ao 
intertítulo  então  disponíveis 
nos intertítulos “O atirador” 
e  “Sargento  conta  sobre 
confronto”  que  aparece  em 
matérias passadas.  

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 54 - Notícia de 16h32min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 35 – Notícia de 16h43min)
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Possuí  título,  linha 
de  apoio  com duas 
frases, uma foto do 
atirador na margem 
esquerda da página, 
texto  com  quinze 
parágrafos  e  um 
vídeo encerrando.

A  federação 
mulçumana 
solta uma nota 
de  divulgação 
lamentando  o 
ataque.

A  primeira  parte 
apontou  que  se 
suspeitava  que  o 
atirador  fosse 
mulçumano.  A 
segunda  parte 
relembra o número 
de  mortos  e 
feridos. 

Começo  do  texto  focou  na 
federação  islâmica,  que  soltou 
uma  nota  de  esclarecimento 
dizendo não ter nenhum vínculo 
com  o  atirador  ou  ataque  e 
repudiando  o  assassinato.  O 
diretor  da  federação  comenta 
com  o  porta  sobre  o  caso 
mostrando indignação pelo caso. 
Em seguida  o  portal  coloca  na 
integra a nota de esclarecimento. 
Aparece  então  o  intertítulo  “O 
ataque”,  que  traz  o  perfil  do 
atirador,  detalhes  do  massacre 
como o tipo  de arma utilizada, 
horário do crime,  a informação 
de que horas teria sido retirado o 
corpo  do  criminoso.  E  encerra 
com  o  depoimento  do  policial 
Marcio  Alves,  que  enfrentou  o 
assassino.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 55 - Notícia de 16h43min)



138

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 36 – Notícia de 17h10min)
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Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título com duas linhas, 
linha  de  apoio  com 
duas  frases,  uma 
imagem do atirador no 
canto  esquerdo  da 
página. Corpo de texto 
com  onze  parágrafos, 
um  intertítulo,  dois 
links e um vídeo. 

A  carta 
deixada  pelo 
atirador  não 
menciona 
que  ele  tinha 
o  vírus  do 
HIV.

As  duas  frases 
lembram  que  o 
atirador  entrou 
na  escola,  fez 
várias vítimas e 
após  ser 
acertado por um 
policial 
cometeu 
suicídio.

A primeira parte do texto atualiza 
sobre  a  informação  do  atirador 
ser  portador  de  HIV.  O 
subprefeito da Zona Oeste do Rio 
anteriormente deu a entender que 
dentro  da  carta  deixada  pelo 
atirador ele afirmava ter o vírus. 
Porém,  quando  a  carta  saiu  na 
integra  não  havia  essa 
informação  dentro  do  seu 
conteúdo.  O  então  assessor  do 
subprefeito disse que foi um mal 
entendido  da  imprensa,  que 
haveria  sim  uma  carta  e  que  a 
informação  da doença  era  casos 
separados,  como  ele  relata  ao 
portal  G1.  A  segunda  parte  do 
texto  começa  após  o  intertítulo 
“Atirador”,  com  informações 
sobre  o  ataque,  quem  era  o 
atirador, qual era seu armamento 
e  o  depoimento  do  sargento 
Marcio  Alves  que  confrontou  o 
atacante.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 56 - Notícia de 17h10min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 37 – Notícia de 17h22min)
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com 
duas  linhas. 
Linha  de  apoio 
com duas  frases. 
Corpo  de  texto 
com  onze 
parágrafos  e  um 
intertítulo.

Titulo  conta 
que 
profissionais 
fizeram  um 
relato 
emocionado 
após o ataque.

Primeira  frase  traz  a 
informações  sobre  a 
tragédia,  que  o  atirador 
entrou  na  escola,  matou 
onze estudantes e deixou 
outros  feridos.  Já  a 
segunda frase começa em 
aspas  por  se  tratar  de 
uma  fala,  de  um  dos 
médicos  que  trabalhava 
na  emergência  do 
hospital  que  atendeu  as 
vítimas.

A  primeira  parte  do  texto 
relata  com  o  incidente  na 
escola  deixou  diversos 
profissionais  tocados.  Um 
dos médicos  que estava no 
hospital  na  chegada  das 
vítimas  afirmou  ao  site 
nunca  ter  visto  coisa 
parecida.  Esse  mesmo 
profissional  da  saúde 
admitiu  que  foi  difícil  a 
equipe  médica  toda  não se 
emocionar  durante  o 
tratamento  das  vítimas. 
Relatou  também  que 
quando  a  primeira  vítima 
chegou  à  emergência  não 
sabiam que se tratava de um 
caso tão sério. Essa primeira 
parte  se  encerra  com  o 
comentário  sobre conseguir 
ouvir os gritos de desespero 
dos  pais  que  chegavam  a 
unidade  de  saúde. A 
segunda  parte,  com  o 
intertítulo  “’Cumpri  meu 
dever’,  diz  sargento  que 
baleou  atirador”  traz 
novamente o depoimento do 
sargento  Marcio  Alves, 
sobre o ataque e o encontro 
com o atirador.  Encerrando 
a  matéria  com  um 
comentário  do Comandante 
do 14º  Batalhão  da  Polícia 
Militar. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 57 - Notícia de 17h22min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 38 – Notícia de 17:35)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto
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Chamada  com  duas 
linhas.  Linha  de  apoio 
com  duas  frases.  Doze 
fotos na margem esquerda 
da  página,  cada  uma 
correspondente a uma das 
vítimas  do  massacre. 
Conta com vinte e quatro 
parágrafos.

É 
anunciada a 
lista  de 
vítimas  do 
tiroteio.

A  primeira  frase 
atualiza  o 
número  de 
mortos para doze 
crianças.  A 
segunda  lembra 
que  o  atirador 
após  ter  sido 
ferido  por  um 
policial  cometeu 
suicídio.

O primeiro parágrafo do texto 
traz a informação da Secretária 
Municipal  de  Saúde,  onde 
doze  crianças  (10  meninas  e 
dois  meninos)  teriam morrido 
devido  ao  tiroteio  na  escola 
Tasso da Silveira.  O resto  do 
parágrafo  lembra  do  ataque 
feito  pelo  atirador  Wellington 
Menezes  de Oliveira.  O texto 
em  diante  se  organiza  de 
acordo  com  a  aparição  das 
fotos das vítimas.  O conteúdo 
presente no texto de cada uma 
é semelhante, é contado quem 
era a criança, seu sonho para o 
futuro  e  o  depoimento  de 
parentes próximos. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 58 - Notícia de 17h35min parte 1)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 59 - Notícia de 17h35min parte 2)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 39 – Notícia de 17h38min)
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Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  duas 
linhas.  Linha  de 
apoio  com  duas 
frases.  Uma foto da 
escola  Tasso  da 
Silveira  na  parte 
esquerda  da  página. 
E  o  corpo  de  texto 
com treze parágrafos 
e um intertítulo.

Anuncia  que 
existem 
Projetos  de 
Lei  (PL)  que 
propõem  
colocar 
detectores  de 
metal  nas 
escolas. 

Essas  propostas 
estariam presentes  na 
época  da  matéria  no 
Congresso Nacional e 
na  Câmara  do  Rio. 
Educadores  são 
contra  a  proposta 
dizendo que ação teria 
o  efeito  contrário, 
aumentado  o 
potencial de violência 
nas escolas.

A  primeira  parte  do  texto 
explica  sobre os projetos  de 
lei  e  como  eles  seriam 
inseridos  nas  escolas, 
colocando  detectores  de 
metais e raio-x nas portarias. 
Então os autores dos projetos 
o senador Sandro Mabel e a 
vereadora  do  Rio  Teresa 
Bergher  defendem  por  que 
esse  tipo  de  projeto  de  lei 
deveria  ser  aprovada, 
inclusive usando de exemplo 
o  caso  de  realengo.  A 
segunda parte  do  texto  com 
intertítulo  “’Não  se  pode 
transformar  escola  em 
‘bunker’,  diz  especialista”, 
traz  especialistas  da área  da 
educação  que  são  contra  os 
projeto  e  dizem que  o  caso 
de realengo poderia  ter  sido 
evitado com maior  presença 
de  psicólogos  e  assistentes 
sócias, e não a força policial. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 60 - Notícia de 17h38min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 40 – Notícia de 18:19)
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Organização  da 
Página

Análise de Título Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  de  duas 
linhas.  Linha  de 
apoio  com  duas 
frases.  Um  vídeo 
antes do texto, que 
possuí  quatro 
parágrafos.

