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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o enquadramento de casos de homicídios

múltiplos, considerados aqui como chacinas, no período de 2020 e 2021 por três portais de

notícia de Salvador: A Tarde, Correio24Horas e G1 BA. Para tanto, foram coletadas e

analisadas 70 matérias por meio da metodologia de Análise de Conteúdo quantitativa, de

acordo com Bardin (2006), além de contribuições teóricas de autores que abordam cobertura

jornalísticas em torno da violência, como Amaral (2006), Andrade (2016), Ramos e Paiva

(2007), e Silva, Santos e Ramos (2019); e a teoria do enquadramento de Entman (1993).

Entre as conclusões estão a de que os jornais se limitam a narrar os acontecimentos de forma

simplista, o que promove a banalização a violência e desestimula o debate público em torno

do direito à Segurança Pública.

Palavras-chave: Chacina, Análise de Conteúdo, Correio24Horas, A Tarde, G1 BA.



ABSTRACT

The present work aims to analyze the framing of multiple homicide cases, considered here as

“chacinas”, in the period of 2020 and 2021, by three news portals in Salvador: A Tarde,

Correio24Horas and G1 BA. To this end, 70 articles were collected and analyzed using the

methodology of quantitative Content Analysis, according to Bardin (2006), in addition to

theoretical contributions from authors who approach journalistic coverage around violence,

such as Amaral (2006), Andrade (2016), Ramos and Paiva (2007); and Silva, Santos and

Ramos (2019); and the framing theory according to Entman (1993). Among the conclusions

are that newspapers limit themselves to narrating events in a simplistic way, which promotes

the trivialization of violence and discourages public debate around the right to Public

Security.

Keywords: Chacina, Content Analysis, Multiple Homicides, Violence Coverage,

Correio24Horas, A Tarde, G1 BA.
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INTRODUÇÃO

Uma das chacinas mais conhecidas de Salvador, Bahia, completou sete anos em 2022

e é chamada de Chacina do Cabula. Trata-se de uma ação da Operação Rondas Especiais da

Polícia Militar - RONDESP que deixou 12 jovens mortos e outros 6 feridos no bairro

periférico de mesmo nome na capital baiana. Os jovens eram negros e tinham entre 16 e 27

anos.1 O resultado da ação policial foi amplamente divulgado por veículos de comunicação e

organizações da sociedade civil. Para além do número de mortos, a postura pública do então

Governador da Bahia, Rui Costa, também chamou a atenção da mídia e de defensores dos

direitos humanos por alegar que os policiais agiram dentro da legalidade.2

O Ministério Público, após investigação, considerou que a ação policial foi motivada

por vingança, visto que dez dias antes do fato um tenente levou um tiro no pé durante uma

operação no bairro. A Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou indícios de violência

policial na operação e os nove policiais envolvidos foram denunciados. Mesmo assim, oito

dos nove envolvidos seguem em atividade e moradores do bairro apontam que sofrem

ameaças dos mesmos.3 Este é um caso emblemático do que se pode considerar “chacina”,

mas elas são frequentes e nem sempre recebem esse título. Além de não haver um consenso

entre os veículos de comunicação a respeito do que é nomeado como tal, a Secretaria de

Segurança Pública da Bahia não disponibiliza dados agregados de forma transparente sobre a

violência e criminalidade no estado.

Devido à dificuldade em acessar informações sobre mortes violentas intencionais na

Bahia e, consequentemente, de compreender a dinâmica da violência no estado, o IDEAS -

Assessoria Popular, organização da sociedade civil baiana, passou a coletar em 2019 notícias

3 ‘Chacina do Cabula: sete anos depois moradores ainda se sentem ameaçados’. Disponível em:
<https://almapreta.com/sessao/cotidiano/chacina-do-cabula-sete-anos-depois-moradores-ainda-se-sentem-ameac
ados> Acesso em: 15 de out. 2022.

2 ‘'É como um artilheiro em frente ao gol', diz Rui Costa sobre ação da PM com doze mortos no Cabula.’
Disponível em:
<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/e-como-um-artilheiro-em-frente-ao-gol-diz-rui-costa-sobre-aca
o-da-pm-com-doze-mortos-no-cabula/> Acesso em: 15 de set. 2022.

1 Evson Pereira dos Santos, 27 anos, Ricardo Vilas Boas Silva, 27 anos, Jeferson Pereira dos Santos, 22 anos,
João Luis Pereira Rodrigues, 21 anos, Adriano de Souza Guimarães, 21 anos, Vitor Amorim de Araújo, 19 anos,
Agenor Vitalino dos Santos Neto, 19 anos, Bruno Pires do Nascimento, 19 anos, Tiago Gomes das Virgens, 18
anos, Natanael de Jesus Costa, 17 anos, Rodrigo Martins de Oliveira, 17 anos, e Caique Bastos dos Santos, 16
anos. Disponível em: <https://www.anf.org.br/chacina-do-cabula-ato-em-memoria-aos-12/>

https://almapreta.com/sessao/cotidiano/chacina-do-cabula-sete-anos-depois-moradores-ainda-se-sentem-ameacados
https://almapreta.com/sessao/cotidiano/chacina-do-cabula-sete-anos-depois-moradores-ainda-se-sentem-ameacados
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/e-como-um-artilheiro-em-frente-ao-gol-diz-rui-costa-sobre-acao-da-pm-com-doze-mortos-no-cabula/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/e-como-um-artilheiro-em-frente-ao-gol-diz-rui-costa-sobre-acao-da-pm-com-doze-mortos-no-cabula/
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de veículos de comunicação online sobre mortes violentas intencionais, a fim de reunir

informações qualificadas sobre os casos. A organização objetiva construir uma base de dados

e fornecer material analítico para que a sociedade civil compreenda, através de evidências, a

violência do cotidiano em que está inserida e possa exigir políticas públicas baseadas em

resultados mensuráveis.

Durante a realização desse trabalho junto ao IDEAS, surgiu um incômodo a respeito

do tratamento dado pelos veículos de comunicação nas matérias divulgadas, especialmente as

que tratavam de homicídios múltiplos, popularmente conhecidos como chacinas. Apesar de

haver muitas matérias jornalísticas sobre violência e criminalidade, em geral, são textos com

pouco estímulo ao debate e à cobrança de mudanças por parte dos governos. Essa pesquisa

surge do desconforto em trabalhar com a falta de dados agregados por parte da Secretaria de

Segurança Pública da Bahia e com a banalização da imprensa a respeito das mortes violentas,

sem aprofundamento nas questões que as envolvem e sem um termo bem definido para o que

seriam chacinas.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o

enquadramento realizado pelos portais online de notícias do A Tarde, Correio24Horas e G1

BA sobre as chacinas em Salvador em 2020 e 2021, como contribuição para os estudos da

Segurança Pública na cidade e para a qualidade da cobertura prestada pelos jornais em torno

do tema. Além de responder às seguintes questões: 1) Como os veículos de comunicação tem

enquadrado as Chacinas? 2) Qual perfil das vítimas e o contexto em que as Chacinas

ocorreram em Salvador durante os anos de 2020 e 2021?

Para tanto, foram analisadas 70 matérias buscando observar aspectos como o uso ou

não do termo chacina para descrever os homicídios múltiplos, enquadramento, fontes

ouvidas, perfil das vítimas, entre outras questões ligadas ao fazer e ao dizer jornalísticos e

segurança pública.
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1 -  VIOLÊNCIA, CRIMINALIDADE E CHACINAS

Apesar de ser um problema social de impacto nas mais diversas áreas, a complexidade

em torno da violência impede que o tema seja debatido de forma profunda e que políticas

públicas eficientes sejam adotadas para reduzir sua incidência. Segundo Marta Vanessa Souza

(2011), autores buscam compreender a violência sob diferentes enfoques que podem abordar

desde a natureza da violência como algo instintivo ao ser humano até perspectivas mais

contextualistas que destacam a influência do ambiente externo no comportamento dos

indivíduos.

Para a pesquisadora, o fenômeno da violência pode ter configurações e significações

distintas, que mudam de acordo com a cultura, o momento histórico no qual ele se produz e

os enfoques dados para sua análise. Sendo assim, “definir violência é, antes de tudo, mostrar

como ela é socialmente construída e isto remete a um sistema de normas sociais e de

pensamento.” (SOUZA, 2011, p.6)

Sobre os autores que entendem a violência como fenômeno gerado nos processos

sociais, históricos e culturais, Souza (2011) evidencia que:

Eles concordam que a violência é um comportamento essencialmente
humano, que apresenta um caráter histórico, ou seja, é perpassada por uma
época, dependente das diversas formas em que o ser humano se organiza
socialmente, das relações políticas, econômicas, culturais, institucionais que
se engendram nesta sociedade, uma vez que sempre esteve presente nas
diferentes sociedades. A origem da violência é marcadamente social para
esses autores, incompatibilizando-se, portanto, com as posições que
defendem a natureza biológica da violência. Embora exista um potencial
biológico para o desenvolvimento de qualquer comportamento, a violência é
uma característica essencialmente humana, portanto culturalmente
construída. (SOUZA, 2011, p.10)

Um desses autores é Adorno, que define a violência como “fatos e ações humanas que

se opõem, questionam ou perturbam a paz ou a ordem social reconhecida como legítima.”

(ADORNO, 2016, p.6) Ele destaca que o uso mais corriqueiro do termo compreende o

emprego de força brutal desmedida, mas seus efeitos produzem danos não só à integridade

física, como à psíquica, moral, aos bens materiais e simbólicos, que resultam em dor e

sofrimento. Dessa forma, a violência pode ser compreendida tanto por dimensões objetivas

quanto por experiências subjetivas.
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Segundo o autor, quando estas ações violentas são codificadas em leis, passam a ser

entendidas como crime. Devido às mudanças sociais, as percepções de que determinadas

violências poderiam se enquadrar como crimes foram reconhecidas com o tempo, de acordo

com o entendimento e luta de determinados grupos sociais, a exemplo da violência de gênero,

do racismo e homofobia. (ADORNO, 2016, p.74)

Sendo assim, o entendimento construído socialmente sobre determinadas ações

violentas pode ser afetado por diferentes avaliações e contextos que, de acordo com Souza

(2011, p. 109), indica uma “flexibilidade no sistema regulador da cultura humana”. Portanto,

a noção de violência para cada grupo social pode legitimar até mesmo crimes já definidos

como tal em legislações. Para abordar essa legitimação social, Souza (2011) destaca um

exemplo trazido por Valsiner (2008) em seu estudo sobre a violência. Segundo a

pesquisadora, o autor aponta que quando um policial mata um suspeito de crime durante o

exercício da sua profissão, esta ação não é considerada violência pelas pessoas de um modo

geral. Mas se o contrário ocorre e um suspeito tira a vida de um policial, isso passa a ser

considerado violência.

Esta legitimação também pode ser verificada na falta de investigação por parte dos

órgãos de segurança e justiça, assim como na forma dos veículos de comunicação noticiam os

casos de letalidade policial. Para Andrade (2016, p.28), conforme o entendimento sobre

violência se transforma, os sentidos relacionados e as narrativas produzidas em torno dela

também se transformam e parte desse entendimento configura-se pelo trabalho de produção

de sentido operado pelos meios de comunicação. Dessa forma, o contexto, as informações, o

discurso e termos utilizados em produtos midiáticos são capazes de impactar na noção de

realidade e percepção social a respeito da violência e da criminalidade.   

1.1 - Sobre o termo chacina

Casos de homicídios múltiplos são cometidos com frequência, mas não são todos que

são nomeados enquanto “chacina” por parte de veículos de comunicação. Segundo Andrade

(2016), os acontecimentos mediáticos fazem parte de uma cadeia de discursos e a forma de

nomeá-lo e construí-lo dependerá do olhar do jornalista sobre o fato e as redes e conexões

que estabelece com base nas suas experiências e crenças, além das rotinas e processos

produtivos inerentes ao veículo de comunicação. (ANDRADE, 2016, p. 80). Sendo assim:
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Mortos são mortos, mas para que signifiquem “genocídio”,
“purificação étnica”, “solução final”, “vítimas do destino”, é
preciso que se insiram em discursos de inteligibilidade do mundo
que apontam para sistemas de valores que caracterizam os grupos
sociais. Ou seja, para que o acontecimento exista é necessário
nomeá-lo. O acontecimento não significa em si. O acontecimento
só significa enquanto acontecimento em um discurso.
(CHARAUDEAU, 2010, p. 131-132).

Mesmo o termo sendo utilizado por jornalistas, pesquisadores da segurança pública,

representantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil, não há um consenso

preciso sobre sua definição para os veículos de comunicação. Não está claro qual o número

mínimo de vítimas, quem são os autores dos homicídios múltiplos ou sob quais

circunstâncias eles ocorrem para que se enquadrem como chacina.

A palavra é comumente empregada para se referir a assassínio em massa, mas não se

trata de um termo jurídico ou técnico. Os pesquisadores Da Silva, Santos e Ramos (2019) a

consideram como “uma categoria nativa (e endêmica), ou seja, ela opera no mundo prático e

seu significado tem um valor histórico para determinadas sociedades ou grupos sociais” (DA

SILVA, SANTOS E RAMOS apud GUIMARÃES, 2019). Para os autores, ela é definida

como a execução de várias pessoas em uma mesma localidade e de forma premeditada.

O que motiva o início ou continuidade de uma investigação nesses casos é a

mobilização dos movimentos sociais, especialmente os de familiares de vítimas

acompanhados por profissionais comprometidos com a defesa dos direitos humanos. (DA

SILVA; SANTOS; RAMOS, 2019). Parte da mobilização perpassa pela cobrança em pautar

os casos de homicídios múltiplos com a responsabilidade que o tema exige.

