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 RESUMO 

 
NUNES, A.S.O dilema do boneco cidadão: o papel da imprensa popular é ser fiscal ou aliada 
da prefeitura do Rio?2015.  126f..Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Faculdade de 
Comunicação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015. 

 

 

Esta dissertação busca investigar a utilização de um personagem criado pelo jornal popular 
carioca Extra, o boneco cidadão, em 2009, e sua forte interferência na agenda de 
administrações municipais, especialmente na da cidade do Rio de Janeiro ao longo de cinco 
anos. Vamos discutir a interação desse personagem com o cidadão comum e com os políticos. 
O boneco assume o papel de defensor do cidadão comum, além de fiscalizar o poder público. 
No período analisado percebemos que a proximidade com a prefeitura carioca colocou o 
personagem em situações onde ele percebido também como aliado do poder público. Para tal 
abordagem utiliza-se como metodologia de pesquisa a análise de conteúdo de material 
publicado no jornal e entrevistas semiestruturadas com jornalistas que participaram da 
construção do personagem, além do prefeito do Rio. A pesquisa aponta para uma interferência 
também na agenda da mídia por parte do prefeito carioca e como essa influência favoreceu a 
construção de sua imagem pública. Vamos discutir ainda o acúmulo de funções do repórter do 
jornal popular e como a encenação vem sendo usado como um ingrediente significativo na 
produção de reportagens do jornal popular.  
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ABSTRACT 

 

NUNES, A.S.The dilemma of citizen puppet: the role of the popular press is tobesupervise or 
to be ally of the city of Rio? 2015. 126f.Master’sthesis in Communication) - Faculty of 
Communication, University of the State of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015. 
 
 
This paper investigates the use of a character created by the popular Rio’a newspaper Extra, The Citizen Puppet, 
in 2009 and it’s  intense interference on the agenda of local governments, especially in the city of Rio de Janeiro 
over five years. We will discuss the interaction of this character with ordinary citizens and politicians. The 
puppet takes on the role of defender of the ordinary people, and supervise the government. Over this period we 
realized that the proximity to the Rio city government put the character in situations where he is also perceived 
as an ally of the government. For the approach is was used as research methodology material content analysis 
published in the newspaper and semi-structured interviews with journalists who participated in the construction 
of the character, in addition to the mayor of Rio. The research points to an interference also in the media agenda 
by Rio's mayor and how this influence helped them to develop their public image. We will also discuss the 
accumulation of the popular newspaper reporter functions and how the scenario has been used as a major 
ingredient in the production of the popular newspaper reports. 
 
 
 
Keywords: popular journalism, interaction, staging, public image construction. 
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Introdução 

 

“Você trabalha num jornal que, se espremer, sai sangue”. 

 Essa era frase que eu ouvia de jornalistas de outros veículos depois que fui contratada 

pelo jornal O Dia, em 5 de novembro de 1987.  Uma espécie de slogan que criticava os 

jornais populares pelo excesso de reportagens de crime, com manchetes que davam ênfase aos 

assassinatos1, aos bandidos que controlavam o crime organizado na cidade e aos escândalos 

de cunho sexual.  E foi em 1987 que um grupo, oriundo do Jornal do Brasil,migrou para O 

Dia com a missão de implantar um novo projeto gráfico e editorial naquele jornal popular e 

dar um novo perfil, afastando o estigma de ser um jornal sensacionalista. O grupo buscou um 

novo perfil de repórterespara esse projeto, através de uma prova de seleção. Antes de 

trabalhar no jornal, minha experiência era como repórter de rádio e de televisão. Estar em um 

veículodesse segmento de mídia mostrou que o primeiro passo era entender o relacionamento 

com outros colegas. Jornais como O Dia eram classificados de sensacionalistas porque 

carregavam as tintas na “exploração do extraordinário, na valorização da emoção, na troca do 

essencial pelo supérfluo ou pitoresco” (AMARAL 2006, pg21). 

No final dos anos 1980, os repórteres dos jornais populares no Rio apuravam suas 

matérias usando um bloco, uma caneta e algumas fichas de telefone que úteis em algum 

orelhão disponível nas ruas da cidade, para manter contato com a redação e dar o retorno de 

suas pautas para atender a um fechamento de edição diário às 23h. O pesado gravador de fita 

k-7 viria depois a integrar o material de trabalho. O fusca ainda era usado como carro da 

equipe de reportagem. 

Durante os quatro anos e quatro meses em que trabalhei no jornal fui setorista da 

Câmara dos Vereadores, acompanhado diariamente as votações de projetos que tivessem 

interesse para o público daquele veículo, e os bastidores do Legislativo Municipal, onde os 

destaques eram as denúncias como os escândalos de “trem da alegria” com as contratações 

irregulares de pessoas   sem o ingresso por concurso público. A leitura do Diário Oficial fazia 

parte da rotina dos jornalistas responsáveis pela cobertura de administração pública e política. 

O jornal passou a contar com novos repórteres na Prefeitura do Rio, Câmara, Assembleia 

Legislativa e Governo estadual. O mergulho diário naquela leitura de difícil digestão tinha o 

objetivo principal de trazer à tona os contratos irregulares, licitações de cartas marcadas e 

                                                 
1Ver mais em “Espreme que sai sangue. Um estudo do sensacionalismo na imprensa”, de Danilo Angrimani, São 
Paulo, Summus,1995 



editais suspeitos. O garimpo de nomeações de parentes de parlamentares era um trabalho 

rotineiro. A descoberta do que era irregular e ilegal estampava com destaque a primeira 

página do jornal.   

Olhando com outras lentes e uma distância no tempo de quase três décadas, a função 

de vigilância e fiscalização do poder público era constante e rigorosa. Os sucessivos 

escândalos, principalmente na Câmara dos Vereadores contribuíram para o descrédito dos 

políticos. Nas redações eram definidos quais políticos seriam alvos dessas matérias. 

 Com a reforma editorial, O Dia se reposicionou no mercado de mídia carioca e para 

se afastar do passado de sensacionalismo investiu também em reportagens de serviço para o 

leitor (como comprar uma casa própria, o atendimento a aposentados, concursos públicos, 

etc.). Essa preocupação em se colocar a serviço do cidadão, criando vínculos, numa função de 

substituir, em alguns momentos, o poder público se tornou uma característica dos jornais 

populares. O Dia, que já dominava esse segmento no Rio, cresceu em circulação, chegando a 

uma vendagem de 700 mil exemplares, por exemplo. 

Além de O Dia, a empresa também editava o jornal A Notícia, que assumiria depois 

esse papel mais sensacionalista com manchetes de crimes violentos, fotos de cadáveres 

mutilados na primeira página, histórias picantes de termas, além da presença de mulheres com 

lingeries minúsculas ou nuas, que escondiam apenas o rosto com as mãos ou o cabelo. 

O cenário mudou a partir do Plano Real (1994) com a chegada de um potencial 

público consumidor de informação, a nova classe C que emergia com poder aquisitivo. E foi 

de olho nesta fatia de mercado que algumas empresas de comunicação resolveram lançar 

produtos em formatos de tabloide e standard, a preços mais baixos que os chamados jornais 

de referência (quality papers), com uma roupagem nova e procurando se distanciar daquele 

perfil sensacionalista, como mostram os estudos de Bernardes (2204), Amaral (2006) e 

Prevedello (2007).  Em 5 de abril de 1998, a Infoglobo, empresa que já editava o jornal O 

Globo, lançou o Extra. 

Amaral (2006) vai defender em sua pesquisa que o mais adequado para caracterizar 

esse segmento de mídia é como “popular” e não sensacionalista; e que esses jornais populares 

“dão visibilidade aos sentimentos das pessoas sobre o mundo, mas não se resumem mais à 

produção de sensações com matérias policialescas” e querem que o leitor tenha um 

“sentimento de pertencer a determinada comunidade, percebendo que o jornal faz parte do seu 

mundo” (pg.24).Além da mudança no segmento de jornal popular, com a entrada de novos 

produtos no mercado, houve também uma mudança no processo de produção de uma 

reportagem.  



As fichas de telefone público às quais me referi anteriormente ficaram na memória. O 

repórter acrescentou ao seu material um gravador digital, uma câmera, um celular e um 

laptop, todas as ferramentas para a produção de material para o impresso e para o site, com 

mais mobilidade para enviar as informações o mais rápido possível para a redação. O horário 

de fechamento de edição mudou: para o impresso, um prazo que oscila nos veículos entre 

21h30m e 22h30m; para o site, atualização constante. Além de se preocupar com o espaço que 

a matéria vai ocupar no jornal no dia seguinte, o repórter precisa também estar sintonizado 

com a audiência na internet. O fusca ficou no passado e frota de carros hoje inclui veículos 

blindados por conta das operações policiais em favelas e do risco de ser atingido por uma bala 

perdida em tiroteios. O colete à prova de balas e capacete são itens obrigatórios para 

realização de pautas em favelas e, mais recentemente, em manifestações. 

É nesse universo de jornal popular e com esse novo perfil de repórter que encontramos 

nosso objeto de estudo: o boneco cidadão do Extra. Antes de se tornar um personagem, o 

boneco surgiu numa rua do subúrbio efoi descoberto por um repórter multimídia. Dentro da 

redação, esse personagem foi construído e ganhou uma função: fiscalizar a prefeitura carioca. 