Título  abre  com 
fala  do  então 
governador  do 
estado  de  São 
Paulo,  Geraldo 
Alckmin,  que 
pensa  em  rever  as 
medidas  de 
segurança  das 
escolas. 

O  governador 
comentou  sobre 
o  ataque  na 
escola  e  disse 
que  casos  como 
esse  são difíceis 
de prever. 

O  artigo  se  baseia  em  uma 
entrevista  que  Geraldo 
Alckmin  deu  pra  jornalista, 
onde ele  se  solidariza  com as 
famílias das vítimas e diz que 
casos como esse são difíceis de 
prever. A reportagem descreve 
que  o  Estado  possuía  um 
sistema  de  segurança  escolar, 
focada em rondas de viaturas. 
O  governador  também  disse 
que  pensa  em  reavalir  esse 
método  após  o  ataque  e 
demonstra  apoio  a  Sergio 
Cabral,  governado  do  Rio  de 
Janeiro.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 61 - Notícia de 18h19min)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 41 – Notícia de 18h48min)
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Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  de  duas 
linhas. Linha de apoio 
com duas frases. Uma 
foto  do  atirador  a 
esquerda  da  página, 
texto  com  nove 
parágrafos.  Um  mapa 
e  um  infográfico  da 
escola  Tasso  da 
Silveira.

É  afirmado 
que  o 
número  de 
vítimas  são 
onze 
crianças.

A  informação 
anterior  a  essa  era 
que  treze  pessoas 
haviam morrido. O 
atentado  aconteceu 
na  manhã  de  sete 
de abril,  dia  que a 
matéria  foi 
publicada. 

É  feita  uma  correção  sobre  o 
número  de  mortos  que  havia 
sido anunciado  pelo  diretor da 
Polícia  técnica  e  cientifica  da 
Polícia Civil que afirmou que o 
número de vítimas do ataque foi 
13.Para  corrigir  a  polícia 
atualiza  o  número  para  onze  e 
libera uma lista com o nome e 
idade de cada estudante. Após a 
lista  é  feita  uma  recapitulação 
do  crime,  com  as  mesmas 
informações  do  intertítulo 
“Atirador”,  com  informações 
sobre  o  ataque,  quem  era  o 
atirador,  qual  era  seu 
armamento  e  o  depoimento  do 
sargento  Marcio  Alves  que 
confrontou o atacante.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 62 - Notícia de 18h48min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 42 – Notícia de 19h20min)
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Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada de duas linhas. 
Linha de apoio com duas 
frases.  Uma  foto  do 
atirador  a  esquerda  da 
página,  texto  com  dez 
parágrafos,  hiperlink  e 
um  intertítulo.  Ao  final 
da página um vídeo,  um 
mapa  e  infográfico  da 
escola Tasso da Silveira. 

A  polícia 
começa  a 
fazer 
perícia  na 
casa  do 
atirador. 

Foram  recolhidos 
pela  polícia 
carcaças  de 
computador, 
documentos  e  um 
quadro. O atacante 
veio  a  se  matar 
após o atentado.

Agentes  da  polícia  
começaram  uma  perícia  na 
casa do atirador em Sepetiba, 
Rio  de  Janeiro.  Eles  levaram 
do  local  a  carcaça  de  um 
computador, documentos e um 
quadro.  Especialistas 
acreditam  que  Wellington 
teria queimado o disco rígido 
dos  aparelhos  antes  do 
ataque. 
A  segunda  parte  do  texto 
começa após o intertítulo  “O 
ataque”,  que traz o perfil  do 
atirador, detalhes do massacre 
como o tipo de arma utilizada, 
horário  do  crime,  a 
informação de que horas teria 
sido  retirado  o  corpo  do 
criminoso.  E  encerra  com  o 
depoimento  do  policial 
Marcio Alves, que enfrentou o 
assassino.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 63 - Notícia de 19h20min parte 1)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 64 - Notícia de 19h20min parte 2)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 43 – Notícia de 19:32)



154

Organização da Página Análise de Título Análise  de 
Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  duas  linhas. 
Linha de apoio com duas 
frases. Duas imagens de 
estudantes  que 
sobreviveram ao  ataque, 
uma  no  começo  da 
reportagem  e  outra  ao 
final.  Corpo  de  texto 
com 24 parágrafos,  com 
quatro intertítulos. E um 
vídeo ao fim da matéria.

Começa  em 
aspas  com  as 
informações  de 
um  estudante, 
apontando que as 
meninas  eram  o 
principal alvo do 
assassino.

Esse  mesmo 
aluno  diz  que 
os  meninos 
eram acertados 
apenas  para 
machucar  e 
que ele chegou 
a  conversar 
com o atirador.

O  texto  é  baseado  na 
narrativa  de  estudantes  que 
conseguiram  fugir  e 
sobreviver ao ataque. Alguns 
relatam o contato direto com 
o  atirador  chegando  a 
conversar  com  mesmo, 
outros detalham como estava 
o corredor durante o ataque e 
uma aluna como foi quando 
sua amiga foi  alvejada  pelo 
criminoso.  Após  o 
depoimento dos estudantes o 
texto  termina  com  as 
informações  de  que  o 
atirador  não  tinha 
antecedentes  criminais  e 
qual  era  seu  tipo  de  arma 
para  o  crime,  isso  tudo  no 
intertítulo  “Atirador  não 
tinha  antecedentes 
criminais”.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 65 - Notícia de 19h32min parte 1)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 66 - Notícia de 19h32min parte 2)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 44 – Notícia de 20h03min)

Organização da Página Análise de Título Análise  de 
Linha de Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Chamada  com  duas  linhas. 
Linha  de  apoio  com  duas 
frases. Uma foto do sargento 
Márcio  Alves  a  esquerda  da 
página.  Corpo  de  texto  com 
sete  parágrafos  e  dois 
hiperlinks. E ao fim da página 
um vídeo, o mapa da escola e 
um  infográfico  com 
informações do tiroteio. 

PM  que 
enfrentou  o 
atirador  diz  que 
ele se encontrava 
com  o  olhar 
transtornado.

O  sargento 
depôs  na 
polícia na tarde 
do caso e disse 
que em 18 anos 
de  carreira 
nunca  tinha 
visto  nada  tão 
trágico. 

O  policial  que 
enfrentou o atirador foi 
dar seu depoimento na 
Divisão de Homicídios 
da  polícia.  Ele 
comenta  sobre  nunca 
ter visto algo trágico e 
fala  sobre sua atuação 
no caso. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 67 - Notícia de 20h03min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 45 - Notícia de 20:40)
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Organização da Página Análise 
de Título

Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com  duas 
linhas.  Linha  de  apoio 
com  duas  frases.  Uma 
foto  do  atirador 
Wellington  Menezes  no 
começo  do  artigo  a 
esquerda  da  página. 
Corpo de texto com dez 
parágrafos.  E  ao  fim da 
página um vídeo, o mapa 
da  escola  e  um 
infográfico  com 
informações do tiroteio.

O número 
de 
vítimas 
do ataque 
subiu  de 
onze para 
doze. 

O ataque aconteceu na 
manhã  da  publicação 
do  texto  em  uma 
escola da Zona Oeste 
do  Rio.  Até  o 
momento  que  a 
matéria  foi  ao  ar 
apenas  dez  crianças 
tinham  sido 
reconhecidas  no 
Instituto  Médico 
Legal (IML)

De acordo com a Secretaria 
de Saúde e Defesa Civil  do 
Estado o número de vítimas 
aumento  de  onze  pra  doze 
vítimas (dez meninas e dois 
meninos). As crianças foram 
mortas  durante  o  ataque  a 
escola  Tasso  da  Silveira. 
Coloca  então  uma  lista 
liberada  anteriormente  pela 
Polícia  Militar  com o nome 
dos  mortos.  Depois  é 
descrito  o  ataque  com  o 
perfil  do  atirador,  detalhes 
do massacre, como o tipo de 
arma  utilizada,  horário  do 
crime,  a  informação de que 
horas  teria  sido  retirado  o 
corpo  do  criminoso.  E 
encerra a parte escrita com o 
depoimento  do  policial 
Marcio Alves, que enfrentou 
o assassino.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 68 - Notícia de 20h40min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 46 – Notícia de 20h56min)
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Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada com duas linhas. 
Linha  de  apoio  com  duas 
frases. A foto da tia de uma 
das  vítimas  sendo 
consolada  ao  chegar  ao 
IML no começo do artigo a 
esquerda da página.  Corpo 
de  texto  com  treze 
parágrafos, um intertítulo e 
dois hiperlinks.  Ao fim da 
página  um  vídeo,  o  mapa 
da escola e um infográfico 
com  informações  do 
tiroteio.