Segundo Vedovello (2021), existe uma “disputa de narrativa entre os órgãos de

segurança pública e os familiares das vítimas. Um lado utiliza o termo chacina, enquanto o

outro se limita a dizer que foi uma ação policial”4. Para Cecília Oliveira, diretora do Instituto

Fogo Cruzado, a sociedade civil opera no vácuo do poder público, pois a falta de conceitos

para se referir aos casos recorrentes de assassínio em massa não é acaso, mas estratégia.5

5 Disponível em: <https://twitter.com/Cecillia/status/1522591371495981063>. Acesso em 29 jun. 2021.
4 ‘O que é uma chacina.’ Disponível em: <https://ponte.org/o-que-e-uma-chacina/>. Acesso em 29 jun. 2021.

https://twitter.com/Cecillia/status/1522591371495981063
https://ponte.org/o-que-e-uma-chacina/
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Organização da sociedade civil que mapeia chacinas no Rio de Janeiro e Recife, o

Fogo Cruzado utiliza em seus relatórios a definição estatística de chacinas como a de três ou

mais civis mortos numa mesma situação, independente da motivação. Ainda, inclui que os

homicídios múltiplos são realizados por arma de fogo.6 Os pesquisadores do Grupo de

Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, que produz há 15 anos

o relatório Chacinas Policiais, também usam o termo para se referir a três ou mais mortes

múltiplas, mas abrangem em sua definição que são decorrentes especificamente das ações

policiais7.

Em matéria feita exclusivamente sobre a palavra para o jornal americano The

Washington Post, o jornalista Shannon Sims traz a origem do termo, que também consta em

dicionários como Michaelis e Priberam: “abate de porcos em matadouros, e significa

literalmente massacre ou abate”8. Sobre o sentido utilizado pela população, o jornalista relata

que a palavra chacina passou a se referir ao massacre de pessoas em represália após a morte

de um policial. Sobre a definição trazida por Sims, Da Silva, Santos e Ramos (2019) pontuam

que, embora os atos de retaliação das polícias ocorram com frequência, as chacinas não

devem ser restringidas a estes fenômenos.

Na maior parte das vezes, a chacina é um ritual de execução de pessoas
tomadas como inimigas ou indesejáveis, realizado por assassinos mais ou
menos anônimos. Nesse sentido, as chacinas podem ser interpretadas como
mensagens públicas, com intuito de criar medo e temor a um público mais
ampliado, e uma demonstração de poder e autoridade conquistado e/ou
garantido por meio da violência letal. Na maior parte dos casos, as chacinas
são ritualizadas, atos repetidos em diferentes casos, vestígios são
estrategicamente deixados na cena do crime e a identidade dos assassinos ou
dos mandantes circulam publicamente na forma de rumores. [...] As
chacinas podem ser entendidas como espetacularização da morte, um
momento dramático no qual as tramas do poder que produzem os altos
índices de violência tornam-se mais evidentes. (DA SILVA; SANTOS;
RAMOS, 2019, p. 15).

Para abordar o tema, Da Silva, Santos e Ramos (2019) passaram a tipificar as chacinas em

quatro categorias, a depender dos atores e suas motivações. São elas:

8 ‘The most chilling word in Brazil.’ Disponível em:
<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/11/25/the-most-chilling-word-in-brazil/?noredire
ct=-on>. Acesso em 29 jun. 2022.

7 ‘Relatório Chacinas Policiais.’ Disponível em:
<https://geni.uff.br/wp-content/uploads/sites/357/2022/05/2022_Relatorio_Chacinas-Policiais_Geni_ALT2.pdf>
. Acesso em 29 jun. 2022.

6 ‘Chacina traz assinatura da ineficiência do sistema de justiça.’ Disponível em:
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/cada-chacina-traz-assinatura-ineficiencia-sistema-justica-07022
022>. Acesso em 29 jun. 2022.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/11/25/the-most-chilling-word-in-brazil/?noredirect=-on
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/11/25/the-most-chilling-word-in-brazil/?noredirect=-on
https://geni.uff.br/wp-content/uploads/sites/357/2022/05/2022_Relatorio_Chacinas-Policiais_Geni_ALT2.pdf
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1) disputas oriundas das dinâmicas criminais organizadas, especialmente as
que envolvem facções criminais de origem prisional;
2) ações de represália e contenção por parte das polícias (principalmente
policiais descaracterizados, mas também operações policiais em alguns
contextos);
3) rebeliões em presídios;
4) e conflitos no campo (terra e trabalho). (DA SILVA; SANTOS; RAMOS,
2019, p. 15).

Ainda, destacam que as vítimas geralmente são pessoas pobres das periferias ou do

campo e que as investigações dos casos, em sua maioria, não são qualificadas e os autores

não são responsabilizados pelos crimes. (DA SILVA; SANTOS; RAMOS, 2019) Num país de

tamanho continental como o Brasil e de vasta pluralidade social, as dinâmicas das violências

nos estados do nordeste do país são muito diferentes das do sudeste (SOARES, 2006), assim

como as do interior se diferem das capitais e as de bairros nobres das periferias. Isso exige

realizar um diagnóstico local para compreender as origens da violência e da criminalidade

através da análise de dados disponíveis. Segundo Da Silva, Santos e Ramos (2019):

[...] focar a análise nas chacinas permite apreender os casos de homicídios
numa rede de intrigas e conflito que vai para além das motivações
individuais, por outro lado, trata-se de uma forma de avançarmos na
explicação para além dos dados agregados, ao incorporar o contexto e a
interação à compreensão do crime. (DA SILVA; SANTOS; RAMOS, 2019,
p. 15).

Uma das formas de obter esses dados contextualizados é através das matérias

jornalísticas realizadas sobre os casos. No entanto, não há um consenso sobre o conceito de

chacina para o estudo dos produtos mediáticos. Diante desse cenário, a presente pesquisa

busca contribuir para a temática através da análise das notícias publicadas por veículos de

comunicação sobre o fenômeno das chacinas, sob o recorte territorial da cidade de Salvador.
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2 - JORNALISMO, COBERTURA DA SEGURANÇA PÚBLICA E PANDEMIA

Segundo Andrade (2016), a produção de sentido sobre a violência operada pelos

meios de comunicação noticiosos, por meio da narrativa de crimes, é uma forma de criar

história e memória coletiva. Essa construção discursiva informa sobre o que é moralmente e

legalmente aceito em uma sociedade. Para a pesquisadora, os jornais são espaços públicos de

debate e mobilização que cumprem um papel fundamental no processo de formação da

opinião pública ao serem capazes de colocar temas na lista de prioridades públicas. Ela

aponta que o jornalismo é peça-chave para que a sociedade possa conhecer e controlar o

desenvolvimento de ações de determinados atores sociais, como o governo. (ANDRADE,

2016, p. 52-53). Ela cita o semiólogo argentino Eliseo Verón (2004) ao apontar que os

jornais:

[...] são laboratórios para o estudo de práticas sociais como a violência, pois
nos mostram como uma sociedade historicamente se relaciona e relata os
atos violentos que experimenta: em que momento as violações passam a ser
inaceitáveis e publicizadas e por quê, em que contexto a violência
passa a ser entendida como um problema social exigindo tomadas de
posição das várias instituições da sociedade, inclusive dos media.
(ANDRADE, 2016, p. 52).

Essa tomada de consciência por parte dos meios de comunicação pode ser percebida

com a mudança de postura de muitos jornais a respeito da cobertura de violência e

criminalidade, inclusive dos jornais considerados populares. Segundo Amaral (2006), em seu

livro Jornalismo Popular, estes jornais são destinados à classe C e D e considerados

“populares” por ser possível identificar uma proximidade e empatia com o público ao qual o

texto é destinado, pelo tipo de serviço que presta e conexão com o local e imediato.

(AMARAL, 2006, p. 16)

A pesquisadora destaca que o jornalismo feito para o público de baixa renda

normalmente é tratado como "sensacionalista", termo que caracterizou a imprensa popular

brasileira até meados de 1990. Ao remeter à história do sensacionalismo na imprensa, a

autora destaca o livro de Angrimani (1995), Espreme que sai sangue, que relata que o

sensacionalismo está enraizado na imprensa desde os seus primórdios e sua linguagem remete

ao inconsciente dos público e atende a necessidades psicológicas coletivas. (AMARAL,

2006, p. 16)
O sensacionalismo ficou muito relacionado ao jornalismo que privilegiava a
superexposição da violência por intermédio da cobertura policial e da
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publicação de fotos chocantes, de distorções, de mentiras e da utilização de
uma linguagem composta por palavras chulas, gírias e palavrões.
(AMARAL, 2006, p.22)

Mas, segundo Amaral (2006), o sensacionalismo pode ocorrer de maneiras diversas e

em diferentes graus. Por isso, ao afirmar que um jornal é sensacionalista, de forma imprecisa,

apenas se aponta que ele é dedicado a despertar sensações nos leitores. Ao buscar prender o

leitor e alcançar uma boa tiragem, é possível afirmar que todo jornal é sensacionalista e “o

que diferencia um jornal dito ‘sensacionalista’ de outro dito ‘sério’ é a intensidade”.

(AMARAL, 2006, p. 20 e 22)

O termo, além de preconceituoso, não retrata bem a realidade atual da imprensa. Esses

veículos são caracterizados por abordar o cotidiano do público leitor, trazendo informações e

visibilizando as vivências de pessoas comuns, não se resumindo apenas a matérias que visam

despertar sensações policialescas. Para se desvincular desse rótulo, os jornais passaram a

fugir do estilo “espreme que sai sangue” e reconfiguraram-se para não mais se resumir à

produção de sensações com matérias vistas como “policialescas”. (AMARAL, 2006, p. 24).

Há uma maior aproximação com o leitor por intermédio de outras

estratégias, como a prestação de serviços e o entretenimento. Mas, atenção:

esse reposicionamento dos jornais populares não é sinônimo de qualidade. A

cobertura jornalística tem uma importância maior, embora não esteja nos

mesmos padrões dos jornais considerados “de referência”. (AMARAL,

2006, p. 28).

Apesar de todos os jornais serem sensacionalistas em alguma medida e os interesses

econômicos agirem nos modos de produção, não se pode subestimar o papel do jornalismo de

produzir conhecimento e construir a realidade pública. Desde os anos 1980, a imprensa vem

passando por uma transformação em que a tecnologia foi decisiva e o público leitor passou a

ser visto como consumidor. Ao buscarem alcançar uma camada de público com baixo poder

aquisitivo e pouco hábito de leitura, seus textos são curtos e com frequência deixam o bom

jornalismo de lado para simplesmente agradar o leitor, em vez de buscarem novos padrões de

jornalismo que reforcem os compromissos sociais com esta população. (AMARAL, 2006, p.

30)
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Ramos e Paiva (2007), em seu estudo sobre Mídia e Violência, realizado junto ao

Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CeSec) e com colaboração de diversos

jornalistas e especialistas, buscam abordar a evolução da cobertura da imprensa brasileira

sobre segurança pública e contribuir para o tema. Uma das primeiras constatações das autoras

é de que a imprensa tem modificado essa cobertura para melhor.

A primeira mudança que chama a atenção dos que analisam a cobertura de

violência e criminalidade é a diminuição do uso, pela maioria dos jornais e

mesmo das emissoras de TV, de recursos sensacionalistas e noções

apelativas. (RAMOS; PAIVA, 2007, p.15)

Segundo as pesquisadoras, um aspecto positivo é o fim da editoria de Polícia em

grande parte dos diários. Assim, os jornalistas que cobrem criminalidade e violência são

repórteres do geral e, portanto, dedicam-se também a cobrir outras questões urbanas. Esta

ampliação tende a favorecer nos textos a integração dessa pauta a temas como educação,

habitação, saúde, trânsito etc. (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 20) Mesmo com os avanços desde

o final do século XX, Ramos e Paiva acreditam que ainda há muito a ser aperfeiçoado na

cobertura sobre Segurança Pública. Para as autoras, os jornais têm se limitado a apenas relatar

fatos violentos ou criminosos por se deixar “dominar pela avalanche de acontecimentos do

dia a dia, dando espaço limitado para a análise e a crítica” dos acontecimentos. (RAMOS;

PAIVA, 2007, p. 19)

Um dos pontos que as autoras apontam que precisa ser melhorado é a necessidade de

ir além das fontes policiais, se aproximando das comunidades mais vulneráveis e a

especialistas do tema.
Para oferecer um painel completo da nossa sociedade, a imprensa precisa
apresentar também a voz dos moradores de favelas e periferias. Para isso,
será preciso estimular a criação de novos canais de diálogo, promovendo
encontros sistemáticos com suas lideranças. [...] É também importante
intensificar o diálogo com organizações não-governamentais, centros de
estudo e entidades de defesa dos direitos humanos, que atuam
cotidianamente nessas localidades. Dessa forma, a imprensa poderá ampliar
o seu papel de promover o debate social, vigiar e exigir a execução de
políticas públicas e retratar a sociedade como um todo – e não apenas
parte dela. (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 88)

As pesquisadoras relatam que o foco principal das matérias sobre o tema raramente

são políticas de segurança, sendo a maioria ainda sobre histórias individuais de fatos

cotidianos. (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 19) Esse enquadramento geralmente dado pode
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contribuir para banalizar os casos de violência diante da visão do público. Autor que é

referência nos estudos de enquadramento no jornalismo, Entman (1993) aponta que o

enquadramento dos fatos feito pelos veículos envolve processos de seleção e de relevância:

Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e

torná-los mais salientes em um texto comunicativo, de forma a promover a

definição de um determinado problema, interpretação causal, avaliação

moral e/ou recomendação de tratamento para o item descrito.9 (ENTMAN,

1993, p. 52 tradução própria)

Ao utilizar uma narrativa simplista sobre acontecimentos complexos, escolhendo

apenas relatar os fatos de forma reducionista e particularizada sem maiores contextualizações

sobre fenômenos sociais complexos, o enquadramento dado a pautas sobre segurança pública

pode ser encarado como sensacionalista (AMARAL, 2006, p. 21). Amaral (2006, p.63)

afirma que um dos diferenciais entre a imprensa popular e a de referência está na linguagem.

Na popular esta linguagem é mais simples e didática por buscar moldar seu discurso

informativo às exigências organizadoras e explicativas do mundo social perceptível, como

indica o enquadramento. Mas por produzirem um jornalismo destinado a uma determinada

camada social não os exime de suas responsabilidades éticas (AMARAL, 2006, p.22)

Na tentativa de se adequarem a um discurso que pressupõem “mais digerível” para

seu público destinado, com textos curtos e distantes do que seria considerado uma imprensa

de qualidade e referência, muitos jornais vêm buscando aumentar a circulação e lucro ao

invés de reforçar os compromissos sociais e passam a enquadrar suas narrativas de forma

simplista. Assim, o suposto “interesse do leitor” passa a se sobrepor ao interesse público

(AMARAL, 2006, p. 30) e há um cruzamento dessa prática com a do enquadramento, por

estes serem verificados por meio da repetição e seleção, tornando a interpretação mais

rapidamente discernível e memorável que outras. (ENTMAN, 1993, p. 52)

Andrade (2016, p. 115) aponta que o enquadramento “possibilita aos meios de

comunicação tornarem visíveis (e também invisíveis) fatos, temas, abordagens e pessoas”.