O boneco já passou por três fases: João Buracão, Zé Lixão e Zé Lador.Em cada uma dessas 

fases foram produzidas reportagens com um foco específico.O primeirodenunciava os buracos 

cheios de esgoto ou do resultado da falta de recapeamento no asfalto e que foram esquecidos 

pela administração municipal. O segundo, os lixões expostos em ruas e terrenos baldios, mas 

também com a preocupação em localizar bons exemplos de reciclagem. O terceiro, com 

atuação mais ampla, denunciando desde o buraco ao abandono de uma obra de estação de 

tratamento de esgoto, passando pela caça aos mosquitos da dengue. 

O personagem se tornou uma marca do jornal na função de vigilância do poder 

público, mas sua aproximação com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), e a participação 

em eventos oficiais, onde era chamada de “meu fiscal”pelo administrador municipal, trouxe 

uma reflexão e a primeira pergunta: Qual é o papel do boneco cidadão na linha tênue que 

separa o fiscal do aliado? 

Chegar a esse objeto paraanálise foi fruto de discussões e pesquisa exploratória sobre 

o trabalho da mídia carioca e sua interferência na prefeitura do Rio. Em reuniões com a 

orientadora Alessandra Aldé, foram levantadas tensões e problemas derivados da relação 

entre imprensa e Estado, watchdog e accountability, reflexões de como os veículos de 

comunicação se colocavam no papel de fiscalização e vigilância das ações diárias da 

prefeitura, como guardiões do bem comum e de proteção ao cidadão, bem como o trabalho e o 

papel exercido atualmente pelo repórter especialista na cobertura de administração municipal 



nos jornais cariocas. Na época, em 2013 quando iniciei o mestrado, trabalhava como editora 

assistente na Editoria Rio do jornal O Globo e coordenava a equipe de Administração Pública, 

responsável pela cobertura dos governos estadual e municipal, pelos tribunais do município e 

estado, além da Câmara dos Vereadores e Assembleia Legislativa. 

Durante uma pesquisa exploratória, encontrei dois objetos: Um deles foi um perfil de 

twitter do jornal O Globo (Ilegal. E daí?l). Mas me senti numa posição desconfortável, já que 

tinha montado e chefiado durante seis meses a equipe que trabalhou com o perfil “@Ilegal. E 

daí?”, a partir da criação em 13 de julho de 2010. Ao deixar a coordenação, o perfil tinha 10 

mil seguidores. 

O perfil denunciava o desrespeito às leis e as normas urbanas como estacionamento 

irregular, invasão de flanelinhas, poluição sonora,por exemplo, e foi criado depois de uma 

série de reportagens sobre o assunto no jornal impresso. O papel de fiscalização e cobrança da 

prefeitura surtia efeito: o prefeito Eduardo Paes virou seguidor do perfil e determinou que 

seus secretários fizessem o mesmo, para responder em tempo real as questões levantadas 

pelos internautas. O resultado disso era a solução do problema. 

A exemplo do que acontecia em outros jornais, onde havia esse tipo de cobrança, o 

repórter ia ao local da denúncia do internauta, publicava a matéria, a prefeitura tomava 

providências e, nesse caso, todo material era replicado no site e rendia novos twites. No jornal 

impresso, aos domingos era publicado uma consolidação do material que tivera mais 

repercussão e lançado um novo desafio chamando os internautas para interagir e denunciar. A 

cobrança virtual era constante e alimentada pelo trabalho de três repórteres. Entrevistas 

exclusivas, via twitter com participação de internautas, eram realizadas com a mediação de 

jornalistas; incursões na praia ou em jogos do Maracanã eram feitas para entrar em contato 

direto com o cidadão e suas queixas. O repórter estava presente nessas ações e as autoridades 

falavam com esse profissional. 

O outro caminho surgiu ao ver uma foto da posse do prefeito Eduardo Paes, em seu 

segundo mandato, na sacada do Palácio da Cidade, abraçando um boneco ao lado do casal de 

filhos pequenos. O Zé Lador, boneco cidadão do Extra que já estava em sua terceira fase.A 

foto foi usada no site no dia 1 de janeiro de 2013 e teve destaque namanchete do jornal 

impresso no dia seguinte, mostrando o personagem do Extra ao lado do prefeito de uma 

cidade de poucomais de seis milhões dehabitantes,segunda maior metrópole do Brasil. O 

boneco estava naquela cena como um representante dos leitores e de um jornal popular de 



grande penetração no mercado2, um papel de intermediário entre o cidadão e a autoridade. 

Mas esta cena também passava uma imagem de que o boneco estava muito próximo do Poder 

Executivo. 

Entrevistas exploratórias e a coleta de material mostraram que esse personagem 

boneco cidadão foi protagonista de episódios envolvendo moradores e políticos, que 

participavam de encenação nas ruas e nos gabinetes. 

 O boneco se apresentava com crachá do jornal no peito e era colocadonas reportagens 

como um representante da população e no papel de fiscalizar a prefeitura. O boneco cidadão 

mudava o atendimento de serviços como tapar buracos, recolher lixo por exemplo.Nesse caso, 

ele tirava de cena o protagonismo do repórter, que passou a atuar os bastidores. O prefeito da 

capital e de outros municípios concediam entrevistas exclusivas ao boneco, abraçavam, 

sorriam e participavam da encenação, onde anunciam novos projetos de suas secretarias ou 

prefeituras e buscam responder à pressão da mídia e angariar simpatia junto ao seu eleitorado. 

Era definitivamente o objeto de pesquisaa ser explorado. 

Manter o distanciamento do objeto, que circulava em uma redação no prédio vizinho 

ao qual eu trabalhava, foi um desafio para aflorar o olhar de pesquisadora. Foram de grande 

valia as conversas, nos intervalos na cantina que funcionava dentro da redação, com o 

jornalista e antropólogo Pedro Paulo Thiago de Mello3, que fizera sua tese de doutorado 

usando o jornal como campo de pesquisa.  Estar tão próxima do Extra era um exercício para 

definir o meu lugar de fala e tentar o distanciamento necessário para realizar a pesquisa. 

Antes de iniciar o mestrado, eu frequentava a redação do Extra por laços de amizade 

com jornalistas que já conhecia de trabalho em outras redações. Essa relação permitiu que os   

profissionais respondessem ao meu pedido de entrevistas prontamente. No entanto, em todas 

as ocasiões ficou   claro para os jornalistas o meu papel de pesquisadora. Como não tinha o 

conhecimento prévio dos bastidores para a construção do personagem boneco cidadão 

mantive o olhar de estranhamento, o que contribuiu para o presente trabalho de jornalismo 

popular. 

Começamos essa caminhada mostrando no primeiro capítulo o uso de personagem Zé 

Povo feito por caricaturistas do semanário O Malho, vendido a 200 réis, num Rio de Janeiro 

                                                 
2Segundo dados atualizados Instituto Verificador de Circulação o Extra ocupa a quinta posição em todo o Brasil 
(tabela de 2014 em anexo) 

3A tese “Por trás da notícia- Um olhar etnográfico sobre os ritos de interação numa redação de jornal” 
(2009/UFF) é de autoria do jornalista e antropólogo e foi realizada com a técnica de observação participante. Ele 
era redator da Editoria de Economia, na época do seu doutorado. 



de 1902. A cidade que passava por uma transformação urbana profunda e a revista fazia fortes 

críticas aos políticos, colocando o personagem como um representante do povo, fiscalizando o 

governo da época. Vamos ainda fazer reflexões sobre ospenny papers, o jornalismo surgido 

nos Estados Unidos nos anos 1830 com interesse pelo cotidiano, pelas histórias de pessoas 

comuns. Avançamos para a atuação dos jornais brasileiros vendidos em banca, a preços 

baixos, que exploraram os crimes, os horrores cotidianos, misturando ficção e jornalismo, que 

foram classificados como sensacionalistas. E o uso dos jornais para impulsionar carreiras de 

políticos e chegar às mudanças neste segmento de mídia a partir dos anos 1990, com a 

presença marcante dos popularesna circulação nacional de impressos(AMARAL, 2006 e 

2008; BARBOSA e ENNE, 2005; BERNARDES, 2004; PREVEDELLO, 2007 e 2008 e 

SIQUEIRA, 2002). 

O Extra surge na disputa do mercado se colocando, desde o início, como um 

representante do povo e no papel de fiscal dos governos. Um papel em que a mídia se coloca 

acima de todas as instituições e que é problematizado em pesquisas de Albuquerque (2008) e 

Prevedello (2008).Essa cobrança sistemática em nome do cidadão, no caso do Extra, foi 

amplificada com o uso do personagem boneco cidadão, que se transformou em um elemento 

que entra em cena e se coloca no papel de representante desse cidadão, substituindo os 

vereadores, por exemplo, que atuam como mediadores entre a prefeitura e a comunidade. 

Esvaziando mais ainda a representação desses políticos que, no jogo de forças com o 

Executivo, já se mostravam ressentidos pelo papel de coadjuvante. Uma rotina legislativa que 

foi explorada na pesquisa de Kuschnir (1999) e nos ajudou a entender e buscar um paralelo 

entre o trabalho do boneco cidadão do jornal Extra e um vereador assistencialista.   