Título 
revela  que 
famílias 
doaram 
córneas  de 
vítimas  do 
ataque  em 
escola.

A coordenadora do 
banco  de  olhos 
aponta  que  a 
doação  vai 
beneficiar  oito 
pessoas.  É 
lembrado  o 
número de vítimas 
da tragédia.

A  primeira  parte  do  texto 
descreve  que  famílias  das 
vítimas vão doar as córneas, 
que  de  acordo  com  a 
coordenadora  do  banco  de 
olhos  irá  beneficiar  oito 
pessoas,  como  ela  diz  em 
depoimento. Se fala então da 
comoção  das  famílias  ao 
chegar  ao  IML  para 
identificar  as  crianças.  É 
usado então a fala da tia de 
uma  das  vítimas  que 
descreve  como  era  sua 
sobrinha  e  como  a  família 
descobriu  o  ataque.  A 
segunda parte do texto, que 
inicia após o intertítulo,  “O 
ataque” descreve a tragédia, 
o perfil do atirador, detalhes 
do massacre, qual o tipo de 
arma  utilizada,o  horário  do 
crime,  a informação de que 
horas  teria  sido  retirado  o 
corpo  do  criminoso.  E 
encerra a parte escrita com o 
depoimento  do  policial 
Marcio Alves, que enfrentou 
o assassino.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 69 - Notícia de 20h56min)
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(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 47 – Notícia de 21:10)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise de Linha de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com 
duas  linhas. 
Linha  de  apoio 
com duas frases. 
Um  vídeo  e 
corpo  de  texto 
com  sete 
parágrafos.

Frase iniciada com 
aspas por se tratar 
da  fala  do  irmão 
do  atirador, 
dizendo  que  o 
mesmo  era  muito 
ausente  na 
adolescência. 

A  primeira  linha 
aponta  que  uma 
equipe  de 
reportagem 
procurou  pelo 
familiar  que  se 
localiza  perto  de 
Brasília. A segunda 
frase  é  outra 
informação  do 
irmão  dizendo  que 
o atirador procurava 
sobre  tiros  na 
internet.

O  texto  é  baseado  em  uma 
entrevista  com  o  irmão  do 
atirador,  que  mostra  fotos  de 
Wellington  criança,  contam 
que  o  rapaz  era  adotado,  que 
sua mãe adotiva  teria morrido 
um ano e meio antes do ataque 
e que ele fazia pesquisas sobre 
tiros. O irmão ainda conta que 
o  atirador  teve  pensamentos 
como derrubar um avião como 
no ataque as Torres Gêmeas e 
que Wellington chegou a fazer 
acompanhamento  psicológico 
mas  largou  o  tratamento.  O 
artigo  encerra  com  o  irmão 
dizendo  ter  medo  pelos 
familiares que ainda viviam no 
Rio e lamentou pelas famílias 
que perderam suas crianças na 
tragédia.  

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 70 - Notícia de 21h10min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 48 – Notícia de 22:31)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise de Linha de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com 
duas linhas. Linha 
de apoio com duas 
frases.  Um  vídeo 
e  corpo  de  texto 
com  doze 
parágrafos.
Ao fim da página 
o mapa da escola 
e  um  infográfico 
com  informações 
do tiroteio.

Frase  iniciada 
com aspas por 
se  tratar  da 
fala  do 
sargento  que 
salvou  alunos 
da  escola  que 
sofreu 
ataque. 

A  linha  de  apoio 
indica que ele foi o 
primeiro  a  chegar 
ao local do crime e 
enfrentar  o 
criminoso. Segundo 
pedaço  diz  o 
número  de  vítimas 
e  o  que  foi  o 
atentado.

Primeira  parte  do  texto  conta 
como o agente  foi  abordado por 
uma criança que pediu socorro e 
contou  que  um  homem  estava 
atirando  nas  crianças.  Depois 
conta o encontro entre o sargento 
e o atirador.  Tratado como herói 
pelo governador, sargento faz um 
depoimento sobre toda a situação 
e  conta  que  recebeu  o 
agradecimento de uma criança no 
final  da  ação.  Na  segunda  parte 
do  texto,  iniciada  após  o 
intertítulo, “O ataque” descreve a 
tragédia,  o  perfil  do  atirador, 
detalhes do massacre, qual o tipo 
de  arma  utilizada,  o  horário  do 
crime, a informação de que horas 
teria  sido  retirado  o  corpo  do 
criminoso.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 71 - Notícia de 22h31min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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ANEXO B

O presente anexo trás as reportagens referentes à cobertura jornalística do ataque a 

escola Professor Raul Brasil,  na cidade de Suzano (SP).  Como no documento anterior  as 

notícias vão estar dispostas na ordem cronológica entre 00h01min e 23h59min do dia 13 de 

março.

É necessário observar que a maioria de hiperlinks presentes nos textos faz referências 

a matérias anteriores da cobertura.  Quando não for o caso, será apontado na tabela a qual 

texto o link se refere. 

(Tabela 49 - Notícia de 09h53min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise de Linha de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  e  linha  de 
apoio  com  duas 
linhas.  Oito  fotos  e 
quatro  vídeos 
distribuídos  ao longo 
da  página.  Corpo  de 
texto com trinta e um 
parágrafos,  sete 
intertítulos,  quatro 
listas,  onze 
hiperlinks  e  um 
olho. 

Primeira 
manchete  do 
dia  anuncia 
ataque  a 
escola  em 
Suzano  por 
uma dupla que 
deixou  oito 
mortos  e  se 
suicidou.

Aponta que entre as 
vítimas  estavam 
estudantes do ensino 
médio  e 
funcionários  da 
escola.  E  que  os 
atiradores  eram  ex-
alunos  da  escola 
também  deixaram 
onze  pessoas 
feridas.

Uma primeira  parte  do texto 
caracteriza o ataque,  diz que 
os  ex-alunos  invadiram  a 
escola,  matando sete pessoas 
e  antes  do  ataque 
assassinaram o dia de um dos 
atiradores.  O  texto  segue 
dizendo  quem  foram  os 
mortos,  estudantes  e 
funcionários  do  Raul  Brasil. 
E  apontam  que  até  o 
momento  não  se  sabe  o 
motivo  do  crime  e  que 
chegou  a  investigar  a  casa 
dos  assassinos.  O  primeiro 
intertítulo é “Os mortos são” 
que  apresenta  uma  lista  dos 
mortos dizendo nome, idade e 
ocupação.  Logo  depois  o 
segundo  intertítulo  “Os 
feridos  são”  que  aponta  os 
feridos  também  traçando  o 
seu  perfil.  Partindo  para  o 
terceiro intertítulo “Resumo” 
é  feita  outra  lista  citando 
fatos  e  outras  informações 
sobre a da tragédia (ex: arma 
usada  pelos  atiradores, 
quantos  estudantes  havia  na 
escola, quem eram os autores 
do crime , etc).
A quarta parte da reportagem 
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“Ataque  à  Escola  Estadual 
Raul  Brasil,  em  Suzano” 
comenta sobre os vídeos que 
mostra  os  assassinos 
adentrando  na  escola  com 
informações  extras  de fontes 
oficiais  como  o  junto  ao 
Secretário  de  Segurança  de 
São  Paulo  e  o  Comandante 
Geral  da  Polícia  Militar.  O 
quinto  pedaço  do  texto  “O 
assassinato  do  tio  do 
assassino”  detalha que antes 
de  irem  a  escola  a  dupla 
passou  em uma  locadora  de 
carros  e  matou  o  tio  de  um 
deles.  A  polícia  disse  que 
foram atender ao chamado do 
tio  quando  passaram  na 
escola e ouviram os gritos e 
seguiram ao local do ataque. 
O sexto intertítulo “Arsenal” 
mostra uma lista citando qual 
foi  o  tipo  de  armamento 
levado  para  o  colégio  pelos 
assassinos.  O  texto  termina 
com  a  parte  “Relato  de 
testemunhas”  que  conta  o 
depoimento  de um estudante 
que  disse  estar  na  hora  do 
intervalo quando os ex-alunos 
entraram  e  começaram  o 
ataque.  