Sendo assim, o enquadramento dado pode determinar como a maioria das pessoas percebe,

9“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text,
in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or
treatment recommendation for the item described.”
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entende e lembra de uma questão, assim como avalia e escolhe agir sobre ela. Dessa forma, é

possível chamar a atenção para alguns aspectos da realidade enquanto obscurecem outros

elementos, o que pode levar o público a ter reações diferentes sobre um determinado

acontecimento (ENTMAN, 1993, p. 54-55), incluindo se manter inerte frente a casos

violentos e criminosos cobrar responsabilização dos autores e instituições envolvidas na

fiscalização assim como políticas públicas por parte dos governos que efetivamente

solucionem essas questões.

Por esses motivos, as discussões sobre jornalismo popular e enquadramento nas

coberturas sobre violência e criminalidade contribuem para a investigação deste trabalho

sobre como os jornais locais têm enquadrado as chacinas na cidade de Salvador ao servirem

de base teórica para a análise dos conteúdos de suas matérias. Mas como lembra Amaral

(2006, p. 23) muitos fatores interferem na produção de uma notícia, entre eles o

“posicionamento do jornal, o empenho do jornalista, as pressões do tempo os

constrangimentos organizacionais, às pressões políticas e econômicas, o status das fontes e o

contexto cultural e econômico do público-alvo”. Assim, é relevante compreender como os

fenômenos sociais da violência se manifestaram no período analisado, que compreende os

dois primeiros anos da pandemia da covid-19.

2.1. Violência letal nos dois primeiros anos de pandemia

O Governo do Estado da Bahia decretou no dia 18 de março de 2020 situação de

emergência em todo o território baiano devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Com o decreto, medidas restritivas foram adotadas em todo o estado para conter o avanço do

vírus. Com a necessidade de isolamento, o fazer jornalístico precisou ser reconfigurado. As

redações passaram por medidas de segurança sanitária e seus profissionais foram adaptados à

nova realidade. Além do medo da infecção por Covid-19 e da perda de pessoas, próximas ou

não, pelo vírus, jornalistas lidaram com a redução na jornada e no número de profissionais

trabalhando de forma presencial ou nas ruas e diminuição salarial.10

Os profissionais também viveram o desafio de atuar em contraponto a viralização da

desinformação, que muitas vezes foi de encontro às orientações de órgãos nacionais e

10“MP 936: Mais de 4 mil jornalistas do país tiveram impactos salariais durante a pandemia”. Disponível em:
<https://fenaj.org.br/mp936-afeta-mais-de-4-mil-jornalistas/>. Acesso em: 10 de out. de 2022.

https://fenaj.org.br/mp936-afeta-mais-de-4-mil-jornalistas/
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internacionais da saúde e a descobertas científicas divulgadas em suas reportagens. (LUIZ,

2020) A ocultação de dados por parte do governo federal11 e o aumento expressivo dos

ataques direcionados à imprensa e a jornalistas também foram grandes obstáculos.

Ameaças concretas à liberdade de imprensa mais do que dobraram durante o ano de

2020 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para a presidente da Fenaj

(Federação Nacional dos Jornalistas) à época, Maria José Braga, esse crescimento estaria

associado de forma direta às críticas do presidente Jair Bolsonaro à cobertura da pandemia

feita pela imprensa e o seu incentivo à hostilização de jornalistas e meios de comunicação.12

Mas o cenário pandêmico fez com que a busca pela informação divulgada pela imprensa e a

sua credibilidade aumentasse.13 Segundo relatório da Reuters Institute, a confiança nas

notícias cresceu em 2020 e em 2021, atingindo respectivamente 51% e 54% de aprovação da

população, em comparação a 48% em 2019. (REUTERS, 2022, p. 117)

No campo da Segurança Pública, alguns números também tiveram aumentos. De

acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Salvador foi a capital brasileira com

maior número absoluto de Mortes Violentas Intencionais (MVI)14 no período. Foram 1553

homicídios em 2020 e 1.614 em 2021, colocando a capital baiana acima até mesmo do Rio de

Janeiro e da grande São Paulo, cidades que possuem mais que o dobro e o quádruplo de

habitantes. Em 2019, ela ocupou o segundo lugar junto à capital paulista com 1175 Mortes

Violentas Intencionais, ficando atrás do Rio de Janeiro que chegou a 1.913.

Mesmo no contexto de pandemia, com isolamento e distanciamento social, baixa

circulação e deslocamento de pessoas nas áreas públicas, o Fórum Brasileiro de Segurança

apontou que houve um aumento de 46,5% no número de Mortes Decorrentes de Intervenções

14 Para o FBSP, a categoria Mortes Violentas Intencionais (MVI) corresponde à soma das vítimas de homicídio
doloso (que inclui os feminicídios), latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de
intervenções policiais em serviço e fora (em alguns casos, contabilizadas dentro dos homicídios dolosos). Sendo
assim, a categoria MVI representa o total de vítimas de mortes violentas com intencionalidade definida de
determinado território.

13 “Pandemia aumenta procura por notícias, mas plataformas resistem a pagar por conteúdo”. Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/economia/pandemia-eleva-busca-por-noticias-plataformas-resistem-pagar-por-conteu
do-1-24490950>. Acesso em: 18 de out. 2022.

12 ‘Ataques à imprensa marcam um ano de pandemia’. Disponível em:
<https://abraji.org.br/noticias/ataques-a-imprensa-marcam-um-ano-de-pandemia> Acesso em: 05 out. 2022.

11 ‘Governo Bolsonaro impõe apagão de dados sobre a covid-19 no Brasil em meio à disparada das mortes’.
Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-apagao-de-dados-sobre-a-covid-19-no-br
asil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html> Acesso em: 05 de out. 2022.

https://oglobo.globo.com/economia/pandemia-eleva-busca-por-noticias-plataformas-resistem-pagar-por-conteudo-1-24490950
https://oglobo.globo.com/economia/pandemia-eleva-busca-por-noticias-plataformas-resistem-pagar-por-conteudo-1-24490950
https://abraji.org.br/noticias/ataques-a-imprensa-marcam-um-ano-de-pandemia
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-apagao-de-dados-sobre-a-covid-19-no-brasil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-apagao-de-dados-sobre-a-covid-19-no-brasil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html
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Policiais (MDIP) no estado da Bahia em comparação ao ano de 2019. A taxa de mortos por

100 mil habitantes, que era de 5,2, subiu em 2020 para 7,6. Neste ano, o estado ocupou o

quarto lugar entre as maiores taxas do Brasil, abaixo apenas do Amapá (13), Sergipe (8,5) e

Goiás (8,9).15

Só em Salvador, 368 pessoas foram mortas em intervenções policiais no ano de 2020.

Este número foi muito superior aos últimos três anos, com 156 mortes em 2019, 99 em 2018,

e 146 em 2017. Dentre as capitais do país, foi a terceira com maior número de mortos pela

polícia, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (415) e São Paulo (390). Mas diferente da

capital baiana, ambas as capitais do sudeste tiveram redução nos números em comparação ao

ano anterior à pandemia.

Com o arrefecimento das medidas de segurança contra o vírus, em 2021, os números

mudam. O estado da Bahia tem uma redução da sua taxa de MDIP (6,7) e perde o quarto

lugar para o Rio de Janeiro (7,8), estando Goiás (8,0), Sergipe (10,0) e Amapá (17,1) ainda

entre os três primeiros. Em Salvador, o número de mortos pela polícia cai para 300, mas a

capital da Bahia tem o segundo maior número do país, passando da capital paulista (282) e

ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (458) que, ao contrário das outras duas, teve um

aumento na letalidade policial. Salvador apresentou uma taxa de 55,6 mortes por 100 mil

habitantes, atrás apenas de Macapá, capital do Amapá, que teve uma taxa de 63,2.

3- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise de matérias que integra essa pesquisa foi realizada a partir do método de

Análise de Conteúdo, proposto por Laurence Bardin (2011), com abordagem quantitativa.

Segundo a autora, a análise quantitativa é feita a partir de um método estatístico e “funda-se

na frequência de aparição de determinados elementos da mensagem” (BARDIN, 2011, p.

144). Foram seguidas as etapas de (1) pré-análise, (2) exploração do material e (3) tratamento

dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2011, p. 124).

A etapa de pré-análise foi feita de forma flexível e intuitiva, de acordo com a

15 Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. Disponível em:
<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/06/anuario-2022.pdf?v=2> . Acesso em: 29 jun. 2022.

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/06/anuario-2022.pdf?v=2
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organização das matérias encontradas. Para a construção do corpus de análise, foi utilizado o

campo de pesquisa “Notícias” da plataforma do Google com delimitação de tempo entre os

meses de 2020 e 2021. Os termos utilizados no campo de pesquisa foram “chacina+Salvador”

e “mortos+Salvador”. Através da coleta, foi dada preferência aos veículos de comunicação

que tinham maior presença no campo de pesquisa da plataforma: os periódicos online A

Tarde16, Correio24Horas17 e G1 BA18.

A fim de adequar a quantidade de notícias comparadas entre os portais, visto que

alguns publicaram mais notícias em comparação aos outros, apenas uma matéria por caso foi

coletada para cada veículo. Nas situações em que havia mais de uma notícia a respeito de um

mesmo caso foi dada preferência à mais próxima da data do ocorrido e que trazia mais

informações sobre o acontecimento. Todas as matérias coletadas foram transformadas em

PDF, nomeadas com o título do texto jornalístico, enumeradas de acordo com o caso a que se

referem e adicionadas em uma pasta no Google Drive para facilitar o acesso19.

De início, para a constituição do corpus, foram considerados enquanto “chacinas” as

mortes múltiplas a partir de 4 mortos numa mesma situação. Isso porque durante a pesquisa

foi verificado que no período buscado apenas um caso continha o termo nas notícias

divulgadas nos três veículos e ele possuía este número de mortos. Porém, durante o estudo

teórico, as definições encontradas para o termo consideravam a partir de 3 pessoas mortas e,

no intuito de se adequar a elas, novas buscas foram realizadas e o corpus foi ampliado. Dessa

forma, todos os casos encontrados e analisados são considerados enquanto chacinas neste

trabalho, sendo referidos a ele dessa forma na análise, mesmo que não sejam assim nomeados

pelos veículos de comunicação.

Os conteúdos divulgados sobre casos foram tabelados em índices de registro a serem

considerados de acordo com três categorias: (1) Contexto do acontecimento - data, possível

motivação para o assassinato, número de pessoas mortas, bairro, autoria das mortes; (2)

Cobertura jornalística - autoria da matéria, enquadramento, fonte profissional, outras fontes,

menção de apreensão de drogas, menção de apreensão de armas de fogo, menção a facção; e

19 Matérias que compõem o corpus de análise. Disponíveis em:
<https://drive.google.com/drive/folders/1MjzhHaEl8Qv8RJAbp5IloH6LLu4XoVRE?usp=sharing>.

18 G1 Bahia. Disponível em: https://g1.globo.com/ba/bahia/

17 Correio24Horas. Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/

16 Jornal A Tarde. Disponível em: https://www.atarde.com.br/

https://drive.google.com/drive/folders/1MjzhHaEl8Qv8RJAbp5IloH6LLu4XoVRE?usp=sharing
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(3) Perfil de indivíduos mortos - nome, idade, gênero, raça/etnia (realizada a partir de

aferição de fotos das vítimas, uma vez que essa informação não constava nas matérias

analisadas).

Os dados encontrados nas notícias foram adicionados em uma tabela do Planilhas

Google (disponível no Apêndice A) e se realizou um tratamento dos resultados obtidos

através da construção de gráficos e novas tabelas com as informações a respeito de cada um

dos índices. Com esse material, foi possível realizar inferências e interpretações do conteúdo

disposto nas matérias sobre chacinas na cidade de Salvador. Alguns casos foram nomeados

enquanto chacinas para facilitar a apresentação dos dados durante a análise.

3.1. Breves considerações sobre os portais analisados

Criado em outubro de 1912, o A Tarde é o jornal baiano mais antigo em circulação,

mantido pelo Grupo A Tarde, um conglomerado de mídias brasileiro. De acordo com Santana

et al. (2016), o jornal segue uma linha editorial tradicional, com foco maior em política e

economia, e supõe-se que seu público seja o da classe A e B. Mais de 110 anos após sua

criação, o jornal mantém o mesmo formato e traços de diagramação. (SANTANA et al., 2016,

p. 4) No ano de 1996, lançou no ambiente digital o portal A Tarde, sendo um dos primeiros

jornais baianos a criar um site20. As matérias sobre “Polícia” não possuem editoria disponível

no menu do site, como as verificadas para Política e Esportes. O portal também destaca a

opção no menu de acessar à coluna O Carrasco, com relatos curtos de bastidores da política

baiana, assim como da rádio A Tarde FM.

As notícias sobre casos violentos são disponibilizadas junto às demais editorias de

forma generalista na aba “Notícias” que, ao ser clicada, mostra as últimas notícias sobre

temas relacionados, principalmente, à Bahia, mas também destaques do Brasil e mundo. De

forma ampliada, na parte inferior do site é possível verificar a lista de editorias e canais, que

também incluem Saúde, Cultura, Opinião, Economia, Emprego, entre outros; além de outras

iniciativas do Grupo A Tarde, como a já citada rádio, mas também o jornal Massa!, o A Tarde

Educação e mais; e formas de contato com a equipe.

20 “A TARDE comemora 104 anos de fundação lançando novo portal” Disponível em:
<https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/a-tarde-comemora-104-anos-de-fundacao-lancando-novo-portal-815
795>. Acesso em: 10 de out. 2022.

https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/a-tarde-comemora-104-anos-de-fundacao-lancando-novo-portal-815795
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/a-tarde-comemora-104-anos-de-fundacao-lancando-novo-portal-815795
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O Correio24Horas é o portal de notícias do Correio*, jornal de maior circulação na

Bahia. Fundado em dezembro de 1978 por Antônio Carlos Magalhães, político baiano

vinculado a partidos de direita. Após uma reformulação em 2008, o jornal adotou uma

redação multimídia21 e modificou seu formato para atrair o público C e D, numa abordagem

mais voltada para o jornalismo popular, com maiores opções de leads. (SANTANA et al.,

2016, p. 4) No ambiente digital, o seu site segue a mesma linha editorial da versão impressa,

mas com alguns conteúdos exclusivos para assinantes.

