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RESUMO: o trabalho reflete sobre a desinformação na imprensa. Investiga-se a hipótese de 
que o governo Bolsonaro se utilize da mídia como instrumento de dominação simbólica. O 
aporte teórico lança mão do conceito de Regimes de Informação aplicado ao Jornalismo. A 
metodologia consiste na análise de conteúdo de notícias sobre a Covid-19 no jornalismo 
policial da TV e revisão bibliográfica. Nos resultados parciais, sugere-se o estímulo de 
Competência Midiática na educação formal. 
 

INTRODUÇÃO 

A Covid-19 impulsionou o fenômeno descrito na academia como infodemia – termo 

associado à disseminação de grande volume de informações sobre determinado tema. A crise 

sanitaria global também tem suscitado debates em torno do problema da desinformação – 

apontado na pesquisa Desinfodemia – decifrando a desinformação da Covid-19 (UNESCO, 

2020, tradução nossa). O texto anota que existe uma distinção entre notícia falsa 

(disinformation, criada com o objetivo de prejudicar uma pessoa, grupo social, organização ou 

país) e notícia incorreta (misinformation, criada com dados incorretos, mas sem o objetivo de 

provocar prejuízos) (POSETTI e BONTCHEVA, 2020).  Este estudo, de cunho exploratório, 

reflete sobre as relações entre a desinformação na mídia e o bolsonarismo (movimento 

ideológico de extrema-direita cujas características levaram à condução do presidente Jair 

Bolsonaro ao poder). A construção dos argumentos contidos aqui tem como corpus os 

programas Alerta Nacional (Rede TV!) e Brasil Urgente (TV Band), do gênero televisivo 

“jornalismo policial”. A escolha dessse objeto empírico se justificativa não só por 
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apresentarem audiências expressivas e influenciarem milhões de pessoas, mas, 

principalmente, por seus contextos históricos, marcados por violações dos direitos humanos e 

disseminação de discursos de ódio na mídia brasileira. Nosso percurso teórico finca bases nos 

conceitos discutidos na Ciência da Informação contemporânea, tais como: desinformação, 

infodemia, pós-verdade e competência informacional – este ultimo, sugerido como uma das 

possíveis soluções para se combater tais problemas e ampliar o senso crítico da sociedade.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Fake News (notícias falsas), são informações que possuem parte ou todo seu conteúdo 

composto por informações inverídicas (PAULA; SILVA; BLANCO, 2018, p. 2). Tais 

enunciados se utilizam da linguagem jornalística para disseminar notícias falsas. A 

disseminação de fake news surge no contexto da chamada pós-verdade - expressão 

relacionada a um desinteresse pela verdade ou com um certo declínio da razão, de atitudes 

racionais, em detrimento de ações dirigidas pelo emocional ou por crenças, preconceitos, 

visões de mundo pré-concebidas e estanques. (ARAÚJO, 2020, p.3). Genesini (2018) destaca 

que, de fato, não há nenhuma novidade na tentativa de falsificação política através da 

distorção de fatos e informações. O novo é que a sociedade contemporânea se encontra em 

uma era “turbinada” pelo espaço web, em que o crescimento é viral e o efeito, 

exponencialmente explosivo. Na ascensão da ultradireita na política brasileira, chama a 

atenção o uso da informação como objeto de disputa de poder. As relações de dominação 

envolvendo os saberes são descritas, na Ciência da Informação, a partir do conceito de 

Regime de Informação proposto por Frohmann (1995) para explicitar o valor da informação 

presente nas práticas informacionais, submetidas a relações de poder que legitimam o fazer e 

as escolhas dos sujeitos como sendo a melhor ou a mais correta, subordinadas a interesses, os 

quais estão relacionados às políticas de informação explícitas e implícitas (BERTI, 2018, 

p.41). A disputa pelo monopólio informacional na mídia parece ser uma tendência do governo 

Bolsonaro. Evidência deste cenário é a reportagem publicada em 23 de fevereiro de 2020 pelo 

The Intercept, a respeito da mudança na lógica de distribuição de verbas publicitárias para as 