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 72 - Notícia de 09h53min parte 1)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Figura 73 - Notícia de 09h53min parte 2)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 50 - Notícia 11h23min)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com  duas  linhas. 
Linha  de  apoio  com  uma 
frase. Três vídeos ao longo 
da  página.  Infográfico 
inserido  na  página  no  dia 
14/03/2019.  Texto 
composto  com  cinco 
parágrafos e um hiperlink. 

Título aponta 
para  um 
vídeo  que 
mostra  os 
alunos  após 
o  tiroteio  na 
escola.

Outras 
imagens,  feitas 
no  circuito 
interno  da 
escola,  mostra 
corpo  de 
vítimas  do 
ataque. 

O  texto  usa  de  apoio  os 
vídeos  presentes  na  página 
para ir refazendo o ataque a 
escola,  com  os  assassinos 
entrando  na  instituição,  os 
alunos  fugindo  e  até  um 
vídeo  feito  por  celular  que 
mostra os corpos de algumas 
vítimas. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 74 - Notícia de 11h23min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 51 - Notícia 11h29min)

Organização da Página Análise de Título Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Chamada  com  três 
linhas.  Linha  de  apoio 
com  uma  frase.  Três 
fotos  ao  longo  da 
página.  Infográfico 
inserido  na  página  no 
dia  14/03/2019.  Texto 
composto  com  cinco 
parágrafos,  dois 
hiperlinks  e  um 
intertítulo.

É constatado que 
ataque  foi 
durante  o 
intervalo.  E  a  ct 
de  um  estudante 
conclui  que  os 
ex-alunos  foram 
com  a  intenção 
de matar. 

O  mesmo 
estudante  diz  que 
outros  alunos 
tentaram  pular  o 
muro  para  fugir, 
mas  não 
conseguiram. 

Maior  parte  do  texto  se 
baseia no depoimento do 
estudante Rosni Marcelo 
Grotliwed,  que  conta 
como foi toda a situação 
da tragédia no seu ponto 
de vista. O intertítulo “O 
ataque”  faz  um  lead 
sobre o ataque na escola 
com um parágrafo. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 75 - Notícia de 11h29min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 52 - Notícia de 11:34)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título com uma linha e 
meia.  Linha  de  apoio 
com duas frases. Possui 
três vídeos, uma foto ao 
longo  da  matéria  e  um 
infográfico  que  foi 
introduzido  no  dia 
15/03/2019.  Texto  com 
vinte e nove parágrafos, 
com  duas  listas,  34 
hiperlinks  e  onze 
intertítulos.  

A  chamada 
traz  a 
questão  do 
que  se  sabe 
até  o 
momento 
sobre  o 
crime.

A  linha  de  apoio 
lembra  que  o 
ataque  aconteceu 
as  09h30min  da 
manhã na data  da 
publicação  da 
matéria.  E  que 
antes  de  ir  à 
escola  os 
assassinos 
mataram  o  tio  de 
um deles. 

O  corpo  de  texto  segue 
relembrando  os  fatos  tragédia 
divididas entre seus intertítulos. 
Nos  cinco  primeiros  se 
responde as perguntas “O que 
aconteceu?”,  “Onde  foi  o 
ataque?”,  “Quando o ataque 
aconteceu?”, “Quem eram os 
assassino?”  e  “Como  os 
assassinos agiram?”, um  lead 
mais  detalhado.  Os  outros 
intertítulos respondem a outras 
perguntas como “Quais pistas 
e  provas  a  polícia  está 
investigando?”,  “Qual  a 
ligação dos assassinos com a 
‘deep  web’?”.  Nas  próximas 
duas partes, “Quantas pessoas 
morreram?”  e  “Quantas 
pessoas  ficaram  feridas?”  se 
faz duas listas com o nome das 
pessoas. E encerra o texto com 
a  última  questão  “Foram 
encontradas  armas  com  os 
assassinos?”.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 76 - Notícia de 11h34min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 53 - Notícia de 11h36min)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com uma linha  e 
meia.  Linha  de  apoio 
com  uma  frase.  Possui 
três vídeos e uma foto ao 
longo  da  página.  Texto 
com  vinte  e  oito 
parágrafos,  intertítulos  e 
três hiperlinks

Mostra  que 
ataque  a 
escola  gerou 
uma 
repercussão

Linha  de  apoio 
lembra  que  dois 
adolescentes 
entraram na escola 
deixando mortos e 
feridos. 

Todo o texto é baseado nos 
comentários  de  políticos  e 
personalidades  nas  redes 
sociais. Cada intertítulo é o 
nome de um político (a qual 
cargo  ele  pertence  ou 
pertenceu) ou de entidade.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 77 - Notícia de 11h36min parte 1)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 78 - Notícia de 11h36min parte 2)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 54 – Notícia de 11h56min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de 
Linha de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com  três 
linhas.  Linha  de 
apoio com uma frase. 
Possuí  um  vídeo  e 
uma foto ao longo da 
página.  E  o  artigo 
com seis parágrafos e 
um hiperlink

Inicia  com  aspas 
mostrando  ser  a 
fala  de  alguém. 
Nesse  caso  do 
governador  de  São 
Paulo,  João  Doria, 
que nunca ter visto 
cena mais triste.

É  repetido  a 
informações 
sobre o número 
de  mortos  no 
ataque.

A matéria  gira  em torno da 
visita do governador a escola 
que  foi  ataca.  Durante  a 
visita  ele  mandou  apoio  à 
família das vítimas e diz ter 
determinado que a Secretaria 
de Saúde enviasse ajuda para 
a  mobilização  dos  feridos  e 
assistência  psicológica  aos 
familiares.  

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 79 - Notícia de 11h56min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 55 - Notícia de 12h02min)

Organização da Página Análise de Título Análise de Linha 
de Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Título  com  três  linhas. 
Linha de apoio com uma 
frase e corpo de texto com 
quatro  parágrafos  e  um 
hiperlink.  Duas  imagens 
que  são  prints do  twitter 
feito  pelo  então  Ministro 
da  Educação  Ricardo 
Vélez.  

Traz a notícia que o 
Ministro  da 
Educação  lamentou 
o ataque a escola e 
que no mesmo dia, 
13/03/2019,  iria 
visitar a escola. 

Ele  também  se 
comprometeu  a 
acompanhar  a 
apuração  dos 
fatos.

A  matéria  gira  em 
torno dos  twittes  feito 
pelo  Ministro  da 
Educação  Ricardo 
Vélez  ,  que  aparecem 
nas imagens da página, 
sendo  seguidas  pela 
transcrição  das 
mensagens na íntegra. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 80 - Notícia de 12h02min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 56 – Notícia de 12h10min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Título  com  quatro 
linhas. Linha de apoio 
com  duas  frases. 
Possui três fotos e um 
vídeo  ao  longo  da 
página.  Infográfico 
inserido na página no 
dia 14/03/2019. Texto 
composto  com  seis 
parágrafos,  um 
intertítulo  e  dois 
hiperlinks. 

A chamada traz a 
informação de que 
uma  merendeira 
ajudou a esconder 
cinqüenta  alunos 
durante o ataque a 
escola,  usando de 
barricada  uma 
geladeira  e  um 
freezer. 

A  primeira  frase 
começa com aspas, 
citando  a  fala  da 
merendeira Silmara 
Cristina  Silva,  que 
pediu  aos 
estudantes  para 
deitarem  ao  chão. 
A  segunda  frase 
lembra o ataque na 
escola  Raul 
Brasil.  

O  corpo  de  texto  faz 
primeiro um  lead sobre o 
ataque  e  depois  passa  a 
relatar  o  depoimento  da 
merendeira  que  conta 
como foi quando começou 
o tiroteio perto da cantina, 
que  ela  e  mais  alguns 
funcionário  chamou  os 
estudantes para dentro da 
cozinha e lá fizeram uma 
barricada  para  impedir  a 
entrada  do  atirador.  Ela 
também relatou como foi 
dentro  da  cozinha 
esperando  acabar  o 
ataque.  O  intertítulo  “O 
ataque”  faz  um  lead  
trazendo  dados,  como: 
número  de  mortos,  onde 
foi o ataque, quem atacou 
e quando. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 81 - Notícia de 12h10min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 57 – Notícia de 12h17min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise de Linha de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com  duas 
linhas  e  meia.  Linha 
de  apoio  com  duas 
frases.  Possui  seis 
vídeos  e  quatro  fotos 
ao  longo  da  matéria. 
Corpo  com  vinte  e 
quatro  parágrafos, 
oito  intertítulo  e  dez 
hiperlinks.