Entre as editorias presentes no menu do portal online, há destaque para notícias de

Salvador, Bahia (Minha Bahia), Esportes, Entretenimento (Sua diversão), Brasil & Mundo e a

aba “Só se vê no Correio”, na qual se encontram reportagens especiais de cunho

investigativo, colunas que reúnem principalmente temas culturais. As notícias sobre violência

no Correio24Horas seguem a mesma dinâmica do A Tarde e estão inseridas de forma geral na

aba “Últimas”, junto com as demais notícias publicadas no portal. Na parte inferior do site há

destaque das mesmas editorias do menu superior, com acréscimo de área do assinante e perfis

das redes sociais do veículo. Os perfis também estão bem visíveis embaixo do menu principal

do site e esse destaque pode ser justificado pelo investimento do veículo em adaptar os

conteúdos de notícias adaptados para cada tipo de plataforma, o que confere o título de jornal

com maior número de seguidores nas redes sociais.

Diferente dos outros portais analisados, que são gerenciados por empresas locais, o

G1 é gerenciado pelo maior conglomerado no setor de mídia da América latina. Trata-se de

um portal de notícias mantido pela Central Globo de Jornalismo, das Organizações Globo.

Criado em setembro de 2006, foi a primeira iniciativa do grupo pensada integralmente para o

ambiente digital. Em 2010, o portal passou a integrar as redes afiliadas ao website e, no

mesmo ano, o G1 Bahia foi criado sob gerenciamento da Rede Bahia de Televisão.22 Segundo

Ferreira e Terso (2014), a linha editorial do G1 acompanha a do jornalismo feito nos formatos

impressos e televisivos do grupo e a convergência de seus recursos multimidiáticos explicaria

o grande número de acessos do portal, um dos maiores do país. (FERREIRA; TERSO, 2014,

p. 8)

22 “g1 - O portal de notícias da Globo é líder de audiência no jornalismo digital.“. Disponível em:
<https://memoriaglobo.globo.com/produtos-digitais/g1/noticia/g1.ghtml>. Acesso em: 10 de out. de 2022.

21 “Nova redação multimídia do Correio da Bahia”. Disponível em:
<https://gjol.net/2008/07/nova-redacao-multimidia-do-correio-da-bahia/>. Acesso em: 10 de out.de 2022.

https://memoriaglobo.globo.com/produtos-digitais/g1/noticia/g1.ghtml
https://gjol.net/2008/07/nova-redacao-multimidia-do-correio-da-bahia/
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O portal principal é destinado a notícias sobre o Brasil e mundo, mas também é

possível acessar de forma local as notícias por estado. No caso do segmento regional do G1

Bahia, o menu principal evidencia a aba de últimas notícias e eleições, assim como as abas

que dão acesso às notícias veiculadas em telejornais da Rede Bahia: Jornal da Manhã, Bahia

Meio Dia e BaTV. Em um menu menos evidente, é possível acessar as editorias de notícias,

mas apesar de possuir uma grande variedade delas, não tem uma destinada exclusivamente a

notícias sobre violências. Assim como nos outros dois veículos, elas estão dispostas na aba

“Últimas notícias”.

3.2. Contexto dos acontecimentos

No período de 2020 e 2021, foram identificadas 70 notícias nos sites dos veículos

analisados, relacionadas a 36 casos de homicídios múltiplos, considerados neste trabalho

como chacinas, na cidade de Salvador. Apenas em 12 dos 36 casos foram noticiados por

todos os três veículos analisados; os outros 24 casos foram noticiados por um ou dois dos

veículos escolhidos para a análise. O G1 Bahia foi o que apresentou maior número de

matérias sobre homicídios múltiplos, com 81% do total de notícias encontradas.

Tabela 1: Número de casos noticiados em cada veículo analisado

Notícias sobre casos

Veículo 2020 2021
Total por
veículo

Percentual com relação
ao total de casos

A Tarde 8 8 16 43,24%

Correio 14 10 24 64,86%

G1 Bahia 16 14 30 81,08%
Fonte: elaboração própria

A respeito dos locais onde as chacinas ocorreram, as matérias registraram,

principalmente, os bairros. Apenas em seis delas, sobre quatro casos distintos, não consta o

nome exato do bairro. Um dos casos ocorreu entre dois bairros (Massaranduba e Ribeira),

outro tem informada apenas localidade (Estrada das Barreiras), a avenida (Vale do Ogunjá) e

uma praia (Jaguaribe) como palco dos assassinatos. A respeito deste último, um dos três

veículos que noticiaram o caso informou que a praia se localiza no bairro de Patamares.
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No geral, 30 bairros de Salvador foram citados como palco das mortes, sendo que em

dois casos as informações sobre o local do ocorrido foram divergentes nas matérias

encontradas. O primeiro trata de quatro mortes decorrentes de intervenção policial no dia 20

de fevereiro de 2020 que teve notícia publicada nos três veículos e um deles, o

Correio24Horas, informou que o bairro era Cajazeiras X, enquanto os outros dois informaram

Cajazeiras IX. Já o segundo, que também diz respeito a quatro mortes resultantes de ação

policial, desta vez no dia 21 de agosto de 2022, teve duas notícias sobre o caso: uma no

Correio, que informou o ocorrido na Baixa de Quintas e a outra no G1 Bahia, que informou o

acontecimento no bairro Cidade Nova.

Figura 1: Mapa23 de bairros de Salvador com casos de chacinas encontradas em notícias

Fonte: elaboração própria

Na maioria deles (26), apenas um caso foi registrado (ver Figura 1). O bairro com

maior índice de chacinas noticiadas foi Sussuarana, com três registros, além de Saramandaia,

Águas Claras e Valéria, com dois casos cada. Vale ressaltar que a maioria dos bairros nos

23 A figura do mapa não inclui as ilhas dentro do território soteropolitano.
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quais as chacinas ocorreram são considerados de “padrão periférico” em Salvador, entendidos

por SOARES (2009) como os territórios “herdeiros da pobreza”24, fruto de um padrão de

urbanização segregacionista. Segundo o autor, esses territórios referem-se

[...] àquela parte da cidade constituída por pobres, negros, os deserdados de

direitos que se incluem na lógica do capital imobiliário através da exclusão

urbana, habitando áreas insalubres, ilegais e em alguns casos invadidas:

muito dos territórios dos herdeiros da pobreza, são espaços esquecidos pelo

Estado, lugares segregados e com elevados índices de violência, por onde se

conforma a única possibilidade de inserção na cidade. [...] Constituídos em

sua maior concentração pelas áreas situadas geograficamente na parte

central e norte do município (miolo urbano), e ao sudoeste de Salvador

(subúrbio ferroviário). (SOARES, 2009, p. 91 e 92)

Sobre o número de pessoas mortas em chacinas, foram identificadas por meio das

matérias, 127 vítimas. Destas, 67 morreram em 2020 e 60 em 2021. É importante destacar

que dos 36 casos de homicídios múltiplos encontrados, 24 foram de três pessoas mortas, o

que equivale a cerca de 66% da amostra total. Também foi possível encontrar casos nos quais

quatro, cinco e até seis pessoas foram assassinadas numa mesma situação (ver Tabela 5).

Tabela 2: Número de pessoas mortas por caso
Num. de

pessoas mortas Três mortos Quatro mortos Cinco mortos Seis mortos

Num. de casos
encontrados 23 9 2 2

Fonte: elaboração própria

No ano de 2020 foram encontrados 19 casos de homicídios múltiplos noticiados nos

portais online. Neste primeiro ano de pandemia, os meses com maior número de casos foram

os de Agosto e de Novembro, cada um com 4 fatos noticiados. Já no segundo ano de

pandemia, em 2021, 17 casos foram encontrados e o número máximo por mês foi de 3 casos

noticiados, em Agosto e Outubro (ver Gráfico 1). É relevante ressaltar que os profissionais da

24 De acordo com Soares (2009, p. 92) estes territórios compreendem os seguintes bairros: Cajazeiras, Fazenda
Grande, Boca da Mata, Mussurunga I,II,III, Parque São Cristovão, Novo Horizonte (Planeta dos Macacos),
conjunto habitacional Vale das Dunas, bairro da Paz (Guerra das Malvinas) Alto do Girassol, Raposo,
Sussuarana, Carobeira, Cassange, Nova Brasília de Itapuã, área oeste do bairro de Itapuã e entorno; Ilha da
Maré, Valéria e proximidades; Subúrbio Ferroviário e seus vinte e dois bairros (aglomerado de Alagados, Novos
Alagados, Conjunto Nova Primavera, Baixa Fiscal, Boiadeiro, Plataforma, Lobato, Itacaranha, Praia Grande,
Periperi, Baixo de Coutos, Paripe e outras aglomerações na região limítrofe dos bairros do Uruguai, Calçada e
Liberdade etc); Pau da Lima Invasão Brasilgás, Beco do Bozó e etc; Tancredo Neves, Cabula VI, Beiru,
Engomadeira, Narandiba, entre outros.



29

imprensa tiveram sua prática alterada durante os dois primeiros anos da pandemia,

principalmente em 2020, e que isso certamente impactou nas suas coberturas. Por muitos

estarem em regime de home office, a apuração dos fatos pode ter sido comprometida, visto

que as idas aos territórios nos quais os eventos violentos aconteceram foram reduzidas.

Assim, os casos de homicídios múltiplos podem ter sido muito maiores do que os noticiados

por estes veículos.

Gráfico 1 - Número de casos de chacinas encontradas por mês

Fonte: elaboração própria.

O aumento nos confrontos armados no segundo semestre de 2020 foi destaque de uma

reportagem25 publicada no Correio24Horas, em novembro daquele ano. A matéria traz uma

cronologia de 11 casos de troca de tiros em Salvador. Segundo os jornalistas que assinam a

reportagem, esse aumento coincide e pode ter relação com a instalação na Bahia, a partir de

julho de 2020, de uma das maiores organizações criminosas do país, a Comando Vermelho

(CV). Esta reportagem não integra o corpus de análise desta pesquisa, mas possibilita uma

contextualização dos casos noticiados no período.

Figura 2 - Título e subtítulo da reportagem sobre o Comando Vermelho em
Salvador

25 “Onda de confrontos entre traficantes está relacionada com a permanência do CV na Bahia”. Disponível em:
<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/onda-de-confrontos-entre-traficantes-esta-relacionada-com-a-p
ermanencia-do-cv-na-bahia/>. Acesso em 03 de Outubro de 2022.

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/onda-de-confrontos-entre-traficantes-esta-relacionada-com-a-permanencia-do-cv-na-bahia/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/onda-de-confrontos-entre-traficantes-esta-relacionada-com-a-permanencia-do-cv-na-bahia/
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Fonte: Portal Correio24Horas, 01/12/2020

Os autores da reportagem relatam e trazem imagens de pichações feitas em bairros da

capital baiana que indicam que a facção local Comando da Paz (CP) se aliou ao grupo carioca

Comando Vermelho (CV). Essa possível instalação de uma das maiores facções no território

soteropolitano, segundo os jornalistas, poderia justificar o aumento nos confrontos tanto entre

integrantes de organizações criminosas rivais como a intensificação das operações policiais.

Apesar de não citarem na matéria, este motivo poderia também estar relacionado ao aumento

no mês de Agosto, mas não à falta de registros noticiosos nos meses de setembro e outubro de

2020.

Segundo a matéria, a Secretaria de Segurança Pública e representantes da polícia

consultados consideram essa instalação um “boato”. Além da consulta de moradores, os

jornalistas também buscaram a opinião de analistas de segurança pública sobre a questão. Por

se tratar de uma análise complexa diante de um período atípico, os especialistas não apontam

uma causalidade única, mas destacam que a melhor saída para conter a escalada de violência

seria agir com mais inteligência por meio de trocas contínuas de informações entre as forças

policiais estaduais e federais, ao invés de operações policiais mais violentas.

Demonstrando o contrário do que os especialistas recomendam, os agentes do estado

foram os autores das mortes em cerca de 61% dos 36 casos noticiados e analisados nesta

pesquisa. Em todas as matérias, a justificativa apresentada pelos PMs é de um suposto

confronto com grupo armado durante uma ação ou operação. Sendo assim, estes homicídios

múltiplos podem ser tipificados, segundo Silva, Santos e Ramos (2019), enquanto chacinas

de ações de represália e contenção por parte das polícias.
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Tabela 3: Autores das chacinas
Autores da Chacina Num. de casos Frequência

Polícia Militar 22 61,11%

Não identificado 12 33,33%

Integrantes de facção 2 5,55%
Fonte: elaboração própria

Em apenas dois casos as matérias informaram que os autores das mortes eram

integrantes de facções criminosas e que houve confronto entre rivais, se caracterizando como

chacinas oriundas de disputas das dinâmicas criminais organizadas. Em outros 7 casos foi

informado que as mortes tinham possível relação com o tráfico, mas por não se confirmar no

texto da matéria que os autores das mortes eram membros de facção, eles se somam a outros

5 que também não possuíam autoria e não puderam ser categorizados. Nas 29 notícias

encontradas a respeito desses casos, 13 não trazem uma possível motivação para as mortes no

texto, 9 apontam uma possível relação como tráfico de drogas e 2 relatam serem decorrentes

de uma possível briga. Em dois desses acontecimentos a possível motivação é conflitante

segundo as matérias encontradas nos veículos: o caso ocorrido no bairro do Uruguai e o caso

ocorrido em Águas Claras.

O primeiro diz respeito a uma chacina na qual 6 pessoas foram mortas e 12 feridas

durante uma festa do tipo “paredão”, no bairro Uruguai, em 13 de outubro de 2021. A

motivação para a chacina não é um consenso entre os veículos, que trazem possibilidades

distintas: o A Tarde26 tem a polícia civil como fonte ao alegar que as mortes podem ter

ocorrido devido ao confronto entre facções rivais; enquanto o G1 BA traz a fala de uma

delegada da polícia civil, que informa uma possível briga e o Correio24Horas não informa

possível motivação mesmo contendo como fontes moradores, a Polícia militar e delegada da

polícia civil.