Faremos uma reflexão sobre o trabalho do repórter multimídia do Extra, que encontrou 

o boneco na periferia carioca, e ajudou na composição da personalidade do personagem do 

jornal popular, em 2009. Esse tipo de profissional atua com novas funções para produzir 

material jornalísticos para plataformas diversas e buscar notícias para a interação com os 

leitores na internet. Um novo perfil de profissional, como apontado na pesquisaBarsotti 

(2014) sobre o papel de jornalistas de online como mobilizadores de audiência. 

O uso do personagem boneco cidadão pelo jornal popular é apresentado no segundo 

capítulo em suas três fases, onde analisamos as circunstâncias em que foi criado e os 

bastidores da redação do Extra. As entrevistas realizadas com os jornalistas (dois editores e 

um repórter) e o prefeito Eduardo Paes são exploradas ao longo do capítulo nas discussões 

sobre representação, agendamento, interação, mediação e encenação (KUSCHNIR, 1999; 

WINOCUR, 2002; TRAQUINA, 2002; BERNARDES, 2004; CASTELLS, 2009 e GOMES, 



2004.). Vamos mostrar que a entrada do personagem boneco cidadãoamplificou esse papel do 

jornal de representação do povo e de defensor de seus direitos.  

Ao longo das reportagens publicadas e a sua repercussão, o personagem passou a atuar 

e interferir na agenda da prefeitura da capital e também na de outros municípios. Diante da 

exposição na mídia dos problemas de moradores, principalmente das periferias, os 

administradores municipais respondiam atendendo a essa demanda. A rotina de trabalho do 

boneco cidadão durante o período foi intensa e ele podia ser visto em vários lugares ao 

mesmo tempo. O recurso utilizado para atender a demanda crescente de moradores e os 

pedidos de autoridades para encontros com o personagem foi a confecção de réplicas do 

boneco. 

Vamos mostrar que essa interação entre o personagem e o morador (THOMPSON, 

1999) gerou intimidade entre o leitor e o jornal. A encenação da qual participavam moradores 

ajudou a criar vínculos e uma fidelização ao produto jornal, já que este atendia aos pedidos 

para interferir nos problemas das comunidades.  

Refletimos sobre o papel do boneco cidadão diante da proximidade com o prefeito do 

Rio, numa relação delicada de equilíbrio entre ser fiscal ou aliado para tentar responder a 

nossa   pergunta inicial. O prefeito Eduardo Paes, ao ser cobrado através do boneco inverteu a 

agenda que, a princípio, seria negativa e partiu para o contra-ataque tentando cooptar o 

boneco desde o primeiro encontro com o personagem, numa entrevista exclusiva em seu 

gabinete. Vamos discutir os aspectos desse e de outros encontros envolvendo o político e o 

personagem.  

No terceiro capitulo, abordaremos o teatro político e a construção da imagem pública 

(GOMES, 2004 e BURKE, 2009) e de como o prefeito buscou uma visibilidade na interação 

com o boneco como se fosse uma pessoa real, um espetáculo que mistura audiência, mídia e 

política. Ao participar da encenação em vários episódios, durante o primeiro e o 

segundomandatos, Paes buscou criar um “liame afetivo” (GOMES, 2004) entre o 

morador/eleitor e a sua atuação na prefeitura carioca. Vamos discutir as perdas e ganhos para 

a mídia e para o político. Em entrevista, Paes revela detalhes de como se preparou e 

aproveitou a oportunidade ao participar da encenação com o personagem do jornal Extra. 

É nesse universo de jornal popular que a nossa pesquisa vai analisar a interferência do 

jornal carioca Extra na agenda da administração municipal, através da atuação do personagem 

que se coloca como representante da comunidade (1). Vamos refletir sobre essa interferência 

que teve mão dupla, já que a prefeitura também pautou a mídia, inserindo o boneco em 

eventos da própria administração (2); se o prefeito do Rio também aproveitou a exposição ao 



lado do personagem para a construção da sua imagem pública (3) e se essa proximidade levou 

o personagem do jornalpara dentro da máquina administrativa (4). 

A pesquisa se propõe a fazer análise de conteúdo da presença e atuação do 

personagem boneco cidadão que foram publicadas no jornal entre 2009 e 2013. Se formos 

contabilizar apenas as edições do jornal impresso desde o lançamento do personagem até o 

dia da posse, em primeiro de janeiro de 2013, serão 1.388 edições, já que a partir do 

surgimento do primeiro boneco, as reportagens foram diárias. Cotejar e selecionar esse 

material foi o primeiro passo para a pesquisa (BAUER, 2002), mas, com um vasto campo de 

análise, a proposta é fazer uma amostra de 20 episódios representativos do personagem 

boneco cidadão.  

Na seleção de reportagens estão a primeira que mostra o encontro do boneco e a 

denúncia sobre um buraco em Marechal Hermes (13/2/2009); o depoimento em primeira 

pessoa de João Buracão (23/2/2009); a entrevista exclusiva do prefeito Eduardo Paes no 

primeiro mandato para João Buracão (6/3/2009); o episódio do sequestro do boneco por 

Márcio Panisset, então secretário de Saúde de São Gonçalo (10/3/2009); o Duelo Buracão, 

que apontava o prefeito que menos tapava os buracos (10/5/2009); a homenagem recebida na 

Alerj (22/8/2009). 

 Já na segunda fase, Zé Lixão, foram selecionadas as reportagens do lançamento do 

novo boneco (23/1/2010); a presença do personagem convocando para a passeata contra a 

proposta da nova divisão dos royalties do petróleo (17/3/2010) e a participação do 

personagem na passeata com camisa personalizada (18/3/2010); a valorização de bons 

exemplos de instituições de reciclagem (20/3/2010), a presença na formatura de garis da  

Comlurb (23/3/2010) e o apoio ao projeto da prefeitura de zeladores da cidade (28/4/2010). 

 Na terceira fase, vamos analisar o anúncio do novo personagem, Zé Lador, com 

função ampliada (24/3/2011); a resposta imediata da prefeitura ao super-herói (25/3/2011); a 

briga com a DC Comics por causa do uniforme semelhante ao do super-homem (8/3/2012); o 

balanço das denúncias atendidas e a avaliação do trabalho das autoridades pelo boneco 

(5/8/2012)  e a presença na posse do segundo mandato do prefeito Eduardo Paes (2/1/2013). 

 Agregamos também a esse material ainda dois outros episódios relevantes que 

ocorreram após a posse, mas que são importantes e que reforçam a nossa pesquisa, 

mostrandomais ainda a proximidade entre o boneco e autoridades, nos levando a mais 

reflexões sobre o papel do personagem que oscila entre fiscal e aliado: a presença e atuação 

do Zé Lador na “Redação de Vidro”, na Praça XV, ao lado de autoridades na prestação de 

serviços a leitores (8/6/2013). O evento fez parte dos festejos dos 15 anos de criação do jornal 



que se estenderam de abril até junho, quando durante uma semana foi montada na Praça XV 

um modelo de redação, toda envidraçada. Em um espaço, havia o “Cantinho do Zé Lador”, 

onde o boneco recebia as queixas do cidadão ao lado de funcionários da Cedae, Ceg, Light e 

do serviço 1746. Esse episódio reforça nossa discussão sobre o relacionamento entre o jornal 

popular e as autoridades. O outro episódio importante é o da inauguração de um viaduto em 

Santíssimo, na Zona Oeste, ao lado do prefeito Paes (23/6/2014). Na ocasião, o boneco foi 

abraçado pelo prefeito e posando como mais uma autoridade naquele evento, ao lado de 

moradores do local que comemoravam a inauguração da obra. É importante refletirmos sobre 

esses episódios que mostram uma ambiguidade no papel do personagem em ser representante 

do cidadão ou de uma autoridade. 

O vigésimo episódio analisado mostra que o jornal popular Extra continua investindo 

no uso de boneco cidadão para atrair seus leitores e buscar um papel de cobrança. No dia 15 

de março de 2015 o jornal lançou o seu quarto personagem. Uma versão feminina que foi 

batizada como Maria Guandu, com a função de fiscalizar o desperdício e o descaso das 

autoridades com moradores de áreas onde a água é um artigo raro. Além disso, a boneca 

também incentiva a interação com o leitor para encontrar bons exemplos do uso racional da 

água. 

Foram também utilizados na pesquisa a publicação do primeiro número do jornal e seu 

editorial do jornal do dia 5 de abril de 1998; o livro comemorativo dos 15 anos do jornal 

Extra, editado em 2013, e os dados do Instituto de Verificação e Circulação (IVC) com a 

tiragem dos jornais em todo Brasil. 

Adicionamos a esse trabalho entrevistas semiestruturadas que revelaram os bastidores 

da redação e da prefeitura, que serviram “para explorar espectros de opiniões e de 

representações sobre assunto” (GASKELL, 2002). Essas entrevistas serviram para mapear e 

compreender a relação entre jornalistas e prefeito. Ajudaram também a reconstituir a história 

oral e a esclarecer a construção do personagem por dentro da mídia, os detalhes da recepção 

do personagem pelo prefeito Paes. Ou seja, o que aconteceu antes e não ficou registrado, 

porque essas discussões não se tornaram públicas, qual foi a motivação de cada um e como 

isso contribuiu para a manutenção desse personagem. Esses encontros foram gravados e as 

entrevistas estão transcritas no anexo desse trabalho. 