É  citado  o 
nome  de 
outros 
lugares e faz 
a  relação 
entre  eles 
como  locais 
onde escolas 
foram  alvos 
de ataque.

Primeira  frase 
lembra o número de 
mortos  no  tiroteio 
em  Suzano.  A 
segunda lembra que 
houve  casos 
similares  em 
determinados anos.

É  descrito  então  como  foi  o 
ataque  na  escola  de 
Suzano .Também é escrito que 
os  tiroteios  em escola  são um 
problema  sério  que  vem 
acontecendo  no  EUA,  nesta 
parte  é  inserido  um  hiperlink 
que  direciona  o  leitor  a  uma 
matéria  com  um  estudo  que 
aponta a crescente de tiroteios 
no país. Depois dessa parte ele 
começa a relembrar os casos de 
tiroteio  em  outros  locais.  O 
primeiro  intertítulo 
“Medianeira”  lembra  do caso 
da  cidade  com  esse  nome, 
quando um estudante de quinze 
anos  feriu  dois  colegas  de 
turma  e  confessou  que  queria 
ferir  ao  menos  9.  “Janaúba” 
lembra o caso da creche que foi 
incendiada  por  um  segurança 
do  local  que  acabou  matando 
oito crianças e uma professora, 
em setembro de 2017.
“Goiânia”,  caso  de  um 
estudante  de  catorze  anos  que 
atirou  dentro  de  uma  escola 
particular  matando  dois 
estudantes e ferindo quatro. 
“João  Pessoa”  dois 
adolescentes foram presos após 
atirar  contra  colegas  e  deixar 
dois feridos. 
“São  Caetano  do  Sul”  um 
estudante  de  dez  anos  atirou 
contra  a  sua  professora  e  em 
seguida  atirou  na  própria 
cabeça,  a  professora 
sobreviveu, mas o aluno veio a 
falecer. 
“Realengo”  lembra  a  tragédia 
na  escola  Tasso  da  Silveira, 
quando um ex-estudante entrou 
na  escola  matando  doze 
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crianças  e  deixando  treze 
feridas.  “Taiúva”  lembra  o 
caso do interior de São Paulo, 
onde um outro ex-aluno entrou 
na  escola  com  o  objetivo  de 
atacar  a  escola,  oito  pessoas 
ficaram feridas, mas não houve 
mortes. 
E  por  ultimo  “Salvador” 
quando  um aluno  matou  duas 
colegas  dentro  da  escola  se 
entregando logo em seguida  a 
polícia, isso em 2002.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 82 - Notícia de 12h17min parte 1)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 83 - Notícia de 12h17min parte 2)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 58 – Notícia de 12h31min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Título  com  três 
linhas.  Linha  de 
apoio  com  duas 
frases.  Corpo  de 
texto  com  sete 
parágrafos  e  dois 
hiperlinks.

Ministério  da 
Justiça  se 
manifesta 
lamentando  o 
atentado  e  se 
põem a disposição 
do governo de São 
Paulo.

Primeira  frase remete a 
uma carta liberada pelo 
Ministério. E a segunda 
conta  sobre  o  ataque  a 
escola,  dizendo  o 
número  de  mortos, 
feridos  e  sobre  ainda 
não  saber  a  motivação 
do crime.

O  texto  gira  em  torno 
da  publicação  da  nota, 
cita  que  o  Ministro 
Sergio Moro se mostra 
solidário aos familiares 
das vítimas do ataque e 
traz em seguida a nota 
na íntegra para o leitor. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 84 - Notícia de 12h31min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 59 – Notícia de 12h46min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  três 
linhas.  Linha  de 
apoio com uma frase. 
Possuí duas imagens. 
Corpo  de  texto  com 
sete  parágrafos,  um 
intertítulo  e  três 
hiperlinks.

O  título  aponta 
que  o  lugar 
Bunkyo  irá 
concentrar  as 
informações  das 
vítimas.

Nesse  local 
serão 
divulgados 
dados  sobre 
os  mortos  e 
feridos.

A primeira parte do texto faz um 
serviço  dirigido  às  famílias  das 
vítimas  a  Associação  Cultural 
Suzanense,  onde  vão  encontrar 
apoio de uma equipe de saúde e 
assistência  social.  O  último 
parágrafo  do  texto  vem  do 
intertítulo  “O  ataque”  que  faz 
um  lead  trazendo dados,  como: 
número  de  mortos,  onde  foi  o 
ataque,  quem  atacou  e  quando. 
Os  hiperlinks  presentes  neste 
texto fazem referências a editoria 
de Suzano e a reportagem sobre o 
tiroteio na escola

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 85 - Notícia de 12h46min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 60 – Notícia de 12h53min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  três 
linhas. Linha de apoio 
com  duas  frases. 
Possuí  seis  imagens. 
Corpo  de  texto  com 
dez  parágrafos,  seis 
intertítulos  e  seis 
hiperlinks.

O  título  aponta 
que o massacre de 
Suzano  foi 
noticiado  pela 
imprensa 
internacional.

Conta  que  o 
tiroteio  que 
deixou  oito 
mortos  foi 
noticiado  por 
sites  de  países 
como  França, 
Alemanha  e 
Reino Unido.

O  texto  começa 
relembrando  como  foi  o 
ataque na escola e  passa a 
mostrar  prints  das 
manchetes  dos  sites.  Cada 
intertítulo  no  texto 
representa  um  veículo  e  o 
seu  país  de  origem,  como 
“BBC, Reino Unido”.
Dos  seis  hiperlinks,  cinco 
direcionam  as  notícias 
originais  que  foram 
printadas  na  matéria.  O 
outro hiperlink  leva a  uma 
matéria  referente  ao 
primeiro  decreto  do 
presidente  Jair  Bolsonaro 
que  facilitava  o  porte  de 
arma no país. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 86 - Notícia de 12h53min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 61 – Notícia de 12:59)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada da matéria 
com duas linhas. Linha 
de apoio com uma frase. 
Um vídeo antes do corpo 
de texto, que têm dez 
parágrafos de texto 
corrido, dois intertítulos, 
uma lista com cinco 
tópicos, um hiperlink e o 
infográfico que foi 
inserido na página no dia 
14/03/2019

O título 
chama a 
atenção do 
leitor para 
detalhes do 
massacre, de 
acordo com 
um coronel a 
polícia 
militar.

Apresenta o 
coronel como 
comandante 
Marcello Salles, 
que introduz a 
informação dos 
assassinos terem 
usado um 
revólver e um 
carregador.

Nos três primeiros parágrafos 
o coronel descreve a ação 
que houve fora e dentro da 
escola. Comenta alguns tipos 
de equipamentos que foram 
encontrados. Também 
comenta que o Grupo de 
Ações Táticas Especiais 
estaria fazendo um varredura 
no lugar, na tentativa de 
encontrar artigos explosivos. 
Encerra a primeira parte do 
texto explicando que a 
polícia estava respondendo a 
um chamado perto do local 
quando ouviu os gritos e a 
confusão do colégio. O 
primeiro intertítulo “Outros 
detalhes” aponta 
informações, sigilosas como 
que a polícia saberia a 
identidade e idade do 
atiradores, mas que não seria 
divulgada por sigilo do caso. 
E também a falta de 
informações como a 
motivação por trás do crime 
e o histórico criminal dos 
mesmos

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 87 - Notícia de 12h59min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 62 – Notícia de 13h07min)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Título com três linhas.  Linha 
de  apoio  com uma frase.  Há 
seis imagens e cinco vídeos ao 
longo  da  página.  Corpo  de 
texto  com  vinte  e  um 
parágrafos, quatro listas, cinco 
intertítulos  e  quatro 
hiperlinks.Termina  a  página 
com  um  infográfico  sobre  o 
ataque,  adicionado  a 
reportagem  no  dia 
14/03/2019.

É 
divulgado o 
nome  dos 
atiradores 
da  escola 
de Suzano.

Os  assassinos  são 
identificados como 
Guilherme  Taucci 
Monteiro,  de  17 
anos,  e  Luiz 
Henrique  de 
Castro, de 25 anos. 
Os  dois  mataram 
cinco  alunos  e 
duas funcionárias.