TVs abertas pelo Governo Federal. Antes, o critério era distribuir mais verbas para as maiores 

audiências. Agora, não há mais nenhuma norma de escolha objetiva, cabendo ao Planalto a 

decisão sobre a forma de distribuição, que atualmente privilegia emissoras como a Rede TV, 
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Record e SBT. (THE INTERCEPT, 2020). Neste sentido, não seria exagero afirmar que os 

meios de comunicação de massa brasileiros, historicamente marcados pela concentração de 

poder em oligopólios, estariam atuando como catalizadores da retórica bolsonarista. No 

contexto da pandemia, essa narrativa ganhou novo contorno: o negacionismo científico, 

evidenciado em inúmeras declarações de Jair Bolsonaro ao longo de 2020 e início de 2021. A 

antropóloga Rosana Pinheiro-Machado (2019) analisa que, no mundo todo, o discurso 

negacionista marca o populismo da nova direita conservadora. Por sua vez, este se caracteriza 

pela privação de debates e promessa de soluções fáceis para problemas complexos, mas que 

não seria efetivamente contrária à ciência, porém, se coloca contra uma elite intelectual 

específica, a saber, o establishment liberal e progressista, o qual descreve de forma 

generalizante como “comunista”. Mais do que acabar com o conhecimento, a nova direita 

quer disputar ideias e seus pensadores. (PINHEIRO-MACHADO, 2019, p. 80).  

Muito embora as mídias digitais exerçam um inegável papel como forma de empowerment 

dos movimentos sociais (CASTELLS, 2013 in FERNANDES, 2014), sua utilização ainda está 

longe de superar a hegemonia da grande mídia. A despeito da explosão do acesso dos 

brasileiros à internet (entre 2005 e 2015, o número de casas conectadas saltou de 7,2 milhões 

para 39,3 milhões, segundo o IBGE), pesquisas quantitativas e qualitativas dão conta da 

preferência dos brasileiros pela informação construída pela televisão. A TV aberta ainda 

parece ser o meio de comunicação preponderante dos brasileiros para se informar, conforme 

apontou a Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 - Hábitos de Consumo de Mídia pela População 

Brasileira", realizada pela então Secretaria de Comunicação Social do Governo. A TV, 

conforme tal levantamento, é o meio preferido de 63% dos lares brasileiros, contra 26% com 

relação à internet, de acordo com tabela reproduzida abaixo: 
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Figura 1: 

 

Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 - Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira. 

 

Haja vista o forte potencial da TV em influenciar sua audiencia, é oportuno refletir sobre 

produtos do segmento “jornalismo policial”, a exemplo do Alerta Nacional (Rede TV) e 

Brasil Urgente (TV Band), ambos de abrangência nacional. Os dois programas tem ecoado o 

discurso bolsonarista, reforçando chavões como: “bandido bom é bandido morto”, que 

embalam a ideologia que elegeu o capitão reformado. A partir de uma breve pesquisa 

bibliográfica, pode-se inferir que esse formato povoa a mídia eletrônica do país desde os 

tempos da ditadura. Um dos pioneiros foi Jacinto Figueira Júnior, que estreou em 1966 o 

programa O Homem do Sapato Branco e permaneceu no ar até meados dos anos 1980, tendo 

sido veiculado em emissoras como Globo, Band, SBT e até mesmo TV Cultura, conforme 

escreveu o filósofo e padre Jaime Carlos Patias (2006), no artigo “O telejornal sensacionalista, 

a violência e o sagrado”. Nos anos 1990, Gil Gomes consolidaria o gênero com o Aqui Agora. 

Apesar de esse programa ter sido extinto em 1997, não demorou muito para que  outros 

semelhantes fossem criados em todo o país. Segundo levantamento da ong ANDI – 

Comunicação e Direitos, em 2015, havia mais de 41 programas do gênero exibidos nos 26 

estados brasileiros e no Distrito Federal.  

 

METODOLOGIA 

A investigação teve como ponto de partida a revisão conceitual de fenômenos classificados 

pela CI como: pós-verdade, desinformação, regimes de informação e  competência 

informacional, relacionando-os com os critérios de noticiabilidade do Jornalismo. Na segunda 

etapa, optou-se pela análise de conteúdo por amostragem (edições de 25/05/20 do programa 
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Alerta Nacional, da Rede TV! e de 08/04/2020 do programa Brasil Urgente, da TV Band). A 

partir da identificação de características, linha editorial, seleção de notícias e linguagem, este 

artigo buscou apontar indicadores semânticos e simbólicos que possam estar associados à 

ideologia alinhada ao bolsonarismo.  