O prefeito Eduardo Paes foi entrevistado em seu gabinete, ao lado de assessores e num 

encontro de apenas vinte minutos, num intervalo de sua agenda em 5 de dezembro de 

2014.Apesar do curto espaço de tempo, foi possível extrair informações importantes sobre a 

influência do boneco na prefeitura, sua relação com o prefeito e como o político inverteu a 



cobrança e pautou a mídia em algumas ocasiões.Também foram entrevistados o atual diretor 

do jornal Extra, Octávio Guedes (em 28/7/2014) e o editor da editoria de Cidade do período 

analisado, Fábio Gusmão (4/2/2015). Os dois jornalistas contaram detalhes sobre a construção 

do personagem e as discussões internas sobre a presença do boneco. O repórter Fernando 

Torres Pereira, que não trabalha mais no Extra, foi entrevistado em 13 de setembro de 2014 e 

acrescentou informações importantes sobre a construção da personalidade do boneco cidadão, 

na qual teve uma grande participação. Ele revelou ainda como foi construída sua relação com 

o borracheiro criador do primeiro boneco e sua preocupação em manter o foco do trabalho do 

personagem nas comunidades.   

Ao estudar um personagem criado por um jornal carioca de grande circulação 

esperamos contribuir para a discussão desse segmento de mídia no Rio.  Trazer à tona 

discussões sobre representação, relações entre autoridades e mídia, além da interferência em 

agendas do público, da mídia e das autoridades vai ajudar, no nosso entendimento, a perceber 

novas formas de atuação de jornais populares, principalmente no Rio de Janeiro, e sua relação 

com autoridades locais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capitulo 1  

 

            O povo e a criação de personagens 

 

O Rio de Janeiro vivia um processo de ebulição em 1902. O então prefeito do Distrito 

Federal Francisco Pereira Passos iniciou uma reforma radical que ficou conhecida como “bota 



abaixo” por conta das demolições nas áreas do Centro e do Porto. No novo projeto 

urbanístico, as casas de cômodo e cortiços insalubres foramdemolidos.Os becos e asruelas 

foram substituídos por ruas largas e ventiladas. Só para a abertura da Avenida Central, a atual 

Avenida Rio Branco, saíram de cena 600 prédios velhos. O foco no saneamento básico visava 

a erradicação das doenças da cidade, tarefa comandada pelo cientista Oswaldo Cruz que 

lançou a campanha para combater a febre amarela e a varíola, tornando a vacina obrigatória. 

A população da cidade passava de 700 mil moradores4, sendo um terço de estrangeiros, 

principalmente italianos, além dosescravos recém-libertos das fazendas.  

Neste cenário surge O Malho, em 20 de setembro de 1902, que se intitulava um 

semanário humorístico, artístico e literário e tinha colaboradores como Olavo Bilac, Artur 

Azevedo e Álvaro Moreira. Desde o primeiro número o personagem Zé Povo aparece nas 

charges com o objetivo de fazer críticas políticas e “ser o porta-voz da opinião do público” 

Ribeiro (2010, pg.6). 

“Já no primeiro número da revista (...) no desenho de Crispim do Amaral o 
“Povo” abraça uma mulher, a “República de 1889”, que assustava diz: “salva-
me, meu amigo! lembra-te que só por ti vim a esta terra! não consintas que me 
aviltem”! E o “Povo” responde: “Nada temas! Agora tenho forças para 
defender-te, pois possuo O MALHO”. A revista se colocava como porta-voz 
do “povo” e como o tempo seria em nome do Zé Povo que ela forjaria seu 
auditório” (RIBEIRO, 2010, pg.6) 

O Malho era vendido a 200 réis. Para se ter ideia do que representaria o consumo 

habitual do semanário no orçamento de um morador, podemos fazer uma comparação com 

ospreços de alguns produtos: o quilo de carne era vendido a 500 réis, o de açúcar a 400 réis e 

um quilo de feijão preto a 200 réis, o mesmo valor de um exemplar da revista5. Com o custo 

do semanário e o problema de alfabetização que chegava a 48%, o povo ao qual O Malho 

buscava representar não estaria dentro do seu público leitor. Em sua análise, Ribeiro 

                                                 
4O censo demográfico de 1900 foi desconsiderado depois de receber críticas e protestos e, posteriormente, refeito 
em 1906, sendo concluído em 1907 com o acompanhamento do prefeito Pereira Passos. No rastro do “bota-
abaixo”, 1600 casas foram derrubadas e pelo menos 20 mil pessoas foram retiradas do centro da cidade. A 
população do então Distrito Federal foi contabilizada em 811.443 ( 600.928 brasileiros e 210.515 estrangeiros). 
O número total representava um aumento de 55% em relação às 522.651 pessoas contadas em 1890. De acordo 
com o censo, 52% da população sabiam ler, o mesmo percentual da população alfabetizada em 1890. (Ver mais 
em www.memória.ibge.gov.br e “História das estatísticas brasileiras, volume 2, pg- 172-210; de autoria de 
Nelson Senra. IBGE), e o livro do recenseamento do Rio de Janeiro de 1906, ambos disponíveis em 
www.biblioteca.ibge.gov.br, acesso em 1 de março de 2015.) 

5Dados em “Pereira Passos: vida e obra”, da Coleção Estudos Cariocas, n. 20060802,de 
agosto de 2006 , IPP-Prefeitura do Rio de Janeiro. Disponível em  
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/. Acesso em 01/03/2015 
 



acrescenta que o personagem seria “o representante daqueles que a revista e seus 

colaboradores desejavam ser porta-vozes” (p.5). 

Segundo Ribeiro, o personagem representando o povo já aparecera antes, por 

exemplo, numa peça de Artur Azevedo, “O Rio de Janeiro de 1877”, como Zé Povinho e em 

outras revistas da época. 

“O uso do Zé Povo nessa função de personificação do auditório na imprensa 
ilustrada do século XX, aparentemente não foi premeditado, foi algo que foi se 
estabelecendo aos poucos, unindo ao conhecimento que os autores tinham do 
Zé Povinho, de Bordalo Pinheiro, com os usos do povo na retórica da política. 
(...) O personagem domina as revistas ilustradas, sendo sempre reforçada a 
aliança existente entre o periódico, o personagem e o leitor. Apesar da 
exemplificação através da revista O Malho, o Zé Povo não foi invenção da 
revista nem ficou restrito a ela. O personagem povo sempre apareceu nas 
charges do século XIX na imprensa brasileira, mas com o prenome “Zé” era 
raro, sendo usado, às vezes, Zé Povinho, como em alguns trabalhos de Bordalo 
Pinheiro. (...) fazia parte do imaginário social dos caricaturistas e dos leitores 
(...) e seria no século XX que ele se consagraria. (...) O uso do Zé Povo, na 
imprensa brasileira do início do século XX, fazia parte das estratégias de 
retóricas de um novo grupo de caricaturistas que aparecia. Eles já tinham 
conhecimento do personagem, que fazia parte de sua comunidade de sentidos, 
e achavam legítimo o seu uso para expressarem suas opiniões políticas naquele 
contexto” (RIBEIRO, 2010, pgs. 6 e 7) 

 
Ribeiro (2010, pg 9) mostra que o personagem também extrapolou as páginas em 

algumas ocasiões. Em sua análise ele encontrou duas fotos que são flagrantes de carnaval. 

Uma, de 2 de abril 1910, na revista Fon-Fon mostrava um homem na Bahia vestido de “Zé 

Povo” e que escreveu na lateral da própria foto: “Zé Povo na atitude de quem aguarda a 

chegada do empréstimo da Bahia, risonho por ter de pagar o que os outros comerem” (as duas 

últimas palavrasestão sublinhadas na fotografia original). Já a revista colocou a legenda “Um 

pandego vestido de Zé Povo, cuja prosa figura no canto da photographia” (sic)”.  A outra foto, 

publicada na revista Careta, é do carnaval do ano anterior em 27 de fevereiro de 1909, e 

mostra um homem no centro da foto ao lado de outras pessoas com a legenda: “Senador 

Coelho Lisboa fantasiado de Zé Povinho do Porto”. Para o autor, as duas fotos mostram que o 

público e o político davam legitimidade ao personagem. 

Se o personagem Zé Povo do Malho era obra de caricaturistas do início do século XX, 

que fiscalizava e criticava as atitudes das autoridades da época e eventualmente aparecia em 

fantasias de carnaval, o personagem boneco cidadão surgena imprensa popular no século 

XXIno papel de fiscal e defensor do povo junto aos ocupantes de cargos no Poder Executivo 

do Rio de Janeiro. O início da construção desse personagem começa em uma rua do subúrbio 

carioca, ganha funções dentro de uma redação no Centro da cidade e retorna às ruas da capital 



e de outros municípios como um super-herói, um boneco cidadão em defesa do morador. O 

jornal popular carioca onde surge o boneco cidadão é diferente da imprensa popular do Rio de 

Janeiro no início dos anos 1920. 