É divulgado o nome dos 
atiradores  pela  polícia. 
Primeiro  intertítulo 
“Resumo”  é  feita  uma 
lista  citando  fatos  e 
outras informações sobre 
a  da  tragédia  (ex:  arma 
usada  pelos  atiradores, 
quantos estudantes havia 
na escola, quem eram os 
autores do crime , etc). A 
terceira  parte  do  texto 
“Ataque  à  Escola 
Estadual  Raul  Brasil, 
em  Suzano”  comenta 
sobre  os  vídeos  que 
mostra  os  assassinos 
adentrando  na  escola 
com  informações  extras 
de  fontes  oficiais  como 
o  junto ao Secretário de 
Segurança  de São Paulo 
e o Comandante Geral da 
Polícia Militar.
.  O  terceiro  intertítulo 
“Arsenal”  mostra  uma 
lista  citando  qual  foi  o 
tipo  de  armamento 
levado  para  o  colégio 
pelos  assassinos.  A 
ultima  parte  escrita  da 
reportagem  “As  vítimas 
na  escola”  traz  outra 
lista  enumerando  quem 
seriam os  mortos  dentro 
da  escola.  Todos  os 
quatro  hiperlinks 
presentes  levam  para 
matéria  presentes  na 
cobertura do caso. 
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(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 88 - Notícia de 13h07min parte 1)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Figura 89 - Notícia de 13h07min parte 2)

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 63 – Notícia de 14h43min)

Organização da Página Análise de Título Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Há duas linhas no 
título da matéria. Duas 
linhas para o conteúdo 
da linha de apoio. O 
corpo de texto com 10 
parágrafos corridos, 
quatro listas, seis 

O secretário de 
Segurança pública 
afirma que os 
assassinos eram 
ex-alunos da 
escola, mas que a 
motivação do 

É apontado o 
número de 
vítimas, repete a 
informações que 
os autores do 
crime cometeram 
suicídio e que o 

O primeiro parágrafo é 
todo baseado nas 
informações do secretário 
sobre os autores do ataque. 
A média de idade dos 
estudantes que morreram e 
que também tinham sido 
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intertítulos, sete fotos, 
três vídeos e um 
infográfico ao final da 
reportagem, que foi 
adicionada no dia 
14/03/2019.

crime continua 
desconhecida.

governo divulgou 
a lista com nomes 
dos mortos.

vítimas duas funcionários 
e o proprietário de um 
comércio local.   Os 
próximos parágrafos 
detalham o crime, sobre a 
sua motivação 
desconhecida, os dois ex-
estudantes que fizeram o 
ataque, o pacto que 
fizeram entre si e a ação da 
polícia na escola.O 
primeiro intertítulo “Os 
mortos são:”, apresenta 
uma lista dos mortos 
dizendo nome, idade e 
ocupação. O segundo 
intertítulo 
“Os  feridos  são”  aponta 
os  feridos  também 
traçando  o  seu  perfil. 
Partindo  para  o  terceiro 
intertítulo  “Resumo”  é 
feita  outra  lista  citando 
fatos e outras informações 
sobre  a  da  tragédia  (ex: 
arma  usada  pelos 
atiradores,  quantos 
estudantes havia na escola, 
quem eram os  autores  do 
crime , etc).
A  quarta  parte  da 
reportagem  “Ataque  à 
Escola  Estadual  Raul 
Brasil,  em  Suzano” 
comenta  sobre  os  vídeos 
que  mostra  os  assassinos 
adentrando na escola com 
informações  extras  de 
fontes  oficiais  como  o  
junto  ao  Secretário  de 
Segurança de São Paulo e 
o  Comandante  Geral  da 
Polícia  Militar.  O  quinto 
pedaço  do  texto  “O 
assassinato  do  tio  do 
assassino”  detalha  que 
antes  de  irem  a  escola  a 
dupla  passou  em  uma 
locadora de carros e matou 
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o  tio  de  um  deles.  A 
polícia  disse  que  foram 
atender ao chamado do tio 
quando passaram na escola 
e  ouviram  os  gritos  e 
seguiram  ao  local  do 
ataque.  O  sexto  e  último 
intertítulo  “Arsenal” 
mostra  uma  lista  citando 
qual  foi  o  tipo  de 
armamento  levado  para  o 
colégio pelos assassinos.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 90 - Notícia de 14h43min parte 1)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Figura 91 - Notícia de 14h43min parte 2)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 64 – Notícia de 14:47)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  duas 
linhas. Linha de apoio 
com  uma  frase.  Têm 
dez  imagens  e  dois 
vídeos. Corpo de texto 
com  trinta  e  cinco 
parágrafos,  onze 
intertítulos, duas linhas 
e oito hiperlinks.

Chama  o 
leitor  para 
descobrir 
quem são  as 
vítimas  da 
tragédia  em 
Suzano.

Repete  a 
informação  que 
atiradores 
mataram  alunos 
e funcionários da 
escola  Raul 
Brasil.

Os  primeiros  dois  parágrafos 
lembram  a  notícia  que  dois 
mascarados adentraram na escola 
Raul  Brasil  e  mataram  sete 
pessoas.  Informa  que  os  cinco 
alunos  mortos  tinham  a  idade 
entre  quinze  e  dezessete  ano.  E 
que a coordenadora pedagógica e 
um  inspetora  também  foram 
vítimas,  junto do tio de um dos 
assassinos. O texto então convida 
o leitor a conhecer as vítimas. O 
nome  delas  aparece,  antes  das 
suas  fotos,  como  um intertítulo 
do  texto,onde  então  você  lê  o 
perfil  de  cada  um,  como  eram, 
suas  idades  e/ou  série  que 
estudavam,  o  que  gostavam  de 
fazer e também o depoimento de 
amigos e familiares. 
O  nono  pedaço  da  matéria  é 
“Feridos” que cita o nome de um 
ferido e qual é o seu estado atual 
de saúde. O penúltimo intertítulo 
“Assassinos”  aponta  novamente 
o  nome  dos  atiradores.  E  se 
encerra o texto com “Resumo”  
que  mostra  uma  lista  citando 
fatos e outras informações sobre 
a  da  tragédia  (ex:  arma  usada 
pelos  atiradores,  quantos 
estudantes havia na escola, quem 
eram os autores do crime , etc). 
Todos  os  onze  hiperlinks 
direcionam  o  leitor  a  matérias 
presentes na cobertura 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)



198

(Figura 92 - Notícia de 14h47min parte 1)
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(fonte: Printscreen do site G1)
(Figura 93 - Notícia de 14h47min parte 2)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 65 – Notícia de 15h24min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha de Apoio

Análise do Corpo de Texto

O título possui duas 
linhas e a linha de 
apoio uma linha e 
meia. No texto 
corrido encontramos 
seis parágrafos, com 
dois hiperlinks e duas 
fotos.

Lembra o leitor 
que o massacre 
na escola de 
Columbine  ia 
fazer 20 anos 
em abril

Aponta detalhes 
do crime como 
onde aconteceu 
e o número de 
fatalidades. 

O ataque na escola de Suzano 
serve de gancho para lembrar o 
ataque na escola do Colorado, já 
que os dois crimes tinham sua 
similaridade. O resto do texto 
lembra do massacre na escola 
estadunidense, quem eram o 
criminosos, como foi o ocorrido 
e a atuação da polícia na época.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 96 - Notícia de 15h24min)



201

(fonte: Printscreen do site G1)
(Tabela 66 – Notícia de 15h44min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  duas 
linhas  e  uma 
palavra.  Linha  de 
apoio  com  duas 
frases.  Corpo  com 
quinze  parágrafos, 
seis  hiperlinks  e 
um intertítulo.

Iniciado  em 
aspas,  título 
inicia  com 
uma  frase  do 
Planalto 
dizendo  que 
país  enfrenta 
uma  grande 
tragédia.

As  frases 
caracterizam  a 
tragédia  com  um 
home  e  um 
adolescente 
entrando 
encapuzados  em 
uma  escola  do 
interior  de  São 
Paulo. 

A primeira parte do texto aponta 
que  o  Palácio  do  Planalto 
divulgou  uma  nota  prestando 
condolências  e  apoio as famílias 
das vítimas do ataque. A matéria 
também cita o pronunciamento de 
outras  personalidades  da  política 
como  o  presidente  e  o  vice.  O 
único intertítulo “Leia a íntegra 
da  nota  divulgada  pela 
Secretaria  de  Comunicação  do 
Planalto”  apresenta  uma 
transcrição  da  carta feita  pelo 
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Planalto. 
(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 95 - Notícia de 15h44min)

(fonte: Printscreen do site G1)
(Tabela 67 – Notícia de 16h41min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de 
Linha de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título com uma frase 
e  meia.  Linha  de 
apoio  com  duas 
frases.  Possuí  uma 
foto  grande  ante  do 
texto.  Corpo  com 
vinte  e  oito 
parágrafos,  dois 
intertítulos  e  um 
hiperlink.