Vale ressaltar que a matéria do A Tarde sobre o caso no bairro do Uruguai informa

apenas 5 mortos, mas em uma notícia publicada após esta, corrige o número de mortos e

passa a nomear o caso como Chacina. Esta matéria, assim como uma do Correio24Horas27 e

outras veiculadas pelos três veículos sobre o mesmo caso, não foi utilizada na análise por não

27‘Dois acusados de participar em chacina em festa 'paredão' no Uruguai são presos.’. Disponível em:
<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/dois-acusados-de-participar-em-chacina-em-festa-paredao-no-u
ruguai-sao-presos/> Acesso em: 20 de out. de 2022.

26‘Suspeitos de chacina durante festa paredão em Salvador são presos.’ Disponível em:
<https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/suspeitos-de-chacina-durante-festa-paredao-em-salvador-sao-presos-
1175002>. Acesso em: 20 de out. de 2022.

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/dois-acusados-de-participar-em-chacina-em-festa-paredao-no-uruguai-sao-presos/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/dois-acusados-de-participar-em-chacina-em-festa-paredao-no-uruguai-sao-presos/
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/suspeitos-de-chacina-durante-festa-paredao-em-salvador-sao-presos-1175002
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/suspeitos-de-chacina-durante-festa-paredao-em-salvador-sao-presos-1175002
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serem as mais recentes a trazer informações sobre o acontecimento, mas sim sobre

desdobramentos (como a prisão dos suspeitos envolvidos). Diferente da Chacina da Vila

Canária, que foi assim nomeada pelos veículos nas primeiras notícias veiculadas, este caso no

Uruguai só foi intitulado enquanto chacina em matérias seguintes. Mas ambos os casos

possuem número de mortos acima de 3 e os autores não possuem relação com tráfico de

drogas.

Para além desses aspectos, o caso ganhou ainda maior repercussão dos veículos

devido a uma publicação do então governador do estado, Rui Costa, feita em um perfil em

rede social após o ocorrido, na qual informava que festas do tipo “paredão” estavam

proibidas na Bahia. Como foi trazida em uma matéria do G1 BA28 que também se referia ao

caso como chacina, nenhum decreto foi publicado a respeito, mas as falas do governador

ganharam a mídia e o destaque como este a um caso de homicídios múltiplos pode ter

influenciado na sua denominação enquanto chacina por parte dos sites.

Já a matéria sobre a chacina ocorrida no bairro de Águas Claras, no dia 22 de

novembro de 2021, na qual 4 pessoas foram mortas, também não evidencia a autoria das

mortes. Isso porque os três veículos noticiaram o caso e o enquadraram como “tiroteio”, mas

o Correio e G1 (ver Figura 5 e Figura 4) relatam que houve uma disputa entre integrantes de

organizações criminosas por territórios de tráfico de drogas e uma operação da polícia foi

realizada para conter o confronto. Estes dois veículos não especificam se as mortes ocorreram

na troca de tiros entre os suspeitos ou se foi por tiros de policiais. Já a matéria do A Tarde

(Figura 3) não relata a operação policial, apenas a troca de tiros entre os “grupos rivais” e

informa que as mortes são decorrentes disso.

28 'Não vamos permitir nenhuma festa de paredão na Bahia', diz Rui Costa após chacina com seis mortos e 12
feridos.’ Disponível em:
<https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/10/13/nao-vamos-permitir-nenhuma-festa-de-paredao-na-bahia-diz
-rui-costa-apos-chacina-com-seis-mortos-e-12-feridos.ghtml> Acesso em: 20 de out. de 2022.

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/10/13/nao-vamos-permitir-nenhuma-festa-de-paredao-na-bahia-diz-rui-costa-apos-chacina-com-seis-mortos-e-12-feridos.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/10/13/nao-vamos-permitir-nenhuma-festa-de-paredao-na-bahia-diz-rui-costa-apos-chacina-com-seis-mortos-e-12-feridos.ghtml
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Figura 3 - Título da matéria do A Tarde
sobre a Chacina de Águas Claras

Figura 4 - Título e subtítulo da matéria do G1
Bahia sobre a Chacina de Águas Claras

Fonte: Portal A Tarde, 22/11/2021 Fonte: Portal G1 Bahia, 22/11/2021

Figura 5 - Título e subtítulo da matéria do Correio24Horas sobre a Chacina de Águas Claras

Fonte: Portal Correio24Horas, 22/11/2021

3.3. Cobertura jornalística das matérias

Uma diferença entre as fontes consultadas pode ter influenciado na construção

narrativa a respeito da chacina em Águas Claras, visto que o Correio e G1 trazem a Polícia

Militar como única fonte para a matéria, enquanto o A Tarde informa ter consultado apenas

moradores. A importância da variedade de fontes pode ser verificada neste e em outros casos

noticiados. Entre eles, vale destacar uma matéria do G1 Bahia (único veículo que divulgou o

caso) sobre a morte de três homens no bairro da Liberdade durante uma ação da PM: neste

caso, enquanto a polícia diz que revidou o ataque de traficantes e que, após a troca de tiros,

encontrou três suspeitos no chão, moradores dão versão diferente. Sobre uma das mortes,

testemunhas disseram que a PM perseguiu um adolescente de 16 anos quando este entrou na

casa de uma família e, ao invadir o imóvel, a polícia o matou.
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Figura 7 - Título e subtítulo da matéria do G1 Bahia sobre a chacina na Liberdade

Fonte: Portal G1 Bahia, 06/10/2021

Por serem responsáveis pela repressão, registro e investigação de crimes e atos

violentos, as polícias são as principais fontes de informações nas pautas sobre Segurança

Pública. Mas depender apenas da perspectiva desses profissionais sobre um evento torna sua

cobertura pouco diversificada, com pouca contextualização e pluralidade (RAMOS; PAIVA;

2007, p. 39). De toda a amostra, 46 matérias (65,7%) apenas a versão considerada “oficial”

foi consultada para a produção do texto. Somente duas não tiveram menção a representantes

ou representações da polícia. Esta falta de diversidade nas fontes resume o exercício de

apuração da notícia em apenas copiar o boletim de ocorrência ou presenciar a fala de um

servidor público, mesmo quando este pode ser favorecido pela credibilidade passada através

da publicação da matéria, e torna a prática de registro dos casos violentos em um tipo de

“jornalismo declaratório”.
Tabela 4: Fontes citadas nas matérias

Fonte citada Frequência Percentuais29

Secretaria de Segurança Pública 36 51,42%

Polícia Militar 31 44,28%

Moradores 16 22,85%

Polícia Civil 15 21,42%

Comandante da PM 11 15,71%

Delegado(a) da PC 6 8,57%

Testemunhas 6 8,57%

Familiares 6 8,57%

Amigos 1 1,42%

Nenhuma 1 1,42%
Fonte: elaboração própria

29 O percentual passa de 100% porque em parte das matérias mais de uma fonte foi citada.
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Apesar de muitas notícias do corpus analisado citarem a informação da polícia de que

os mortos em suas operações possuíam envolvimento com organizações criminosas, poucas

trazem em seu texto o nome desses grupos. Apenas três das notícias sobre homicídios

múltiplos informam as facções criminosas envolvidas nas mortes e elas são duas: Bonde do

Ajeita e Bonde do Maluco (BDM). Ramos e Paiva (2007) apontam que a omissão aos nomes

dos grupos criminosos tem sido uma escolha de muitos veículos de comunicação, no intuito

de evitar a valorização dessas organizações. Dessa forma, poderiam corrigir um processo de

construção da imagem pública das facções, que teve grande participação da imprensa em

décadas anteriores, evitando a espetacularização das suas ações e a transformação de seus

integrantes em celebridades.

Mesmo reconhecendo essa tentativa, alguns meios de comunicação tem um

posicionamento contrário por acreditar que a omissão dos nomes seria o mesmo que distorcer

a realidade (RAMOS; PAIVA; 2007, p. 17). Assim, os jornais passam a promover a

desinformação sobre o assunto, impedindo que o público possa debater sobre a questão e

contribuir para a elaboração de políticas públicas eficazes de enfrentamento a grupos

criminosos. Concordando com esse posicionamento, jornalistas do The Intercept Brasil se

posicionaram sobre o tema em uma matéria30 na qual apontam que a escolha editorial dos

veículos e jornalistas de não nomear as facções não tem impedido seu crescimento ou ações,

mas tem dificultado a compreensão da população sobre como os grupos agem em seus

territórios e até mesmo colocado suas vidas em risco devido a códigos e ideais que muitas

vezes não são conhecidos por eles.

Vale ressaltar que as três notícias do corpus analítico nas quais o nome das facções

foram citados são do veículo Correio24Horas e possuem autoria do repórter Bruno Wendel,

especialista em coberturas ligadas à segurança pública, que fez parte da matéria sobre a

chegada do Comando Vermelho à capital baiana. Mas no caso de notícias que envolvem

violência e mortes, a reprodução das notas da Polícia Militar ou dos boletins de ocorrência

são comuns e poucos são os jornalistas que assinam as matérias. Na amostra coletada, a

autoria do texto foi informada em 12 casos de chacina, sendo apenas uma delas do A Tarde e

30 ‘O malabarismo da grande imprensa para omitir os nomes das facções coloca cidadãos em risco’. Disponível
em: <https://theintercept.com/2020/08/11/imprensa-rio-faccoes-milicias-trafico/> Acesso em 05 de outubro de
2022.

https://theintercept.com/2020/08/11/imprensa-rio-faccoes-milicias-trafico/
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o restante (11) do Correio24Horas. Dessas do jornal Correio, oito estavam assinadas pelo

jornalista Bruno Wendel e duas por estagiários supervisionados por editores.

Ramos e Paiva (2007) sinalizam que a falta de matérias assinadas nesses casos se dá,

historicamente, por este setor ser um dos menos valorizados nos jornais e a escrita desses

textos ser costumeiramente delegada a profissionais menos experientes ou preparados do que

os setores considerados “sérios” (RAMOS; PAIVA; 2007, p. 15). As matérias com autores

sinalizados, vale destacar, tiveram maior variedade de fontes ouvidas além das polícias ou

Secretaria de Segurança Pública do estado. Elas são 10 das 24 notícias encontradas que

também citam para a produção do texto a consulta de testemunhas, moradores do território,

familiares e/ou amigos das vítimas.

Das 41 notícias que tratam sobre chacinas praticadas pela PM, 29 informam que

houve apreensão de drogas, 37 falam sobre a apreensão de armas de fogo e apenas 3 não

indicam apreensão. No geral, essa parte das matérias detalham o número e tipo de material

confiscado. Um exemplo é o caso ocorrido em agosto de 2020 e chamado aqui de Chacina de

São Gonçalo, no qual uma operação conjunta resultou na morte de 5 homens e apreensão de

armas. Na única matéria publicada no portal sobre o caso, o jornal A Tarde escolheu não

informar os homicídios cometidos pelos profissionais da segurança. Ao noticiar o

acontecimento, informa apenas a captura do armamento, que foi “a maior do ano”. Já o

enquadramento dado pelo Correio24Horas e o G1 Bahia destacam o confronto dos suspeitos

com a polícia e seus possíveis crimes cometidos.

Figura 7 - Título da matéria do A Tarde
sobre a Chacina de São Gonçalo

Figura 8 - Título e subtítulo da matéria do
G1 Bahia sobre a Chacina de São Gonçalo

Fonte: Portal A Tarde, 19/08/2020 Fonte: Portal Correio24Horas, 19/08/2020
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Figura 9 - Título e subtítulo da matéria do
Correio24Horas sobre a Chacina de São Gonçalo

Fonte: Portal G1 Bahia, 18/08/2020

Para Góes (2020, p. 03), o visível no jornalismo é o resultado da “eleição de

elementos ditos e vistos e, também, daquilo que foi descartado, silenciado e apagado.” Assim,

ao ocultar a ocorrência de chacinas e decidir evidenciar a apreensão das armas como uma

“vitória”, o jornal demonstra que o não dito pode estar no mesmo patamar que o dito:

transparece não haver nenhuma perda, apenas “ganhos”. Em comparação, a matéria

divulgada pelo G1 BA traz informações mais detalhadas sobre o acontecido já no título

(conforme Figura 12), dando destaque maior ao número de mortos, possíveis crimes nos

quais estavam envolvidos, às armas apreendidas e contexto da operação. Já o Correio escolhe

não mencionar em seu título ou subtítulo o número de assassinados na chacina. Seu destaque

é dado à fala de representante da Secretaria de Segurança Pública da Bahia a respeito dos

mortos integrarem facção criminosa e terem envolvimento em assaltos a bancos. Esta decisão

põe em evidência a possível motivação das mortes ao invés do acontecido, trazendo a fala do

delegado como uma “justificativa” para as mortes. Nos 23 casos em que a polícia foi autora

das mortes, os portais informaram a possível motivação. Na maioria delas, a PM alega

suposto confronto com grupo armado (16), incorporando o discurso de que “foram recebidos

a tiros”, além de em alguns casos complementar que agia contra traficantes, homicidas e/ou

assaltantes; e outras destacam operação contra o tráfico de drogas (6).

Apesar de todo o corpus se tratar de homicídios múltiplos, os enquadramentos dados

nas matérias foram distintos. Para analisar um enquadramento, Entman (1993) sugere que é

preciso definir o problema, traçar suas causas, os atores envolvidos e verificar quais são as
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possíveis resoluções sugeridas e a quem é creditada esse poder de resolução. Ao verificar a

semelhança e diferença das narrativas construídas, das palavras e conteúdos mais recorrentes,

dos atores citados, assim como as fontes escolhidas e destacadas nas matérias, os

enquadramentos dados pelas matérias e identificados nesta análise foram: 1) Ação policial, 2)

Tiroteio, e 3) Homicídios múltiplos.

O enquadramento dado para Ação policial se refere às notícias que destacam os feitos

da polícia a respeito do caso, sem abordar outras perspectivas. No geral, são narrativas que

tratam principalmente de operações de combate ao tráfico de drogas e grupos armados, mas

também os chamados “grupos de atitude suspeita”. É citada com frequência que esta ação é

desencadeada por uma denúncia, por uma investigação prévia ou ação preventiva na qual os

suspeitos reagem à tentativa de abordagem. O resultado é uma troca de tiros entre policiais e

suspeitos, na qual os relatos principais sobre o acontecimento são da própria polícia ou de

moradores do território onde o fato aconteceu. Na maioria destas matérias consta um

parágrafo relatando a apreensão de drogas, armas e outros objetos bélicos, e em algumas

constam uma foto característica da apreensão com os objetos organizados e uma placa da

polícia que realizou a operação (ver Figura 1). Também é comum a fala da polícia de que os

atingidos foram levados para o pronto-socorro e, quando acontece, os que não conseguiram

fugir são presos. As chacinas enquadradas dessa forma são categorizadas por Silva, Santos e

Ramos (2019) como ações e operações por parte das polícias.