  

1.1 O jornalismo popular e a importância da vida cotidiana 

 

Nos Estados Unidos, o jornalismo popular surgiu nos anos 1830, os chamados penny 

papers, os jornais vendidos a um penny, ou um centavo, em contraposição aos jornais que 

eram vendidos a seis centavos. Ao contrário da imprensa da época, eles revelaram em suas 

páginas um novo foco de atençãovoltado para o cotidiano do homem comum, a notícia em 

eventos corriqueiros, mostrando a vida das pessoas e reconhecendo a sua importância 

(SCHUDSON, 2010). 

“A imprensa penny, em comparação, mantinha o foco nas vizinhanças, no 
cotidiano e, pela primeira vez, contratou repórteres em bases regulares, para 
cobrir notícias locais. Os repórteres eram distribuídos entre a polícia, os 
tribunais, o distrito comercial, as igrejas, a alta sociedade e os esportes. Os 
penny papers fizeram da “narrativa de interesse humano” não somente uma 
parte importante do jornalismo diário, mas seu aspecto mais característico.” 
(SCHUDSON, 2010, pg.39) 

  

No Brasil, o uso do termo “popular” foi destinado a jornais baratos, vendidos em 

bancas, com anúncios de produtos para o público de baixa renda. Desde a década de 1910, as 

notas relacionadas aos crimes hediondos e tragédias já figuravam nas páginas dos jornais do 

Rio de Janeiro, mas na década seguinte esses assuntos ganharam destaque com o 

aparecimento de jornais dedicadas a esse conteúdo de “horrores cotidianos” de crimes, 

desastres, incêndios, roubos, envolvendo de tal forma o leitor para que ele tivesse a impressão 

de “ser partícipe daquela realidade” (BARBOSA e ENNE 2005 pgs.69 e 70). 

A imprensa popular trilhou caminhos que passaram pelo sensacionalismo com suas 

dramatizações e apelos por crime e sexo; pela aproximação com políticos e suas campanhas; 

pela defesa dos direitos trabalhistas; pelo entretenimento com enfoque nos artistas de rádio e 

da televisão e pelas promoções e brindes para seduzir o leitor e alavancar a vendagem 

(AMARAL, 2006 e 2008; BARBOSA e ENNE, 2005; BERNARDES, 2004; PREVEDELLO, 

2007 e 2008 e SIQUEIRA, 2002).  

Para Amaral (2006), popular seria um tipo de imprensa que se “define pela sua 

proximidade e empatia com o público-alvo, por intermédio de algumas mudanças de pontos 

de vista, pelo tipo de serviço que presta e pela sua conexão com o local e o imediato” (p.16). 



Essa imprensa popular tem como meta a satisfação do seu leitor “a qualquer custo” e esses 

jornais precisam “mostrar uma conexão com seu público”. 

E nessa jornada, esse segmento de mídia acrescentou ainda elementos de encenação 

contando também com a participação de repórteres e uma busca de uma interação ativa com 

seus leitores através de ferramentas que variavam das cartas, telefonemas, emails, facebook, 

twitter, blog e até whatsapp. 

 Para se ter uma ideia do peso desses jornais populares no mercado de mídia brasileiro, 

podemos observar a tabela de 2014 do Instituto Verificador de Circulação (tabela em anexo). 

Entre os 10 jornais mais bem posicionados, cinco são do segmento popular e correspondem 

com uma circulação mensal de 11.858.703 exemplares. Os jornais chamados de referência ou 

tradicionais (quality papers) respondem pela fatia de 14.718.234. 

 Desde o início de 2014, o IVC também considera para esse cálculo a assinatura 

digital, que em alguns jornais tradicionais tem o valor menor que o preço dos populares. Este 

novo cálculo fez uma mudança na tabela anterior, de 2013, quando o popular mineiro Super 

Notícias despontava em primeiro lugar. Hoje, ele está em terceiro e a Folha de São Paulo em 

primeiro. Mas nessa disputa por este mercado de mídia, vamos nos deter no popular carioca 

Extra, que ocupa a quinta posição com uma circulação mensal de 2.471.923 (dados do IVC de 

2014). 

Para se chegar a esse patamar de leitores de mídia popular carioca é preciso fazer uma 

passagem pelo surgimento desse segmento e verificar como essa faixa de mercado continua 

sendo atraente para as empresas de comunicação.E nessa corrida desenfreada pelo leitor, os 

jornais populares começaram desde os anos 1920 a adotar a fórmula de “sexo e sangue”, 

carregando as tintas com histórias picantes, dramáticas ou assassinatos publicados em suas 

páginas por dias seguidos. O chamado sensacionalismo em suas reportagens seria uma forma 

apelativa de produção de notícias. 

Barbosa e Enne (2005) não usam o termo sensacionalismo, que sempre teve uma carga 

negativa e afirmam que esse tipo de narrativa apela para “as sensações”. Elas mostraram em 

sua pesquisa como foi a atuação da imprensa popular na cobertura de crimes e como esse tipo 

de conteúdo estava vinculado diretamente à vendagem, ao sucesso da publicação. A pesquisa 

trata especificamente da atuação desse tipo de jornais até os anos 1980, período em que se 

destacaram jornais como Última Hora e O Dia. Período onde a narrativa “ficcional e 

jornalística”, como enfatizam as autoras, se entrecruzavam. 

 Nessa época, o público acompanhou o surgimento de um personagem, em janeiro de 

1980 no jornal Última Hora, um “misterioso justiceiro” que atuava principalmente na Baixada 



Fluminense e fora chamado de “Mão Branca”. As reportagens diárias revelavam detalhes das 

cenas dos crimes, a narrativa era romanceada e a identidade do “Mão Branca” era mantida em 

sigilo. Esse personagem surge numa época em que os jornais cariocas estavam em competição 

acirrada. Barbosa e Enne lembram que o jornal estava em crise, com a perda de público e dos   

anunciantes, voltado exatamente para classes mais baixas em termos socioeconômicos. Um 

jornal bem diferente do criado por Samuel Wainer, em 1951,que apoiava Getúlio Vargas. As 

autoras enfatizam que o conteúdo era “predominantemente sensacionalista, com destaque para 

matérias policiais, em tom melodramático e com forte apelo popular, principalmente por 

carregar marcas da linguagem coloquial e da oralidade” (2005, pg.77), e que disputava o 

mercado com O Dia, comandado por Chagas Freitas, que se colocava como um porta-voz das 

camadas desassistidas.  

O caso “Mão Branca” ocupou primeiro as páginas do Última Hora e posteriormente 

nos outros jornais concorrentes. O “justiceiro” atuava na Baixada Fluminense e assumia a 

autoria de mais de cem mortes “de bandidos e marginais”. Segundo os relatos publicados, o 

personagem ligava direto para a redação dos jornais e delegacias. Essas conversas eram 

reproduzidas em linguagem coloquial e o personagem se posicionava “como alguém do povo” 

(2005, pg.80). 

Segundo análise de Barbosa e Enne, a criação do personagem teve várias versões, mas 

a mais recorrente seria a do repórter policial Jorge Elias, da Última Hora, que teria inventado 

o personagem para que este assumisse a autoria de diversas mortes sem explicaçãoque 

ocorreram no Rio, num período em que a atuação de grupos de extermínio na Baixada 

Fluminense era significativa. As autoras apontam que mesmo com as versões variantes havia 

um “entendimento generalizado, visível na própria imprensa da época” que o personagem 

seria uma criação, uma ficção, uma estratégia para vender mais jornais (2005, pg 79). 

Vale destacar a rotina, naquela época, dos repórteres responsáveis pela cobertura do 

setor policial que incluía a presença diária em delegacias, às vezes participando até de 

incursões para prisão de suspeitos; e em hospitais, trabalhando em uma sala ao lado de 

policiais que registravam a entrada de vítimas de crimes violentos. Esse esquema de setoristas 

vigorou até a década de 90 em jornais como O Dia, por exemplo. Hoje, os jornais populares 

cariocas têm repórteres especializados em cobertura de crimes e de segurança pública, que 

podemestar ou não todos os dias nas delegacias. O whatsapp e o rádio Nextel são ferramentas 

mais usadas no contato entre repórteres e fontes policiais.A escolha dessa nova forma de 

contato com as fontes policiais afetou o processo de produção de reportagens nessa área.  



Durante o período em que estive trabalhando na editoria Rio, do jornal O Globo, pude 

observar que os repórteres ficavam em contato com suas fontes na área policial praticamente 

24 horas por dia. Esse contato intenso permitia que alguns repórteres tivessem informações 

privilegiadas sobre local e horário de uma operação policial, por exemplo, antes dos 

jornalistas de um veículo concorrente. A comunicação via rádio também facilitava o processo 

de coleta de dados com a fonte antes de ir ao local da pauta ou ainda no próprio local quando, 

por exemplo, havia uma barreira de contenção para impedir o acesso da imprensa a 

determinada área. O whatsapp também facilita essa comunicação e permite a troca de 

mensagens com fotos e arquivos entre o repórter e a fonte, além do envio deste material aos 

editores, antes do retorno do jornalista para a redação. O rádio Nextel foi também usado para 

evitar o “grampo” (gravações telefônicas) nos contatos com as fontes, segundo me relataram 

repórteres. O mesmo processo também é vivenciado pelos repórteres do Extra, por exemplo. 