 

RESULTADOS 

A linguagem do jornalismo policial compartilha algumas características: os âncoras, dispostos 

no centro do estúdio, se comunicam com a produção através de ponto eletrônico; no cenário, 

formado por monitores de TV, os apresentadores chamam os repórteres e acompanham as 

narrativas; quase sempre, nesses formatos, ocorrem perseguições policiais espetaculares 

envolvendo helicópteros; imagens violentas são exibidas em looping – a depender de seu 

impacto na audiência (medida minuto a minuto). Os comunicadores abusam da gesticulação, 

dão ordens. A agressividade também marca o estilo. Criminosos são xingados pelos âncoras 

com uso de termos como “vagabundo”. Repórteres também são alvos das grosserias desses 

apresentadores, chegando muitas vezes a serem humilhados e desqualificados ao vivo. A linha 

editorial dos programas policialescos privilegia a violência pelo espetáculo, a corrupção e a 

ineficácia do Estado em garantir a segurança pública – um dos principais temas de campanha 

e Bolsonaro – e a rejeição aos Direitos Humanos, através do reforço de estereótipos que 

discriminam homossexuais, atacam os direitos das mulheres e a população negra periférica. A 

conexão dos programas policiais com a agenda bolsonarista é declarada por seus expoentes. 

José Siqueira Barros Júnior, de 52, conhecido como Sikêra Jr, é apontado como o 

“apresentador dos Bolsonaros” (REVISTA ÉPOCA, 2020). Em abril de 2020, Sikêra Jr. 

divulgou que testou positivo para a doença e chegou a ficar vários dias afastado em 

tratamento. Em declarações nas redes sociais, onde o apresentador arrebanha quase 10 

milhões de seguidores entre as contas de You Tube (3,58 milhões de seguidores), Twitter 

(537.813 seguidores) e Instagram (5,4 milhões de seguidores), o âncora defendeu o uso da 

cloroquina. José Luiz Datena, à frente do programa Brasil Urgente, na TV Band, também é fã 

declarado do bolsonarismo. Em 27 de março, seu programa exibiu uma entrevista exclusiva 

com o presidente. Nela, Bolsonaro defendeu a cloroquina e a hidroxicloroquina.  “ (...) Se 

ficar dentro de casa reclamado e...Porque isso leva a depressão, depressão leva a morte, leva a 

suicídio, leva a doença...Então o pessoal tem que encarar isso dai”, justificou. O negacionismo 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

707 

científico ganha fôlego entre governos populistas de direita, sendo utilizado para desqualificar 

a ciência. O fenômeno da pós-verdade, no qual, fatos objetivos têm menos influência na 

opinião pública do que crenças pessoais, impulsiona o uso oportunista da mentira, gerando 

uma infodemia da Covid-19, cujas bases se fundam na crise de confiança na ciência.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As discussões levantadas neste artigo evidenciam o modo como programas como Alerta 

Nacional, Brasil Urgente e Cidade Alerta, enquadrados no gênero Jornalismo Policial, 

utilizaram a informação como objeto de disputa política, no contexto da pandemia da Covid-

19, privilegiando através de sua linha editorial, um discurso associado ao conservadorismo. 

Este, por sua vez, dissemina uma ideologia que rejeita os direitos humanos e reforça 

estereótipos que visam discriminar a população LGBTQIA+, as mulheres e as comunidades 

negra e indígena, estimulando uma cultura punitivista, segregacionista e de violência. No 

contexto da pandemia da Covid-19, tais narrativas ganham outros contornos que marcam a 

agenda próprio do governo Bolsonaro: a infodemia e o movimento anticiência. No âmbito 

acadêmico, o uso das fake news como estratégia política é alvo de estudos relacionados aos 

fenômenos da pós-verdade e à desinformação. É preciso considerar o papel central da 

televisão como um direito da sociedade brasileira, posto que as emissoras de TV são 

concessões publicas, outorgadas, por contrato, pela União, com a participação do Congresso 

Nacional. Tais produtos, ao embarcarem no bolsonarismo, provocam sérias consequências 

não só para a saúde pública, como para a democracia. É preciso, portanto, estimular uma 

maior Competência Midiática, através de políticas públicas que introduzam a temática na 

educação formal.  
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