Figura 10 - Exemplo de foto de apreensão em notícias sobre Ação policial

Fonte: Portal do Correio24Horas, 08/08/2020.



39

No enquadramento que se refere a Tiroteio as matérias costumam apontar um ataque a

tiros, sem necessariamente haver confronto, ou troca de tiros entre grupos de traficantes. Os

termos “tiroteio”, “troca de tiros” e “ataque a tiros” são frequentes. Poucas matérias

informam que a suspeita da autoria das mortes é de integrantes de organização criminosa,

geralmente a autoria não é informada mesmo que a causa informada seja a possível relação

com as dinâmicas do tráfico ou a disputa pelo tráfico entre grupos rivais. Quando vítimas sem

envolvimento com o crime são atingidas pelos tiros, elas costumam ser destacadas na

matéria, com informações como nome, idade, fotografia e relatos de familiares ou amigos

sobre sua conduta. O mesmo não ocorre quando supostamente a vítima teria envolvimento

com organizações criminosas. A polícia, seus representantes e representações são atores

creditados com poder de resolução do caso por constar, comumente no final da matéria, o

departamento ou delegacia responsável pela investigação em andamento. Estes casos podem

ser categorizados, segundo Silva, Santos e Ramos (2019), como chacinas de disputas entre

facções criminais.

Nos casos de Homicídios múltiplos, as mortes e vítimas são destacadas, mas não há

menção de supostos autores do assassinato visto que a possível motivação geralmente

também é desconhecida ou envolve brigas. Aparentemente se trata de matérias a respeito de

dinâmicas da violência que não envolvem organizações criminosas ou agentes do estado,

podendo ser curtas e com informações cedidas pela polícia (possivelmente através de notas)

ou longas e detalhadas a depender de fatores como número de mortos. Elas trazem relatos de

moradores, testemunhas ou familiares das vítimas. Estas podem ter seus nomes, gêneros e

idades informados, assim como fotos divulgadas. Da mesma forma que os Tiroteios, no final

da matéria é citado o departamento ou delegacia responsável pela investigação em

andamento. Por não terem autores identificados pelos sites e nem a possível motivação para o

crime informada, não é possível categorizar estas chacinas segundo as tipificações dadas por

Silva, Santos e Ramos (2019).

O enquadramento mais utilizado nas matérias que compõem o corpus analítico (ver

Gráfico 2) foi o de Ação Policial, que superou mais da metade (58,6%) das notícias

encontradas. Em seguida vieram as notícias enquadradas enquanto Tiroteio, que

possivelmente têm relação com o tráfico de drogas, e por último as de Homicídios múltiplos.

Esses dados destacam o papel dos agentes de segurança enquanto autores das mortes em

chacinas na capital baiana, assim como a escolha dos veículos em criar narrativas com foco
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sobre as atividades policiais e declarações da polícia, sem se aprofundar em investigações a

respeito dos atos violentos cometidos por elas. Em nenhum dos casos há menção de

organizações da sociedade civil ou de especialistas em segurança pública a respeito dos

casos, nem o estímulo ao debate a respeito de políticas públicas sobre o tema, apenas relatos

sobre os acontecimentos.

Gráfico 2 - Enquadramento das notícias

Fonte: elaboração própria

Os três portais de notícia nomearam como chacina apenas um dos 36 casos de

homicídios múltiplos encontrados, indo de encontro com a definição de outros autores de que

chacinas são a execução de 3 ou mais pessoas em uma mesma localidade e de forma

premeditada. Foram chamadas por eles de Chacina da Vila Canária (ver Figura 11, Figura 12

e Figura 13) as mortes de quatro pessoas ocorridas no bairro de mesmo nome, em maio de

2020, e essas três matérias correspondem a 4,3% do corpus analisado. Sobre as fontes

consultadas nesse caso específico, o G1 BA não traz em seu texto ou vídeo reproduzido da

TV Bahia a menção de fontes. A Tarde inclui apenas a versão de moradores, enquanto o

Correio24Horas traz comentários tanto da Polícia Civil como de moradores e familiares.



41

Figura 11 - Título do A Tarde sobre a Chacina da Vila
Canária

Figura 12 - Título e subtítulo do Correio24Horas
sobre a Chacina da Vila Canária

Fonte: Portal A Tarde, 25/05/2020

Fonte: Portal Correio24Horas, 25/05/2020

Figura 13 - Título e subtítulo do G1 BA sobre a Chacina da Vila
Canária

Fonte: Portal G1 Bahia, 25/05/2020

Os nomes completos, idade e gênero dos mortos da Chacina da Vila Canária, assim

como local e contexto do assassinato foram divulgados pelos três portais. Os homens31

tinham idades entre 25 e 39 anos, e era aniversário do mais jovem deles, Érico de Jesus.

Também foram assassinados o seu irmão, Erick de Jesus, seu amigo Valfredo Oliveira e o

namorado da sua mãe, Carlos dos Santos. Os irmão Erick e Érico foram aferidos como negros

de acordo com uma fotografia disponibilizada na matéria do Correio sobre o caso. As vítimas

estavam reunidas em uma residência durante a festa de aniversário quando outros quatro

homens surgiram de carro, encapuzados, dizendo que se tratava da polícia e realizaram os

disparos. Mas as notícias não informam que os autores eram policiais e nem uma possível

31 Carlos de Jesus dos Santos, 39 anos; Érico Santos de Jesus, 27 anos; Erick Santos de Jesus, 35 anos; e
Valfredo Anunciação de Oliveira, 39 anos.
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motivação para o crime.

Na tentativa de identificar os motivos pelos quais os veículos decidiram nomear o

caso enquanto chacina, foi verificado que este é o único caso no qual mais de três pessoas

foram mortas entre as notícias enquadradas enquanto homicídios múltiplos. Quando

comparado com os outros 12 casos que possuíam o mesmo número de mortos ou até um

número maior, este também é o único caso enquadrado enquanto Homicídio Múltiplo, sendo

o restante referente a Ação Policial (10) ou Tiroteio (2) possivelmente relacionado ao tráfico.

Dessa forma, é possível inferir que os veículos de comunicação A Tarde, Correio24Horas e

G1 Bahia consideraram este caso como Chacina por se tratar de um evento no qual mais de 3

pessoas foram mortas por autores desconhecidos, sem envolvimento da polícia e sem

motivação relacionada a grupos criminosos.

3.4. Perfil de indivíduos mortos

O nome completo das pessoas mortas foi publicado em 40% das notícias coletadas.

Destas, um pouco mais da metade (53,57%) informa o nome de todas as vítimas, enquanto

nas demais apenas parte dos envolvidos na chacina foram visibilizados no texto. Da mesma

forma, a idade foi informada em 35,7% das matérias e também em cerca de metade delas

(52%) consta a idade de todos os mortos. O boletim diário da Secretaria de Segurança Pública

foi citado em algumas notícias como fonte de informação a respeito dos nomes e idades das

vítimas de violência letal, o que demonstra a importância de dados governamentais para a

construção da realidade por parte dos meios de comunicação. Mas em situações nas quais a

morte é decorrente de ação policial a Secretaria de Segurança Pública da Bahia não divulga

esse registro. Isso pode justificar o por quê em apenas uma matéria o nome completo de um

dos mortos pela polícia foi informado: se trata da chacina que ocorreu em São Gonçalo, no

qual a PM matou cinco pessoas e o texto escrito pelo jornalista Bruno Wendel, do

Correio24Horas, informa o nome de um dos mortos ao citar a fala do delegado que serviu de

fonte.

No restante dos casos, os nomes foram ignorados, tornando estes indivíduos invisíveis

e suas mortes apenas “mais um CPF cancelado” nos noticiários. Como dito anteriormente, as

notícias trazem a informação da polícia de que os mortos em suas ações são associados a
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alguma organização criminosa, o que supostamente “legitimaria” o assassinato sem maiores

questionamentos.
O que se observa no jornalismo policial é que muitos mortos
não têm história. Eles simplesmente morrem – muitos nunca nem
foram vistos como sujeitos de direitos pela imprensa. A falta de
humanização no jornalismo policial termina por banalizar os
casos de violência que só se multiplicam. (SINÉSIO; MOURA,
2015, p.06)

As idades das vítimas foram informadas em 35,7% das matérias encontradas, mas

apenas metade dessas trouxe a idade de todos os envolvidos no caso a que se referia.

Algumas apenas identificavam a idade de parte dos mortos. Das 30 vítimas com idades

informadas, 5 eram adolescentes, 14 eram jovens e 11 adultos. As vítimas mais jovens

possuíam apenas 16 anos e a mais velha 43.
Tabela 5: Faixa etária das vítimas de chacinas de acordo com as notícias

Faixa Etária Idade Num. de vítimas Total Frequência

Não informado 97 76,4%

Adolescente
(12 a 17 anos)

16 anos 3
5 3,9%

17 anos32 2

Jovem
(18 a 29 anos)

19 anos 2

14 11%

20 anos 3

22 anos 1

23 anos 2

24 anos 3

27 anos 3

Adulto
(30 a 59 anos)

30 anos 1

11 8,7%

31 anos 1

33 anos 2

35 anos 2

37 anos 1

39 anos 2

42 anos 1

43 anos 1
Fonte: elaboração própria

O gênero das pessoas mortas é divulgado na maioria das notícias coletadas (89,2%).

Foram 111 vítimas com gênero citado e a maior parte se trata de homens (82,6%). Esses

dados sobre gênero e faixa etária correspondem à tendência do perfil de vítimas

32 O caso 20, da Chacina na Praia de Jaguaribe, continha notícias nos três veículos. Um deles informou a idade
(16 anos) diferente dos outros dois (17 anos) e neste caso foi considerada a idade da maioria.
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frequentemente apontados em pesquisas que tratam das mortes violentas no Brasil e na Bahia,

como o Atlas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Tabela 6: Gênero das vítimas de chacinas de acordo com as notícias
Gênero Num. de vítimas Frequência

Masculino 105 82,67%

Feminino 6 4,72%

Não consta 16 12,59%
Fonte: elaboração própria

Como nenhuma das matérias trouxe a raça ou etnia dos mortos, foi realizada uma

tentativa de aferição a partir das fotos divulgadas nas matérias. Uma das mudanças positivas

verificadas por Ramos e Paiva (2007) nos jornais a respeito da cobertura da segurança

pública, foi que eles deixaram de utilizar fotos explícitas das cenas de crimes e violências

físicas. Para Amaral (2016), a utilização dessas imagens chocantes que exploram o

sofrimento humano são recursos considerados sensacionalistas. Esta mudança foi verificada

na amostra da pesquisa, que não identificou nenhuma fotografia das vítimas após sofrerem a

violência letal. As fotografias utilizadas aparentam serem cedidas pela família ou até mesmo

encontradas em redes sociais. Elas foram incorporadas em apenas 10 matérias das 70

encontradas, se relacionando a 7 dos 36 casos coletados. Das 12 vítimas identificadas através

dessas imagens, 11 foram aferidas como negras e apenas uma como branca. Em apenas um

desses casos, os autores das mortes foram identificados e se tratavam possivelmente de

integrantes de facção, o que demonstra que os veículos selecionaram e publicaram

preferencialmente fotografias das vítimas nos casos de homicídios múltiplos sem

envolvimento da polícia ou com possível relação com o tráfico.

Apesar de não haver imagens das pessoas mortas pela polícia nas matérias analisadas,

dados do levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), realizado a pedido

do programa Profissão Repórter da TV Globo, apontam que todas as pessoas mortas pela

polícia baiana na cidade de Salvador, em 2020, eram homens negros.33 A partir dessa

informação, é possível assumir que todas as 51 vítimas de intervenção policial em 2020,

identificadas através da amostra coletada, são pessoas negras. Somados aos casos aferidos por

foto, a população negra corresponde a cerca de 62 de todas as 127 vítimas (48,8%) de

33HOMEM negro é o perfil de 100% dos mortos pela polícia em Salvador. Alma Preta, 2021. Disponível em:
<https://almapreta.com/sessao/cotidiano/homem-negro-e-o-perfil-de-100-dos-mortos-pela-policia-em-salvador>
. Acesso em: 16 nov. 2021.
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chacinas na cidade de Salvador no período. Se a mesma “preferência” policial para suas

vítimas se repetiu no ano de 2021, o que não pôde ser verificado, ao menos 26 pessoas negras

poderiam ser adicionadas a este número, elevando o percentual a cerca de 60,6% do total de

vítimas encontradas. Se for levado em conta que a maioria dos bairros nos quais as mortes

ocorreram possuem população majoritariamente negra, segundo Soares (2009), é possível

inferir que este percentual do total de vítimas negras seja ainda maior do que o previsto

através desses dados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar o enquadramento dado por três portais

online de notícias, o A Tarde, Correio24Horas e G1 BA; sobre as chacinas em Salvador nos

últimos dois anos (2020 e 2021), como forma de contribuir para os estudos da Segurança

Pública na cidade e avaliar a qualidade da cobertura prestada pela imprensa a respeito do

tema. Para isso, foi buscado respostas para 1) como os veículos de comunicação tem

enquadrado as Chacinas; e 2) qual perfil das vítimas e o contexto em que as Chacinas

ocorreram em Salvador durante os dois primeiros anos de pandemia da covid-19. Foi

utilizado o método de Análise de Conteúdo quantitativo, de acordo com Bardin (2006);

contribuições teóricas de autores que abordam cobertura jornalísticas em torno da violência,

como Amaral (2006), Andrade (2016), Ramos e Paiva (2007), e Silva, Santos e Ramos

(2019); assim como da teoria do enquadramento segundo Entman (1993).