Em algumas ocasiões são usados também o Skype, que facilita o contato direto entre 

as partes e evita o rastreamento por terceiros, alémdo uso de e-mails criptografados (como os 

do hushmail.com, por exemplo) para evitar o controle externo da troca de mensagens. Se por 

um lado essa nova forma de trabalhar otimiza o tempo e facilita o contato ente jornalistas e 

fontes, por outro ela também pode provocar um distanciamento do repórter no local onde os 

fatos estejam acontecendo; e esse profissional pode correr o risco de valorizar em excesso 

uma informação apenas de um lado da notícia. Essa forma de produção de reportagens com o 

uso de tecnologia vem modificando a rotina das redações. 

E, como veremos depois na nossa análise, esse uso de equipamentos tecnológicos e a 

nova rotina de produção em jornal popular influenciaram o trabalho do repórter que encontrou 

um boneco, que mais tarde foi transformado no nosso personagem boneco cidadão.  

Se no cenário do jornalismo popular da década de 1980 o sensacionalismo ainda 

estava presente nesses jornais, na década seguinte houve uma mudança neste segmento de 

mídia influenciada pelo Plano Real com a chegada de potenciais leitores na chamada nova 

classe C, que ganhou um maior poder aquisitivo para consumo. Visando o lucro e ocupar essa 

faixa de mercado, algumas empresas de mídia chamadas tradicionais ou de referência 

lançaram novos produtos que se afastaram do chamado sensacionalismo presente nos jornais 

de preço mais baixo (BERNARDES, 2004; AMARAL, 2006; PREVEDELLO, 2007). 

Os novos jornais publicavam reportagens sobre crimes também, mas privilegiavam 

seções de prestação de serviços, entretenimento e uma forte intermediação com o poder 

público. Para Amaral, “a imprensa acaba substituindo o poder público em muitos momentos” 

já que os leitores buscavam os jornais ou emissoras de rádio e televisão para tentar resolver 



seus problemas ou para fazer denúncias e reclamações, antes mesmo de procurar os órgãos 

públicos que seriam responsáveis por registrar essas queixas e encaminhar para uma solução 

do caso (2006, pg.62). E nos jornais populares esse contato com as autoridades, 

intermediando pedidos e denúncias de leitores, aumentou ainda mais. 

 Uma das empresas que lançou um novo produto foi a Infoglobo, que já publicava o 

Globo, um periódico destinado às classes A e B. Em 5 de abril de 1998, é lançado o Extra, em 

formato standard, destinado às classes C. Na época, o forte concorrente era O Dia cujo 

exemplar   era vendido a R$0,50, o mesmo preço de uma passagem de ônibus municipal. O 

Extra entra na concorrência com o mesmo valor do preço de exemplar aos domingos, mas 

durante os dias de semana o valor era a metade: R$ 0,25. 

“As publicações destinadas às classes B, C e D integram um novo mercado a 
ser analisado, caracterizado por um público que não quer apenas histórias 
incríveis e inverossímeis, mas compra jornais em busca também de prestação 
de serviço e entretenimento. São jornais que atendem às regiões 
metropolitanas, apostam nas editorias de Cidades e não têm a pretensão de se 
tornarem nacionais. Utilizam como estratégia de sedução do público leitor e a 
cobertura da inoperância do Poder Público, da vida das celebridades e do 
cotidiano das pessoas do povo. Os assuntos que interessam são prioritariamente 
os que mexem imediatamente com a vida da população. Na pauta, o 
atendimento do SUS e do INSS, a Segurança Pública, o mercado de trabalho, o 
futebol e a televisão.” (AMARAL, 2006, pg. 2) 
 

Ou seja, os jornais populares surgem para atender ao público da sua área, do seu 

estado, sem entrar na competição com os chamados jornais de referência, os tradicionais com 

circulação nacional. Os temas nacionais também são tratados nos populares, mas o foco está 

nos temas que afetam diretamente a vida do cidadão, que traga algum serviço. Além do 

futebol e do entretenimento, principalmente a televisão. 

“Os jornais populares dão visibilidade também aos sentimentos das pessoas 
sobre o mundo, mas não se resumem mas à produção de sensações com 
matérias policialescas. Atualmente, os jornais preocupam-se com que o leitor 
tenha um sentimento de pertencer a determinada comunidade, percebendo que 
o jornal faz parte de seumundo.” (AMARAL, 2006, pg.24) 

 
Na época do lançamento do Extra, o concorrente era O Dia que historicamente 

dominava o mercado carioca neste segmento e passava por mais uma reforma editorial, com o 

objetivo de alcançar outra fatia do mercado e competir com O Globo pelo consumo das 

classes A e B. Um dos caminhos foi investir na renovação do seu parque gráfico para publicar 

a edição com todas as páginas coloridas. Na época, a circulação de O Dia girava na ordem de 



700 mil exemplares6 por dia. No entanto, com o seu foco direcionado para um outro público, a 

circulação foi caindo ao longo dos anos seguintes. 

 O Extra surge dessa forma, em 1998, com apoio dos sistemas de rádio e televisão das 

Organizações Globo. Esse apoio foi importante para dar visibilidade ao novo produto que era 

anunciado nos veículos da empresa em programas durante o horário nobre, para mostrar o 

novo jornal que estava entrando nesse disputa de mercado. Além, é claro, de se beneficiar 

com o esquema de distribuição de jornais da Infoglobo. 

Internamente, o lançamento desse novo produto foi apresentado para a redação do 

Globo em uma sequência de encontros no auditório da empresa. Como funcionária do jornal, 

naquela época, tive a oportunidade de assistir a uma apresentação onde foram mostradas as 

peças publicitárias do novo produto. Na palestra, a diretoria da empresa e os editores do novo 

jornal faziam questão de afirmar que o produto a ser lançado era diferente dos concorrentes, já 

que não era sensacionalista e que tinha objetivos específicos, principalmente na prestação de 

serviços para o leitor.  

O novo produto também seguia um modelo de jornal popular europeu7 com textos 

pequenos, para facilitar a leitura durante o trajeto entre a casa e o trabalho em um tempo que 

não ultrapassasse meia hora. Além disso, foi informado na época que o material produzido 

pela redação do Extra poderia ser usado pelo Globo e vice-versa. A troca de matérias entre as 

redações provocou uma pergunta sobre a qualidade do texto. Um dos editores respondeu que 

essa era uma das preocupações e que o texto das reportagens estaria de acordo com as normas 

cultas, bem longe daqueles contidos nos jornais classificados como sensacionalistas.  

É necessário fazer aqui uma observação sobre a ocupação espacial dos dois jornais. O 

Globo e o Extra pertencem ao mesmo grupo empresarial e suas redações estão fisicamente 

próximas, mas seus mundos são diferentes. Os jornais ocupam dois prédios8no Centro da 

cidade, no bairro da Cidade Nova na Rua Irineu Marinho, nome do fundador do jornal. 

 A redação do Globo está no número 35 e, na calçada oposta, o Extra no número 70. 

Uma passarela metálica vermelha e envidraçada faz a ligação entre os dois prédios e é 

chamada pelos funcionários dos dois veículos de Linha Vermelha. Na vida real do sistema 

viário no Rio de Janeiro, o nome da via expressa é Presidente João Goulart, tem 21 

                                                 
6 Veja mais detalhes no livro “Melhor todo dia. 50 anos de O Dia na história do Rio de Janeiro”, de Cícero 
Sandroni, editora O Dia, 2001. 
7 O modelo seguia o do tabloide espanhol gratuito “Metro”, criado em 1995 e posteriormente também do “20 
minutos”, lançado em 1999. 
8 Está em curso uma obra, no mesmo quarteirão onde está instalado o Extra, para a construção do novo prédio 
que abrigará as duas redações. 



quilômetros e liga municípios da Baixada Fluminense ao Centro e a Zona Sul da capital. No 

mundo jornalístico do bairro da Cidade Nova, a Linha Vermelha separa os dois prédios por 42 

passos, cerca de 21 metros, onde as duas redações não têm uma convivência diária. Jornalistas 

do Globo se referem “ao pessoal do Extra” e vice-versa. Apesar da redação do Extra estar no 

quarto andar de um prédio e a poucos metros de onde fica o restaurante das duas sedes, a 

maioria dos jornalistas de ambas as redações não se frequenta ou “troca figurinhas”, um 

jargão que significa trocar informações. 

Os dois jornais são vistos como concorrentes e o diferencial, o “furo” jornalístico, é 

disputado pelos repórteres dos dois periódicos. Portanto, é comum que uma reportagem seja 

manchete no Extra e O Globo não faça suíte do assunto e vice-versa.A definição sobre a 

importância do será ou não suíte tem a palavra final do editor da área. Durante os 23 anos e 

seis meses em que trabalhei no Globo, na Editoria Rio, observei cenas em que editores 

afirmavam que não iriam “colocar azeitona na empada do Extra”, mesmo que uma matéria 

tenha sido manchete no jornal popular. Essa reação também se repetia em alguns repórteres 

que encaravam o “furo” do Extra como uma coisa menor, mesmo que a reportagem tivesse 

repercussão. Numa observação rotineira, sem a pretensão de ser um estudo etnográfico de 

observação participante, pude presenciar cenas em que um editor assistente ou mesmo o 

editor se recusasse a dar um telefonema para a redação vizinha para falar com um jornalista 

que tivesse o mesmo cargo, por não reconhecer no outro as qualidades que atribuía a si 

mesmo.   