Título  é  baseado 
em  uma 
pergunta,  de 
quem  seria  a 
coordenadora 
morta no ataque.

A linha a aponta 
como professora 
Marilena 
Ferreira  de 
Umezu  primeira 
vítima  dos 
atiradores  na 
escola  e 
conhecida  por 
eles.

O  texto  conta  sobre  a 
personalidade  da  professora. 
Diz que ela recebeu os dois ex-
alunos com um sorriso no rosto 
e  foi  respondida  com  tiros, 
assim  se  tornando  a  primeira 
vítima da dupla no Raul Brasil. 
As  informações  que  foram 
confirmadas  pelas  autoridades 
de segurança paulista. 
O intertítulo “Porte de Livros” 
traz o depoimento de alunos e 
ex-alunos  sobre  Marilene  e  o 
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seu  perfil  como  uma  pessoa 
querida  e  que  acreditava  no 
poder  dos  livros.  A  última 
parte do texto “O que se sabe 
até  o  momento” conta  como 
foi o ataque, desde os homens 
matando o tio de um deles até o 
momento do suicídio dos dois. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 96 - Notícia de 16h41min)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 68 - Notícia de 17:00)
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Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título com duas linhas e 
linha de apoio com uma 
frase. No corpo do texto 
há cinco parágrafos 
corridos, uma lista com 
11 tópicos, dois 
intertítulos, duas fotos e 
um infográfico 
encerrando a matéria, que 
foi postado no dia 
14/03/2019.

Aponta que 
os assassinos 
usaram um 
carro alugado 
para o 
ataque.

O veículo havia 
sido alugado 
por um dos 
criminosos e 
seria devolvido 
dias após o 
crime.

Os três primeiros parágrafos 
falou sobre o aluguel do carro 
efetuado pelos criminosos, qual 
empresa teria feito o 
empréstimo e uma nota da 
mesma explicando ter seguido 
as normas para o aluguel do 
automóvel. O primeiro 
intertítulo “Como foi” que 
explica de forma reduzida em 
dois parágrafos o ataque e 
detalhes sobre as vítimas. O 
segundo intertítulo “Resumo” 
traz a lista  lista citando fatos e 
outras informações sobre a da 
tragédia (ex: arma usada pelos 
atiradores, quantos estudantes 
havia na escola, quem eram os 
autores do crime , etc).

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 97 - Notícia de 17h)
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(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 69 - Notícia de 17h18min)



207

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  três 
frases.  Linha  de 
apoio  com  duas 
frases.  Corpo 
com cinco e dois 
hiperlink.

Baseia-se  na  fala 
do Líder do partido 
PSL,  dizendo  que 
tragédia poderia ter 
sido  minimizada 
caso  um  professor 
tivesse uma arma. 

A  linha  fala  que 
um homem e  um 
adolescente 
entraram  na 
escola  Raul 
Brasil,  fazendo 
sete  vítimas  e 
nove feridos.

O  texto  vem  da  opinião  do 
parlamentar  e  presidente  do 
PSL,  Major  Olímpio.  É 
transcrito na matéria  o que ele 
disse  durante  uma  sessão  de 
Comissão  de  Constituição  e 
Justiça, onde ele afirma que se 
houve  alguém  com  o  porte 
regular  de  arma  a  tragédia 
poderia ter sido minimizada. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 98 - Notícia de 17h18min)

                    

(fonte: Printscreen do site G1)

(Tabela 70 – Notícia de 17h52min)
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Organização da Página Análise  de 
Título

Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  do  texto  com 
três  linhas.  Linha  de 
apoio  com uma linha  e 
meia. No corpo de texto 
encontramos  nove 
parágrafos  de  texto 
corrido,  uma  lista  com 
13  tópicos,  dois 
intertítulos,  três  fotos, 
um  vídeo,  dois 
hiperlinks  e  um 
infográfico  no  final  da 
matéria. 

Uma 
informação  da 
polícia  aponta 
que o assassino 
mais  novo 
matou  o  outro 
criminoso  e 
depois  se 
matou.

A linha de apoio 
reforça  que  a 
informação  do 
título  veio  da 
investigação  da 
polícia  e  diz  o 
nome  dos 
criminosos.

Os três primeiros  parágrafos 
focam nas informações sobre 
a morte dos assassinos e que 
eles  pesquisavam  ataques 
parecidos  nos  EUA.  O 
primeiro  intertítulo 
“Assassinos  são  ex-alunos 
da  escola”  é  baseado  nas 
informações  do  secretário 
sobre os autores do ataque. A 
média  de  idade  dos 
estudantes  que  morreram  e 
que  também  tinham  sido 
vítimas duas funcionários e o 
proprietário de um comércio 
local.    Os   parágrafos 
detalham,  que  um  dos 
assassinos  tinha  tido 
problemas no ano anterior na 
escola.  A  motivação  do 
crime  continuava 
desconhecida, detalhou como 
foi  o  começo  do  ataque,  a 
chegada da polícia  e que os 
dois  ex-alunos  tinham  um 
pacto.  O  segundo  intertítulo 
“Os  mortos  são:”,  que 
apresenta  uma  lista  dos 
mortos dizendo nome,  idade 
e  ocupação,  que  encerra  o 
texto.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 99 - Notícia de 17h52min parte 1)



209

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Figura 100- Notícia de 17h52min parte 2)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 71 – Notícia de 18h24min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Título  com  três 
linhas.  Linha  de 
apoio  com  uma 
frase  de  duas 
linhas.  Possuí um 
vídeo.  Corpo  do 
texto  com  sete 
parágrafos  e  três 
hiperlinks.

Aparecem aspas, com 
uma  fala  do 
presidente da Câmara 
Rodrigo  Maia, 
apontando  que  a 
segurança pública não 
é  responsabilidade  do 
cidadão.

A  linha  de  apoio 
confirma  que 
declaração de Maia 
foi  uma  resposta 
aos  discursos  que 
defendem  que  as 
morte na escola de 
Suzano  poderiam 
ter  sido  evitados 
caso alguém dentro 
do colégio tivesse o 
porte de arma.

O  presidente  da  Câmara 
Rodrigo  Maia  fez  uma 
coletiva  com  jornalistas 
comentado sobre o ataque 
e  afirmou  que  não 
esperava  discursos  sobre 
o  porte  de  armas  para 
professores.  Ainda  em 
entrevista  ele  fala  que  é 
dever  do  estado  a 
segurança pública e que é 
para  cobrar  os  gestores 
dessa  área.  Maia  ainda 
falou  sobre  o  porte  de 
armas  e  disse  que  essa 
liberação  para  os 
professores  poderia  levar 
a  barbárie.  Nos  últimos 
parágrafos o texto lembro 
o  comentário  de  Major 
Olimpio  (PSL)  que 
defendeu  mais  cedo  o 
porte de armas e disse que 
a  tragédia  poderia  ter 
sido  minimizada  caso 
alguém  tivesse  acesso 
legal as armas. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 101 - Notícia de 18h24min)

(f
onte: Printscreen do site G1)

(Tabela 72 - Notícia de 18h45min)

Organização  da 
Página

Análise de 
Título

Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada com três 
linhas. Linha de 
apoio com uma linha 
e meia. Possui cinco 
parágrafos de texto 
corrido, uma 
imagem, duas lista, 
dois intertítulos,  um 
hiperlink e um olho.

O título é 
iniciado com 
aspas contendo 
os dizeres do 
do tio da vítima 
Samuel Silva, 
que tinha o 
sonho de fazer 
um curso 
superior.

A linha traz 
informações sobre 
qual série o aluno 
frequentava, sua 
idade e o que ele 
gostava de fazer 
no seu tempo 
livre.

É feito um pequeno perfil do 
estudante, dizendo que o 
mesmo era muito estudioso, 
participava da igreja e seu 
desejo de fazer faculdade de 
desing após o ensino médio. 
Também é comentado onde o 
menino poderia estar durante o 
ataque. O primeiro intertítulo 
“Resumo”, traz uma lista 
apontando os fatos que se tem 
conhecimento sobre o ataque. 
No último intertítulo “Os 
mortos são:”, que apresenta 
uma lista dos mortos dizendo 
nome, idade e ocupação. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura102 - Notícia de 18h45min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 73 - Notícia de 18h45min (2))

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de 
Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Chamada  com 
quatro linhas e linha 
de  apoio  com  duas 
linhas.  Corpo  do 
texto  com  oito 
parágrafos,  três 
hiperlinks, uma foto 
e um vídeo.