O trabalho demonstrou que pelo menos 36 chacinas ocorreram em Salvador nos anos

de 2020 e 2021, a partir do levantamento das 70 matérias divulgadas pelos três portais de

notícias escolhidos. Estes casos ocorreram em 32 bairros da cidade, sendo Sussuarana,

Saramandaia e Águas Claras bairros com mais de um caso identificado de chacinas. Na

maioria dos casos (61,1%), a polícia militar da Bahia foi a autora das chacinas sob a

motivação de combater o tráfico de drogas e grupos criminosos armados, com mais da

metade das matérias tendo enquadramento focado na Ação Policial (58,6%). Além disso, os

agentes do estado foram a única fonte consultada para a produção de 65,7% das matérias da

amostra total, o que faz do jornalismo empregado nesses casos apenas declaratório, sem

maiores apurações sobre o que realmente aconteceu e tomando a fala da polícia como

realidade dos fatos mesmo quando ela pode estar envolvida em casos de abuso de poder,

sendo diretamente beneficiada pela credibilidade promovida pelos jornais com a publicização

das declarações.

Apenas 12 das 70 matérias encontradas foram assinadas por jornalistas, o que

corresponde a 17% da amostra total. Destas, 11 foram de um mesmo veículo, o

Correio24Horas, que teve 8 das suas notícias com autoria de jornalista especializado na

cobertura de pautas sobre Segurança Pública. As matérias escritas por ele eram mais extensas

que a maioria, possuindo consulta a outras fontes além da policial, e foram as únicas a trazer
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no texto o nome de grupos criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na cidade. Apesar

das matérias assinadas por um profissional que compreende e estuda a respeito das dinâmicas

da violência possibilitarem mais informações sobre os casos e suas vítimas, o padrão de

enquadramento dado para os acontecimentos não foi muito diferente das creditadas à

“Redação”. Mesmo que houvesse maior apuração a respeito dos fatos, a maioria ainda possui

uma narrativa sobre histórias individuais de fatos cotidianos, sem grandes contribuições para

o debate de políticas de segurança e mudança dessa realidade.

Por meio da pesquisa foi possível identificar que ao menos 127 pessoas foram mortas

em homicídios múltiplos em Salvador no período, sendo as vítimas majoritariamente do sexo

masculino (82,67%) e jovem (46,7% dos que tiveram idade informada). Através da tentativa

de aferir a raça/etnia por meio das poucas fotos divulgadas das vítimas (apenas 12) pelos

veículos foi possível perceber a prevalência de população negra entre os mortos em chacinas,

sendo apenas uma das vítimas aferida como branca. Além disso, se for adicionado à conta

que 51, do total de 127 das pessoas mortas, foram vítimas da letalidade policial em Salvador

no ano de 2020 se tratam de pessoas negras, é possível afirmar com segurança que mais da

metade dos mortos em chacinas na cidade fazem parte da população negra. Estas inferências

a respeito do evidente racismo presente na atuação da polícia militar na capital é um ponto

chave para apreender a rede de intrigas e conflitos nos casos de homicídios para além das

motivações individuais.

Também foi possível identificar com a análise de conteúdo que, para os veículos de

comunicação selecionados, apenas é considerado Chacina o caso de homicídios múltiplos no

qual mais de três pessoas são mortas e os autores não são identificados enquanto policiais ou

envolvidos com tráfico de drogas, mesmo que estes tenham causado mais mortes em nome

da guerra às drogas. Isso pode ser explicado sob a perspectiva de que a rotina das redações

dos jornais passou a naturalizar o excesso por parte dos agentes do estado e as mortes em

operações, de forma a banalizar a violência causada por policiais sob o pretexto de estarem

cumprindo o seu papel de “servir e proteger”. Além disso, os veículos também evitam

informar os nomes de facções criminosas, no intuito de não lhes conceder fama ou prestígio,

o que impede que a sociedade compreenda e discuta sobre o papel desses grupos na dinâmica

da violência e criminalidade da cidade em que vivem.
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É importante salientar o papel da mídia na construção do imaginário e realidades dos

públicos, assim como na fiscalização e regulação do cumprimento dos Direitos Humanos

previstos na Constituição Federal, mesmo quando estes são violados por oficiais fardados.

Porém, a pouca variedade de fontes, sem a presença de falas de representantes de

organizações da sociedade civil e de especialistas em Segurança Pública nos textos

jornalísticos, assim como a falta de sinalização nas matérias dos jornais a respeito de

questões sociais que estão intimamente relacionadas a violência, como os indícios de

predominância de vítimas negras e da população periférica nas mortes violentas, prejudica a

contextualização dos fatos e destaca que apesar de buscarem retratar o cotidiano e de se

conectarem com o público-alvo, os veículos têm ocultado informações públicas relevantes e

prejudicado o debate urgente a respeito das violências letais em Salvador. Essa escolha de

apenas narrar os acontecimentos, sem se aprofundar nos fenômenos sociais em torno da

violência e criminalidade, contribui para a manutenção do status quo e a

não-responsabilização das instituições e autores das mortes.

Para que esta realidade mude, é necessário que os veículos de comunicação invistam

no aperfeiçoamento da sua prática sobre o tema da violência e criminalidade, incluindo

formações em Segurança Pública para seus profissionais e priorizando a qualidade das

informações em detrimento da quantidade de notícias. Além disso, é preciso maior o

comprometimento de jornalistas, editores e demais profissionais da comunicação com a

função social do jornalismo e a investigação para que a apuração dos homicídios seja feita

além das fontes consideradas “oficiais”, divulgando as informações a respeito da violência e

criminalidade sem banaliza-las, mas de forma contextualizada e que fomente o debate sobre

o direito à Segurança Pública e a criação de políticas públicas na área com base em

resultados e evidências.

A Análise de Conteúdo dessas notícias serviu como método para a aquisição de dados

sobre a dinâmica das chacinas na cidade num período no qual a falta de dados agregados e

transparentes por parte dos órgãos governamentais a respeito da Segurança Pública se

mostrou a realidade enfrentada. Mas o levantamento de dados quantitativos foi uma etapa

difícil do estudo, devido à alta frequência de casos de homicídios múltiplos em Salvador e a

necessidade de encontrar matérias presentes nos três veículos para que a avaliação do

conteúdo pudesse ser feita de forma comparativa. De qualquer forma, o método possibilitou
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compreender as dinâmicas das mortes violentas intencionais em Salvador para além das

motivações individuais, assim como a maneira como os veículos de comunicação têm

construído a noção de realidade e enquadrado os acontecimentos sobre a violência e

criminalidade local. Sendo assim, recomenda-se incorporar em pesquisas futuras análises

qualitativas dos conteúdos e discursos presentes nos textos jornalísticos em uma amostra

reduzida que viabilize interpretações, além de entrevistas com jornalistas que trabalham em

veículos de comunicação da cidade a respeito das suas perspectivas e desafios em torno da

cobertura sobre Segurança Pública.
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ANEXO

O PDF de todas as 70 notícias analisadas do A Tarde, Correio24Horas e G1 Bahia, que

compõem o corpus deste trabalho estão disponíveis no link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MjzhHaEl8Qv8RJAbp5IloH6LLu4XoVRE?usp=sh

aring>.

https://drive.google.com/drive/folders/1MjzhHaEl8Qv8RJAbp5IloH6LLu4XoVRE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MjzhHaEl8Qv8RJAbp5IloH6LLu4XoVRE?usp=sharing
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APÊNDICE
Nº Ano Mês Data do ocorr Veículo e link Consta autoria dsim, qual seu nomConsta termoEnquadramento Possível motivação para o assass Nº de pe Bairro do acontecido Consta nome compmortos? Se sim, deConsta idade? S Consta os gêneroSe sim, quais são Possível raça/etn(aferição por fot Qual a fonte pro Há outras fontes

O autor das moridentificado? Se integrante de orgcriminosa ou out
Polícia relata apdrogas? Polícia relata apArmas de fogo? Consta menção aFacção? Se sim, 

1 2020 Janeiro 13.01.2020 Correio Bruno Wendel NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo combate ao tráfico 3 Mata Escura NÃO NÃO MASCULINO (3não consta foto Polícia Militar moradores Policiais militare SIM SIM Bonde do Ajeita.

2 2020 Janeiro 31.01.2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 3 Cidade Nova NÃO NÃO MASCULINO (3não consta foto SSP-BA Não Policiais militare SIM SIM NÃO

3 2020 Fevereiro 14.02.2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo combate ao tráfico 3 Cajazeiras NÃO NÃO MASCULINO (3não consta foto Polícia Militar Não Policiais militare SIM SIM NÃO

4 2020 Fevereiro 20.02.2020 A Tarde NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 4 Cajazeiras IX NÃO NÃO MASCULINO (4não consta foto SSP-BA Não Policiais militare NÃO SIM NÃO

4 2020 Fevereiro 20.02.2020 Correio NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 4 Cajazeiras X NÃO NÃO MASCULINO (4não consta foto Polícia Militar Não Policiais militare NÃO SIM NÃO

4 2020 Fevereiro 20.02.2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 4 Cajazeiras IX NÃO NÃO MASCULINO (4não consta foto Polícia Militar Não Policiais militare NÃO SIM NÃO

5 2020 Fevereiro 23/02/2020 Correio Eduardo Dias (co NÃO Tiroteio confronto entre facções rivais 3 Pernambués De um 33 MASCULINO (2(1) preta (1) Polícia Militar familiares Integrantes de ocriminosa NÃO NÃO NÃO

6 2020 Março 09/03/2020 Correio NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 3 Sussuarana NÃO NÃO MASCULINO (3não consta foto Polícia Militar Não Policiais militare SIM SIM NÃO

7 2020 Março 21/03/2020 Correio Bruno Wendel NÃO Ação policial possível relação com o tráfico 3 Sussuarana De dois 20 e 23 MASCULINO (3não consta foto Comandante da Polícia Civil moradores NÃO NÃO NÃO Bonde do Maluc

7 2020 Março 21/03/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Tiroteio possível relação com o tráfico 3 Sussuarana De dois 20 e 23 MASCULINO (3não consta foto SSP-BA e Polícia Não NÃO NÃO NÃO NÃO

8 2020 Maio 25/05/2020 A Tarde NÃO SIM Homicídios múlt não consta 4 Vila Canária Dos quatro 27, 35, 39 e 39. MASCULINO (4não consta foto não consta moradores NÃO NÃO NÃO NÃO

8 2020 Maio 25/05/2020 Correio NÃO SIM Homicídios múlt não consta 4 Vila Canária Dos quatro 27, 35, 39 e 39. MASCULINO (4preta (2) Polícia Civil moradores e fam NÃO NÃO NÃO NÃO

8 2020 Maio 25/05/2020 G1 Bahia NÃO SIM Homicídios múlt não consta 4 Vila Canária Dos quatro 27, 35, 39 e 39. MASCULINO (4não consta foto não consta não NÃO NÃO NÃO NÃO

9 2020 Junho 23/06/2020 A Tarde NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 3 Saramandaia NÃO NÃO MASCULINO (3não consta foto SSP-BA e delega não Policiais militare sim SIM NÃO

9 2020 Junho 23/06/2020 Correio NÃO não Ação policial confronto da polícia com grupo 3 Saramandaia NÃO NÃO MASCULINO (3não consta foto SSP-BA e delega Não Policiais militare SIM SIM NÃO

9 2020 Junho 23/06/2020 G1 Bahia NÃO não Ação policial confronto da polícia com grupo 3 Saramandaia NÃO NÃO MASCULINO (3não consta foto Polícia Civil e Denão Policiais militare SIM SIM NÃO

10 2020 Agosto 01/08/2020 A Tarde NÃO não Ação policial confronto da polícia com grupo 3 não consta (entre MassRibeira) NÃO NÃO MASCULINO (3Não consta foto SSP-BA não Policiais militare SIM SIM NÃO

10 2020 Agosto 01/08/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 3 não consta (entre MassRibeira) NÃO NÃO MASCULINO (3não consta foto SSP-BA e coman NÃO Policiais militare SIM SIM NÃO

11 2020 Agosto 03/08/2020 Correio Bruno Wendel NÃO Homicídios múlt possível briga 3 Sussuarana De dois 22 e 30 masculino (2) e f pardo (1) Polícia Militar e moradores não NÃO NÃO NÃO

11 2020 Agosto 03/08/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Homicídios múlt possível briga 3 Sussuarana De dois NÃO masculino (2) e f preto (1) e pardo Polícia Militar e moradores não NÃO NÃO NÃO

12 2020 Agosto 08/08/2020 Correio NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo suspeita" 4 Saramandaia NÃO NÃO masculino (4) não consta foto SSP-BA e Coma não Policiais militare SIM SIM NÃO

12 2020 Agosto 08/08/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo suspeita" 4 Saramandaia NÃO NÃO masculino (4) não consta foto SSP-BA não Policiais militare SIM SIM NÃO

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/pm-liberta-refem-e-mata-tres-do-bonde-do-ajeita-na-mata-escura/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/02/01/tres-homens-morrem-em-confronto-com-policiais-militares-no-bairro-de-cidade-nova-em-salvador.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/02/14/tres-suspeitos-de-trafico-morrem-em-confronto-com-policiais-no-bairro-de-cajazeiras-em-salvador.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/suspeitos-de-integrar-organizacao-criminosa-morrem-em-confronto-1110690
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/quatro-homens-sao-mortos-em-confronto-com-a-pm-em-cajazeiras/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/02/21/quatro-homens-sao-mortos-durante-confronto-com-policiais-em-salvador.ghtml
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/tres-pessoas-sao-mortas-e-outras-tres-ficam-feridas-em-pernambues/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/novo-horizonte-tres-traficantes-morrem-em-confronto-com-a-policia/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/pm-faz-operacao-apos-cinco-mortes-em-uma-semana-em-sussuarana/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/04/22/homens-sao-encontrados-mortos-na-avenida-gal-costa-em-salvador.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/chacina-quatro-pessoas-sao-mortas-no-bairro-da-vila-canaria-1118411
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/vitima-de-chacina-em-vila-canaria-foi-morto-porque-nao-correu-apos-ordem-de-criminosos/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/05/25/chacina-deixa-quatro-mortos-no-bairro-de-vila-canaria-em-salvador.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/tres-pessoas-morrem-e-outras-ficam-feridas-apos-confronto-em-saramandaia-1120959
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/operacao-policial-termina-com-tres-mortos-e-tres-feridos-em-saramandaia/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/06/23/tres-homens-sao-mortos-em-confronto-com-a-policia-em-saramandaia-em-salvador.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/trio-que-ostentava-armas-em-video-nas-redes-sociais-morre-em-confronto-1124375
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/08/02/tres-suspeitos-de-trafico-que-postaram-video-exibindo-armas-e-fazendo-ameacas-sao-mortos-em-confronto-com-a-policia.ghtml
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/ex-presidiarios-e-mulher-sao-encontrados-mortos-em-apartamento-de-sussuarana/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/08/03/tres-pessoas-sao-encontradas-mortas-dentro-de-apartamento-no-bairro-de-sussuarana-em-salvador.ghtml
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/quatro-homens-sao-mortos-pela-policia-em-confronto-na-saramandaia/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/08/08/homens-morrem-apos-confronto-com-a-policia-em-salvador.ghtml
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13 2020 Agosto 19.08.2020 A Tarde NÃO NÃO Ação policial Operação contra Tráfico, homic não cons São Gonçalo não NÃO não não consta foto SSP-BA, comanddelegado da pc não não NÃO SIM NÃO