 Mas também há casos em que algumas matérias feitas por um veículo sejam usadas 

pelo outro com algumas mudanças na redação do texto, para se adaptar ao estilo de cada 

jornal e de olho no público-leitor. Ou ainda que na distribuição de pautas para os repórteres se 

ouça nas duas redações que a matéria é “a cara do Extra” ou “coisa para O Globo fazer”. E 

esse olhar influencia na definição das pautas. Faz parte da rotina dos chefes de reportagens 

dos dois jornais a troca de informações sobre pautas diárias e também a oferta de pautas que 

seriam mais adequadas para o outro jornal. Os editores e chefes de reportagens fazem essa 

seleção de forma subjetiva e seguindo práticas de outros jornalistas que ocupam esses cargos 

há mais tempo. É uma cultura passada de forma oral. Não há um manual em que fique 

determinado o que será de um ou de outro veículo. Há um consenso de que existe um perfil de 

leitor para cada jornal, que é resultado de pesquisas de agências contratadas para este fim, e 

que algumas matérias interessam a um determinado público do jornal baseado nessas 

pesquisas. 



Esse tipo de relacionamento entre os jornalistas dos dois veículos também sofreu uma 

mudança com a convergência das redações de impresso e online e também com a implantação 

do whatsapp na produção de reportagens. No primeiro caso, há um acompanhamento das 

matérias que estão dando mais audiência no site e isso influencia na elaboração da pauta para 

o jornal impresso. Se uma matéria no site do Extra tem uma excelente repercussão, com 

chamadas inclusive em telejornais, tanto o site do Globo quanto o jornal impresso seguem a 

onda da audiência e publicam a matéria.  

No segundo caso, o Extra foi o primeiro veículo no país a usar o whatsapp como 

ferramenta para auxiliar na recepção de fotos e vídeos de leitores e também na produção de 

reportagens. Essa prática foi depois adotada por outros veículos. Em maio de 2014 participei 

de um grupo que fez uma visita ao Extra para conhecer o trabalho dos repórteres com essa 

ferramenta. O encontro foi agendado com o editor Fábio Gusmão, que implantou o processo 

no Extra. O interesse do Globo nesse trabalho foi uma consequência da repercussão do Caso 

Cláudia9, uma mulher que foi morta e arrastada por uma viatura da PM. O vídeo foi enviado 

para o whatsapp do Extra e depois usado por emissoras de televisão e outros sites, dando o 

crédito para o jornal. Isso significou um crescimento na audiência no site que impressionou os 

editores do Globo. Gusmão, na época, disse uma frase em tom bem humorado e rindo, mas 

que mostra como era esse relacionamento entre as duas redações: “É a primeira vez que 

recebo essas visitas e não tenho nem roupa pra isso”.  

Sobre o mesmo projeto de whatsapp, em agosto de 2014 fui encarregada de elaborar 

um relatório sobre a utilização da ferramenta para recepção de conteúdo feito por leitores. A   

questão principal era com a audiência crescente do site do Extra, por conta dos vídeos que 

recebiam através da interação com o leitor e que repercutiam em outras mídias, 

principalmente no site www.globo.com. Um editor executivo determinou que eu fosse ver 

trabalho na rádio CBN. Informei que o projeto desenvolvido na rádio fora implantado pelo 

editor do Extra. A respostafoi que eu deveria ir na rádio e, se quisesse, no Extra. Ou seja, o 

                                                 
9 O caso se refere ao assassinato de Cláudia Silva Ferreira, em 16 de março de 2014. O vídeo foi enviado por um 
leitor para o whatsapp do jornal Extra. A reportagem inicial foi publicada no site do Extra e está disponível em 
www.extra.globo.com/casos-de-policia/viatura-da-pm-arrasta-mulher-por-rua-da-zona-norte-do-rio-veja-video-
11896179.html (acessado em 1 de março de 2015).A ferramenta começou a ser usada no jornal Extra durante as 
manifestações de junho de 2013, mais precisamente no dia 24. Segundo Gusmão, em 48 horas, 348 pessoas 
foram adicionadas. Na ocasião do relatório que elaborei, existiam 26 mil usuários cadastrados. De acordo com o 
editor, em um ano maisde um milhão de mensagensforam enviadas para a redação, além de 50 mil fotos, 2 mil 
vídeos e 1,8 mil áudios. Na avaliação Gusmão, cerca de 500 reportagens foram publicadas no jornal impresso e 
mil no site do Extra. 



editor não reconhecia valor no trabalho implantado no jornal que faz parte da mesma empresa 

e preferia utilizar as informações da rádio, que também faz parte da mesma organização. 

 Esses exemplos citados podem nos ajudar a entender a “imagem” que alguns os 

jornalistas têm de cada uma das redações. Ao estudar os jornais populares, Amaral (2005) se 

detém a conceituar o Lugar de Fala para abordar as questões da imprensa popular e sua 

diferença com os jornais de referência (quality papers).  

Para a autora, a imprensa popular “ao dirigir-se a um outro tipo de leitor, abre lugares 

de fala diferenciados para si, suas fontes, e seus leitores e representa em suas páginas posições 

sociais e capitais simbólicos de maneira diferente” (pg.104). Dessa forma, um jornal 

tradicional se coloca no lugar de fala a partir de uma determinada posição social, escuta as 

fontes que têm relação com este lugar de fala e omite outras. Na outra ponta, o jornal popular 

fala de um outro lugar para chegar ao seu leitor, que vai ter destaque em sua publicação. 

 Como falamos anteriormente sobre os comentários internos da redação sobre pautas 

que seriam “a cara” do Globo ou do Extra, a escolha das fontes das reportagens dos dois 

jornais seguem caminhos diferentes. No primeiro veículo, por exemplo, um especialista tem 

mais peso ao ser ouvido do que um presidente de associação de moradores do subúrbio. Uma 

pauta na Barra da Tijuca ganhará mais destaque do que uma de um bairro da periferia. Essas 

escolhas de fontes e pautas são influenciadas também pelo perfil do leitor de cada veículo, 

baseado em pesquisas de empresas que são contratadas pelos jornais.  

“A representação do interesse jornalístico de um leitor sempre incluirá 
operações de inclusão e exclusão, que reproduzem ou não as relações de poder 
existentes. (...) Os jornalistas não partilham somente uma cultura de 
interpretação, mas também um imaginário de representações. (...) Do habitus 
jornalístico decorrem esses critérios de noticiabilidade que orientam 
empiricamente os jornalistas” (AMARAL, 2008 pg.71)              
 

Esse lugar de fala nos jornais populares determina a escolha das pautas, fontes e até o 

posicionamento de repórteres quando estão na rua diante da decisão se um fato pode virar ou 

não notícia para o público daquele jornal. Esse foi o caso do encontro e da construção do 

personagem boneco cidadão, feita por um repórter multimídia do jornal Extra, ao voltar de 

carro para a redação. Se o repórter fosse do Globo, por exemplo, a situação seria um pouco 

diferente. Ele não iria circular pelo no bairro de Marechal Hermes atrás de um protesto de um 

morador por causa de um buraco porque esse bairro não faz parte do seu público alvo. Na 

seleção de pautas diárias, esse tipo de assunto não seria contemplado no Globo. E além disso, 

na época, o Extra tinha um projeto de repórter multimídia e O Globo não.  

  



1.2 A mídia popular e a circulação 

 

Para entender a penetração desse segmento de mídia no Brasil é necessário mergulhar 

um pouco mais nos números. Desde o lançamento, o jornal Extra teve vendagem de 100 mil 

exemplares, quando a expectativa inicial era de 60 mil exemplares e depois alcançou uma 

média de 270 mil exemplares nos dias úteis. O periódico chegou a surpreender o mercado 

quando, em novembro de 2006, ocupou o primeiro lugar como o jornal de maior circulação 

média mensal no Brasil, segundo os dados do IVC. Em sua análise, Prevedello (2007) aponta 

que uma das receitas desse resultado era a “combinação entre a proposta do “popular de 

qualidade”, com foco totalmente direcionado a atender as expectativas do leitor, a estrutura de 

marketing da Infoglobo e as promoções de produtos casados”. Uma busca para se diferenciar 

dos jornais chamados sensacionalistas. 

Na época do lançamento do Extra, e nos anos seguintes, houve reclamações por parte 

de alguns concorrentes do preço dos anúncios e das ofertas em que um mesmo anúncio era 

publicado no popular e também no Globo por um preço mais competitivo, a chamada “venda 

casada” de anúncios. Uma estratégia para marcar posição dentro de um mercado, já que os 

concorrentes não faziam parte de uma organização que tivesse outros veículos de 

comunicação. 