Deputada que era 
polícia  militar  e 
ficou  conhecida 
por  matar  um 
ladrão  na  cidade 
de  Suzano,  em 
2018,  lamentou  o 
ataque na escola.

É  apontado 
que  a  mulher 
foi  estudante 
da  escola 
Raul  Brasil, 
onde  ocorreu 
o crime.

O texto se baseia no depoimento 
da  deputada  que  estudou  no 
colégio onde ocorreu o atentado. 
Parte do texto lembra detalhes de 
quando a policial  defendeu uma 
família de um assalto em maio de 
2018.  Os  três  hiperlinks 
presentes  no  artigo  direciona  o 
leitor para matérias com vídeos e 
informações  sobre  a  ação  da 
policial no passado.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 103 - Notícia de 18h45min (2))

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 74 – Notícia de 18h49min)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise de Linha 
de Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Título  com  uma  linhas. 
Linha  de  apoio  com  uma 
frase  e  meia.  Possui  cinco 
vídeos e duas fotos ao longo 
do  texto.  Corpo  com  dez 
parágrafos,  quatro 
intertítulos  e  oito 
hiperlinks  .  A  página 
termina com um infográfico 
sobre o ataque, adicionado a 
reportagem  no  dia 
14/03/2019.

Título  aponta 
a  cronologia 
do  ataque  à 
escola  Raul 
Brasil  em 
Suzano.

Lembra  que  oito 
pessoas 
morreram  no 
ataque  a  escola 
no  interior  de 
São  Paulo  e  que 
os  atiradores 
cometeram 
suicídio.

Os  primeiros  dos 
parágrafos fazem um lead 
sobre  o  atentado, 
lembrando  onde  e  como 
aconteceu e quem eram os 
atiradores.
Dentro  da  matéria  cada 
intertítulo  representa uma 
data e hora que representa 
um  fato  ligado  ao 
massacre.  Começando  a 
cronologia  semanas  antes 
do  ataque  até  o  horário 
que  é  encontrado  em 
filmagens  com  alunos 
fugindo da  escola  no  dia 
do tiroteio. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 104 - Notícia de 18h49min parte 1)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Figura 105 - Notícia de 18h49min parte 2)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 75 Notícia 19h04min)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de  Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título com três linhas 
e linha de apoio com 
uma linha. No texto 
corrido temos cinco 
parágrafos, dois 
hiperlinks, quatro 
vídeos e um 
infográfico adicionado 
no dia 14/03/19

A chamada 
possui aspas 
com a fala de 
um dos 
alunos que 
foi ferido 
durante o 
ataque.

A linha de apoio 
apresenta 
informações 
gerais sobre o 
ferido, sua 
identidade e o 
estado de saúde do 
mesmo. 

O texto faz um lead 
relembrando o ataque, mas o 
resto do seu texto é baseado 
apenas em falas. Primeiro do 
adolescente, que conta o 
começo  do ataque na escola e 
como ele foi ferido pelos 
criminosos e fugiu da escola. 
Depois o médico que cuidou do 
caso e que esperava uma boa 
evolução do jovem.  

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 106 - Notícia de 19h04min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 76 - Notícia 20h19min)

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha  de 
Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  duas 
linhas e meia. Linha 
de  apoio  com  uma 
frase e meia. Possuí 
um  vídeo.  Corpo 
com  vinte  e  três 
parágrafos.

Conta  que  das 
vítimas  duas 
trabalhavam  na 
escola  e  cinco 
eram estudantes.

É  dito  onde  o 
Secretário  de 
Segurança 
Pública 
anunciou  o 
nome  dos 
mortos. 

O texto conta nos seus vinte e três 
parágrafos como foi a cobertura ao 
longo do dia do massacre. Fazendo 
referência  ao caso e  as vítimas  o 
jornalista  se  utiliza  de  uma 
linguagem  mais  informal  e  que 
não  se  baseia  apenas  nos  fatos, 
mas  também  no  sentimento  das 
pessoas através  de depoimentos  e 
dele  próprio  como  quando 
descobriu sobre o atentado.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)

(Figura 107 - Notícia de 20h19min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 77 – Notícia de 20h23min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  três 
linhas.  Linha  de 
apoio  com  duas 
frases.  Possuí  um 
vídeo.  Corpo com 
dezesseis 
parágrafos.

Conta  que  alunos 
que  conseguiram 
escapar  do ataque a 
escola  relembra 
acontecimentos.

Fala do caso dos 
estudantes  que 
chegou  ao 
hospital  correndo 
com  uma 
machadinha  do 
no ombro.

O repórter vai até o hospital 
conversar  com  os  feridos  e 
seus  familiares.  Nos 
depoimentos  os  alunos 
contam  como  foi  durante  o 
ataque  dos  atiradores  e  dos 
familiares  ao  descobrirem 
sobre o parente ferido. Parte 
do  texto  contou  o  estado 
clínico e dos seus ferimentos.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 108 - Notícia de 20h23min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 78 - Notícia 20h35min)

Organização  da 
Página

Análise de Título Análise  de  Linha  de 
Apoio

Análise  do  Corpo  de 
Texto

Título  com  três 
linhas.  Linha  de 
apoio  com  uma 
frase.  Possuí  um 
vídeo.  Corpo  com 
seis parágrafos.

Aponta  que  os 
chefes  dos  Três 
poderes  se 
manifestaram 
sobre  o  caso  da 
escola.

Em uma rede social o 
Presidente  Bolsonaro 
falou sobre o ataque e 
definiu  como 
monstruosidade  e 
covardia.

O texto se baseia na fala 
do  chefe  de  cada  Poder 
do  Estado,  o  presidente 
do  País,  da  Câmara,  do 
Senado e do Supremo. A 
matéria  apresenta  na 
íntegra  o  depoimento  de 
cada um sobre a tragédia. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 109 - Notícia de 20h35min)

(fonte: Printscreen do site G1)



226

(Tabela 79 - Notícia 20h35min(2))

Organização  da 
Página

Análise  de 
Título

Análise  de Linha 
de Apoio

Análise do Corpo de Texto

Título  com  duas 
linhas.  Linha  de 
apoio  com  uma 
frase e meia. Possuí 
um  vídeo.  Corpo 
com  dezessete 
parágrafos.

Falo  do 
ataque  a 
tiros  a 
escola  em 
Suzano  e  o 
seu  número 
de vítimas.

Aponta  que  o 
ataque  foi 
realizado  por  ex-
alunos  da 
instituição e qual 
era  o  seu 
armamento.

O texto presente na matéria relata as 
informações  da  tragédia  de  forma 
diferenciada. Apesar de se tratar de 
uma notícia com fatos  ela também 
é  um  conto-reportagem.  Onde  o 
autor escreve por fora da notícia de 
forma que contasse uma história. Se 
utilizando dos vídeos,  depoimentos 
de familiares e feridos do atentado. 

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 110 - Notícia de 20h35min (2))

(fonte: Printscreen do site G1)
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(Tabela 80 – Notícia de 20h41min)

Organização da Página Análise  de 
Título

Análise  de 
Linha de Apoio

Análise do Corpo de Texto

A chamada do texto 
possui três linhas e uma 
linha de apoio de uma 
frase. No corpo de 
texto encontramos 
cinco parágrafos, três 
fotos, um vídeo e um 
infográfico que foi 
adicionado no dia 
14/03/2019.

O título aponta 
que o 
assassinos 
tinham 
cadernos que 
continham 
táticas de jogos 
e regras do 
colégio.

Repete a 
informação que 
os dois 
criminosos 
tinham um pacto 
de atacar a 
escola e se 
suicidar em 
seguida.

O texto explica que a polícia 
encontrou dois cadernos dentro 
do carro que foi usado pelos 
ex-alunos. O conteúdo de um 
dos  cadernos continha o nome 
e táticas de jogos online, 
imagens de armas. No outro 
tinha o regulamento escolar, 
partes dos dois cadernos foram 
transcritos durante a 
reportagem, juntamente de três 
fotos dos cadernos. O texto 
encerra falando do ataque na 
escola e das suas vítimas.

(fonte: material produzido pela autora do trabalho)
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(Figura 111 - Notícia de 20h41min)

(fonte: Printscreen do site G1)
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