13 2020 Agosto 19.08.2020 Correio Bruno Wendel NÃO Ação policial Operação contra Trafico e roub 5 São Gonçalo De um NÃO masculino (1) não consta foto SSP-BA, comanddelegado da pc não Policiais militare SIM SIM Bonde do Maluc

13 2020 Agosto 19.08.2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial Operação contra Tráfico, homic 5 São Gonçalo não NÃO não não consta foto SSP-BA não Policiais militare SIM SIM NÃO

14 2020 Novembro 16/11/2020 A Tarde Leo Moreira NÃO Tiroteio possível relação com o tráfico 2 Boa Viagem NÃO NÃO não não consta foto Polícia Civil testemunhas não NÃO NÃO NÃO

14 2020 Novembro 16/11/2020 Correio Wendel Novais (c NÃO Tiroteio possível relação com o tráfico 3 Boa Viagem De um 24 masculino (1) parda (1) Polícia Civil e SStestemunhas e fa não NÃO NÃO NÃO

14 2020 Novembro 16/11/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Tiroteio possível relação com o tráfico 3 Boa Viagem De um 24 masculino (1) não consta foto Polícia Militar testemunhas e amnão NÃO NÃO NÃO

15 2020 Novembro 18/11/2020 A Tarde NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 6 Águas Claras NÃO NÃO masculino (6) não consta foto SSP-BA e Coma não Policiais militare NÃO SIM NÃO

15 2020 Novembro 18/11/2020 Correio NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 6 Águas Claras NÃO NÃO masculino (6) não consta foto SSP-BA e Coma moradores Policiais militare NÃO SIM NÃO

15 2020 Novembro 18/11/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial operação contra o tráfico de dro 6 Águas Claras NÃO NÃO não não consta foto SSP-BA e Coma moradores Policiais militare NÃO SIM NÃO

16 2020 Novembro 28/11/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 3 Mussurunga NÃO NÃO masculino (3) não consta foto SSP-BA não Policiais militare SIM SIM NÃO

17 2020 Novembro 29/11/2020 A Tarde NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 4 Valéria NÃO NÃO masculino (4) não consta foto SSP-BA não Policiais militare SIM SIM NÃO

17 2020 Novembro 29/11/2020 Correio NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 4 Valéria NÃO NÃO masculino (4) não consta foto SSP-BA, Polícia Civil não Policiais militare SIM SIM NÃO

17 2020 Novembro 29/11/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 4 Valéria NÃO NÃO não não consta foto SSP-BA não Policiais militare SIM SIM NÃO

18 2020 Dezembro 02/12/2020 Correio Bruno Wendel NÃO Ação policial operação contra o tráfico de dro 4 Santa Cruz NÃO NÃO masculino (4) não consta foto SSP-BA, Polícia comandante da Pmoradores Policiais militare NÃO SIM NÃO

18 2020 Dezembro 02/12/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial operação contra o tráfico de dro 4 Santa Cruz NÃO NÃO masculino (4) não consta foto SSP-BA não Policiais militare SIM SIM NÃO

19 2020 Dezembro 02/12/2020 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial operação contra o tráfico de dro 3 Palestina NÃO NÃO não NÃO CONSTA FSSP-BA não Policiais militare NÃO SIM NÃO

20 2021 Janeiro 05/01/2021 A Tarde NÃO NÃO Tiroteio não consta 3 não consta (Praia de JaDos três 17, 20 e 27 masculino (2) e f NÃO CONSTA Fdelegado da PC não não NÃO NÃO NÃO

20 2021 Janeiro 05/01/2021 Correio Vinícius Nascime NÃO Tiroteio possível relação com o tráfico 3 Patamares Dos três 16, 20 e 27 masculino (2) e f preta (1) e branc SSP-BA e Polícia testemunhas e fa não NÃO NÃO NÃO

20 2021 Janeiro 05/01/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Tiroteio possível relação com o tráfico 3 não consta (Praia de JaDos três 17, 20 e 27 masculino (2) e f preta (1) e branc SSP-BA testemunhas não NÃO NÃO NÃO

21 2021 Janeiro 28/01/2021 A Tarde NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo combate ao tráfico 4 Arraial do Retiro NÃO NÃO não NÃO CONSTA FSSP-BA não Policiais militare SIM SIM NÃO

21 2021 Janeiro 28/01/2021 Correio NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo combate ao tráfico 4 Arraial do Retiro NÃO NÃO masculino (4) NÃO CONSTA FSSP-BA não Policiais militare SIM SIM NÃO

21 2021 Janeiro 28/01/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia em combate4 Arraial do Retiro NÃO NÃO masculino (4) NÃO CONSTA FPolícia Militar não Policiais militare SIM NÃO NÃO

22 2021 Fevereiro 15/02/2021 A Tarde NÃO NÃO Tiroteio possível relação com o tráfico 3 IAPI DO MAIOR DE ID16, 16, e 23 masculino (3) não consta foto SSP-BA e Polícia não não NÃO NÃO NÃO

22 2021 Fevereiro 15/02/2021 Correio Bruno Wendel NÃO Ação policial não consta 3 IAPI dos três 16, 16, e 23 masculino (3) parda (1) Polícia Militar e familiares não NÃO NÃO NÃO

https://atarde.com.br/bahia/operacao-conjunta-em-sao-goncalo-resulta-na-maior-apreensao-de-armas-do-ano-1126127
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/mortos-em-confronto-eram-integrantes-do-bdm-e-assaltantes-de-banco-diz-ssp/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/08/18/suspeitos-de-trafico-de-drogas-roubos-a-bancos-e-homicidios-morrem-em-confronto-com-policiais-na-ba-armas-sao-achadas-enterradas.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/tiroteio-deixa-dois-mortos-e-tres-feridos-na-praia-de-boa-viagem-1135788
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/so-queriamos-descansar-diz-esposa-de-pedreiro-morto-na-praia-de-boa-viagem/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/11/17/jovem-e-achado-morto-na-praia-de-boa-viagem-apos-tiroteio-em-que-2-morreram-e-tres-ficaram-feridos.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/acao-da-policia-deixa-seis-mortos-em-aguas-claras-1136066
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/seis-sao-mortos-e-policial-e-baleado-em-operacao-em-aguas-claras/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/11/18/suspeitos-de-integrar-faccao-criminosa-sao-mortos-e-policial-e-baleado-em-acao-no-bairro-de-aguas-claras-em-salvador.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/11/28/tres-homens-sao-mortos-em-confronto-com-a-policia-no-bairro-mussurunga-em-salvador.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/quatro-homens-sao-mortos-e-um-fica-ferido-apos-confronto-com-a-pm-em-valeria-1137471
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/quatro-suspeitos-sao-mortos-em-troca-de-tiros-com-a-pm-em-valeria/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/11/29/quatro-suspeitos-de-integrar-faccao-criminosa-morrem-em-troca-de-tiros-com-pms-em-salvador.ghtml
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/ssp-registra-mais-de-50-ataques-a-policiais-no-complexo-do-nordeste/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/12/02/operacao-no-ne-de-amaralina-quatro-suspeitos-de-integrar-faccao-morrem-em-troca-de-tiros-com-policiais.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/12/02/suspeitos-morrem-em-confronto-com-a-policia-no-bairro-da-palestina-em-salvador.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/ataque-que-deixou-tres-mortos-na-praia-de-jaguaribe-foi-rapido-em-torno-de-um-minuto-aponta-delegado-1141803
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/tarde-sangrenta-tiroteio-deixa-tres-mortos-na-praia-de-jaguaribe/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/01/05/ataque-a-tiros-deixa-mortos-e-feridos-na-praia-de-salvador.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/troca-de-tiros-entre-pms-e-criminosos-deixa-quatro-mortos-no-arraial-do-retiro-1144711
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/pm-e-baleado-e-4-suspeitos-sao-mortos-no-arraial-do-retiro/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/01/29/troca-de-tiro-entre-pms-e-suspeitos-de-trafico-termina-com-quatro-mortos-e-militar-ferido.ghtml
https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/triplo-homicidio-e-registrado-no-bairro-do-iapi-sao-cinco-mortes-em-tres-dias-1146801
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/policia-busca-os-assassinos-de-tres-jovens-no-iapi/
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22 2021 Fevereiro 15/02/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Tiroteio possível relação com o tráfico 3 IAPI DO MAIOR DE ID16, 16, e 23 masculino (3) não consta foto Polícia Civil moradores não NÃO NÃO NÃO

23 2021 Março 22/03/2021 Correio Bruno Wendel NÃO Tiroteio confronto entre facções rivais 3 Castelo Branco dos três 19, 24 e 24 masculino (3) não consta foto Polícia Militar e familiares e mor Integrantes de ocriminosa não não NÃO

24 2021 Abril 20/04/2021 A Tarde NÃO NÃO Homicídios múlt não consta 3 Tancredo Neves De dois 33 e 35 masculino (3) não consta foto Polícia Militar não não não não NÃO

24 2021 Abril 20/04/2021 Correio NÃO NÃO Homicídios múlt não consta 3 Tancredo Neves De dois 33 e 35 masculino (3) não consta foto SSP-BA e Polícia não não não não não

25 2021 Junho 26/06/2021 A Tarde NÃO NÃO Homicídios múlt não consta 3 São Caetano Dos três 27, 31 e 43 masculino (3) não consta foto SSP-BA e Polícia não NÃO não não não

25 2021 Junho 26/06/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Homicídios múlt não consta 3 São Caetano dos três entre 27 e 43 masculino (3) não consta foto Polícia Militar NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

26 2021 Julho 06/07/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 5 Sete de Abril NÃO NÃO masculino (5) não consta foto Polícia Militar NÃO Policiais militare SIM SIM NÃO

27 2021 Julho 27/07/2021 Correio NÃO NÃO Homicídios múlt não consta 3 não consta (localidade Barreiras) Dos três 19, 37 e 42 masculino (2) e f não consta foto Polícia Civil não não não não NÃO

27 2021 Julho 27/07/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Homicídios múlt não consta 3 Cabula Dos três 19, 37 e 42 masculino (2) e f não consta foto SSP-BA, Polícia Civil testemunhas não não não NÃO

28 2021 Agosto 02/08/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Homicídios múlt não consta 3 Paripe De um 17 e 20 Masculino (3) preto (1) SSP-BA e Polícia familiares não NÃO NÃO NÃO

29 2021 Agosto 21/08/2021 Correio NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 4 Baixa de Quintas NÃO NÃO masculino (4) não consta foto Polícia Militar moradores Policiais militare NÃO NÃO NÃO

29 2021 Agosto 21/08/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 4 Cidade Nova NÃO NÃO masculino (4) não consta foto SSP-BA NÃO Policiais militare SIM SIM NÃO

30 2021 Agosto 22/08/2021 Correio NÃO NÃO Ação policial operação contra o tráfico de dro 3 Valéria NÃO NÃO masculino (3) não consta foto SSP-BA e coman não Policiais militare sim sim NÃO

30 2021 Agosto 22/08/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial operação contra o tráfico de dro 3 Valéria NÃO NÃO masculino (3) não consta foto SSP-BA e coman não Policiais militare sim sim NÃO

31 2021 Outubro 06/10/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial operação contra o tráfico de dro 3 Liberdade NÃO NÃO masculino (3) não consta foto Polícia Militar moradores Policiais Militaresim sim NÃO

32 2021 Outubro 13/10/2021 A Tarde NÃO NÃO Tiroteio confronto entre facções rivais 5 Uruguai de cinco NÃO masculino (3) e f não consta foto Polícia Civil não não NÃO NÃO NÃO

32 2021 Outubro 13/10/2021 Correio Bruno Wendel NÃO Tiroteio não consta 6 Uruguai dos seis 16 masculino (4) e f preta (2) Polícia militar e moradores não NÃO NÃO NÃO

32 2021 Outubro 13/10/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Tiroteio possível briga 6 Uruguai dos seis 16 masculino (3) e f não consta foto Delegada da PC não não NÃO NÃO NÃO

33 2021 Outubro 14/10/2021 A Tarde NÃO NÃO Ação policial operação contra o tráfico de dro 3 não consta (Av. Vale do NÃO NÃO não não consta foto Polícia Militar não Policiais MilitareNÃO NÃO NÃO

34 2021 Novembro 22/11/2021 A Tarde NÃO NÃO Tiroteio confronto entre facções rivais 4 Águas Claras NÃO NÃO não não consta foto não consta moradores Integrantes de ocriminosa NÃO NÃO NÃO

34 2021 Novembro 22/11/2021 Correio NÃO NÃO Tiroteio confronto entre facções rivais oucontra disputa entre facções riva4 Águas Claras NÃO NÃO não não consta foto Polícia Militar não policiais militarede organização c NÃO NÃO NÃO

34 2021 Novembro 22/11/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Tiroteio confronto entre facções rivais oucontra disputa entre facções riva4 Águas Claras NÃO NÃO não não consta foto Polícia Militar não policiais militarede organização c SIM SIM NÃO

35 2021 Dezembro 04/12/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 3 Curuzu NÃO NÃO masculino (3) não consta foto Polícia Militar não Policiais militare SIM SIM NÃO

36 2021 Dezembro 10/12/2021 G1 Bahia NÃO NÃO Ação policial confronto da polícia com grupo 4 Brotas NÃO NÃO masculino (4) não consta foto Polícia Militar não Policiais militare SIM SIM NÃO
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