O esquema de distribuição de jornais pelas bancas dos bairros e municípios também 

influenciam na vendagem. Da mesma forma que a disposição (sua posição) na banca de jornal 

e seus vendedores ambulantes são importantes para a venda avulsa. Esse espaço de disputa 

para controle da distribuição foi um dos temas abordados na extensa pesquisa de Viktor 

Chagas10 (2013). Neste item, para o autor, “ao expor uma ou outra publicação em banca, 

portanto, o jornaleiro estimula também uma espécie de competição entre os veículos” 

(pg.215). Nesta competição, o Extra já chegava no mercado usando boa parte do esquema de 

distribuição  montado pelo Globo. 

Com a vendagem crescente, o Extra foi subindo no ranking do IVC. Em novembro de 

2006, durante os domingos, o jornal surpreendeu ao ficar na primeira posição com 466.962 

exemplares e superou o próprio O Globo, que ficou em segundo lugar com a circulação de 

378.028 exemplares. A Folha de S.Paulo veio em terceiro com 368.329. 

                                                 
10Ver mais em CHAGAS, Viktor.Extra!Extra!: os jornaleiros e as bancas de jornais como espaço de disputas 
pelo controle da distribuição da imprensa e da economia política dos meios. Tese de doutorado, disponível 
online em http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/10894. 



O diretor de redação Octávio Guedes (2014) reconhece que essa colocação em 2006 

foi um fenômeno isolado e que, atualmente, “a meta é ficar entre no Top Five, os cinco mais 

vendidos”. A briga pelo primeiro lugar implicaria, segundo ele, em outros fatores como, por 

exemplo, mexer no preço de capa, ou seja: reduzir o preço, mas essa operação pesaria nos 

custos para manutenção do jornal e iria impactar nos lucros. O Extra, lançado a R$ 0,50 aos 

domingos e R$ 0,25 durante a semana, custa hoje R$ 2,50 aos domingos e R$ 1,25 nos outros 

dias da semana (janeiro de 2015). 

 O foco da nossa pesquisa vai abordar os anos de 2009 a 2013. Nos dados do IVC de 

2013, o Extra figurava entre os cinco jornais com maior circulação do país, com uma média 

diária de 225.622 exemplares. Do ranking constava em primeiro lugar o jornal popular 

mineiro Super Notícia (302.472), seguido dos tradicionais Folha de S.Paulo (294.811), O 

Globo (267.542) e O Estado de S.Paulo (234.863). O outro jornal popular Meia Hora, do 

grupo de O Dia, aparecia em 11º lugar com 125.225 (na tabela de 2014, ele subiu uma 

posição). Já O Dia com 47.380 ocupava a 24ª posição (na tabela de 2014, ele desceu duas 

posições). 

Numa avaliação rápida da tabela de 2013, é possível identificar a presença de cinco 

jornais populares entre os 10 jornais mais vendidos no país: o Super Notícia, de Minas Gerais, 

que liderou até dezembro de 2013 a primeira posição mantendo o preço de capa de R$0,25 

desde 2002 e investindo em promoções (coleção de carrinhos ou eletrodomésticos) para 

fidelizar o leitor; o Extra, do Rio de Janeiro; o Daqui, de Goiás; o Diário Gaúcho do Rio 

Grande do Sul e o jornal Aqui, que circula em vários estados. 

 

Quadro 1 

01 SUPER NOTÍCIA MG 302.472 

02 FOLHA DE S. PAULO SP 294.811 

03 O GLOBO RJ 267.542 

04 O ESTADO DE S. PAULO SP 234.863 

05 EXTRA RJ 225.622 

06 ZERO HORA RS 183.839 

07 DAQUI GO 162.013 

08 DIÁRIO GAÚCHO RS 159.485 

09 CORREIO DO POVO RS 140.189 



10 AQUI ( EDIÇÕES DE MG, MA, DF E PE) MG 129.455 

Fonte: Tabela do IVC de 2013 

 

Antes de entrar no foco principal do nosso estudo é necessário conhecer o leitor para o 

qual o Extra escreve. Segundo pesquisa da Marplan, que consta no site do jornal, 95% se 

interessam por diversão/lazer, 72% têm interesse em assuntos sobre educação, além disso, 

80% possuem conta bancária, 70% têm casa própria e 60% possuem cartão de crédito. Na 

divisão por classes, a concentração de seus leitores está nas classes B (45%) e C (47%). Os 

menores percentuais estão nas classes A (4%) e D e E (4%). 

 Em relação à faixa etária, 10% dos leitores estão entre 10 e 19 anos, 18% de 20 a 29 

anos, 23% estão entre 30 e 39 anos, 20% de 40 a 49 anos, 14% de 50 a 59 anos, 16% acima de 

60 anos. Do total de leitores, 45% são do sexo masculino e 54% feminino. Sobre 

escolaridade, 32% têm o Ensino Fundamental, 50% o Ensino Médio e 18% o Superior. A 

pesquisa foi feita entre abril de 2013 e março de 2014. 

Para efeito de comparação, outra pesquisa da Marplan feita entre abril de 2012 e 

março de 2013 mostra que os leitores do Globo são 48% do sexo masculino e 52% feminino. 

Em relação à classe econômica, eles se distribuem pela classe A (21%), B (60%), C (18%) e 

um pequeno percentual na classe D (1%). Na faixa etária, 8% dos leitores estão entre 10 e 19 

anos, 20% entre 20 e 29 anos, 19% entre 30 e 39 anos, 16% entre 40 e 49 anos, 15% entre 50 

e 59 anos, 12% entre 60 e 69 anos e 11% acima de 70 anos. Sobre escolaridade, 12% têm 

Ensino Fundamental, 29% Ensino Médio e 59% Ensino Superior. 

 

1.3Panelas para atrair o leitor 

 

Para atender ao seu público alvo, uma das armas no lançamento do Extra foi a oferta 

de brindes para ganhar a simpatia de seus leitores, num processo de fidelização de seu 

público, um recurso usado também por outros jornais populares. Essa forma de seduzir o 

público fez diferença. Esse esquema de brindes, na linguagem dos funcionários do marketing 

do jornal, o “junte e ganhe”, refere-se ao ato de comprar jornal, juntar os selos promocionais e 

depois ir até um posto de trocar para buscar o seu brinde.  Já no primeiro número do Extra, em 

5 de abril de 1998, no alto da primeira página estava em destaque asduas promoções: uma de 

selo premiado para juntar e trocar por um conjunto de quatro panelas teflon. Para receber as 



panelas o leitor teria que juntar 60 selos numerados que viriam todos os dias no jornal e colar 

em uma cartela que foi distribuída junto com o primeiro número. 

Para atrair o leitor, o jornal levou o conjunto de panelas para Dona Neuma, uma 

conhecida integrante da chamada Velha Guarda da escola de samba Mangueira, que testou o 

produto fazendo o seu almoço. Mais uma estratégia do jornal para mostrar o cotidiano, a vida 

comum de pessoas em situações de rotina e reforçar o seu lugar de Fala. 

A outra promoção mostrava a foto de um carro e dava dicas sobre a figurinha da sorte. 

Nesta promoção, durante 14 dias o leitor receberia junto com o jornal um envelope de 

figurinhas com imagens de produtos para trocar por videogame, máquina fotográfica, 

walkman, cafeteira e até outro exemplar do jornal. Para completar, também estava impresso 

na página do jornal um cupom para ser preenchido, que daria direito a participar de um sorteio 

de dois carros Gol 1.0. Dessa forma, o novo leitor do jornal comprava um jornal com notícias 

e que também dava prêmios por sorteio, além de oferecer outra forma de ganhar um brinde ao 

juntar selos. 

No jornal, as chamadas da capa eram de serviço, entretenimento e violência, mas se 

afastando do perfil dos chamados sensacionalistas. A manchete da primeira página foi “Caixa 

vende e financia oito mil imóveis no Rio”, outras chamadas em destaques foram: “Gang de 

contínuos desvia 20 milhões”, “Pai mata filho e acaba absolvido”, “Novo tipo de dengue a 

caminho”, “3.500 vagas em concursos públicos” e em destaque “Como é a gravidez de 

Xuxa”. 

De acordo com o diretor de redação Octávio Guedes, o novo jornal queria atender esse 

novo leitor distanciando-se de outros jornais populares, oferecendo serviço, informações 

sobre assuntos que afetariam esse leitor e entretenimento. Na sua avaliação, o que melhor 

explicaria a diferença entre os chamados jornais tradicionais e os populares seria a Editoria de 

Economia: 

“Enquanto a Folha, o Globo e o Estadão falam de crise cambial, o Extra diz 
que a prestação do fogão vai ficar mais cara. A nova classe C passou a ter 
maior poder compra e queria frango, iogurte e também jornal popular que 
vendesse credibilidade. Queria informação boa, com credibilidade. (...) Eu 
costumo dizer que, até pouco tempo, ele (jornal popular) era melhor descrito no 
Código Penal do que no de Código de Ética de uma redação. O jornal era o 
sensacionalismo, mulher pelada, sangue e total descompromisso com o fato, 
com a realidade, com a objetividade. Não vendia credibilidade.Vendia 
sensação. (...) Quando me pedem, em várias palestras, para definir o que é 
jornalismo popular eu digo que só conheci o bom e o mau jornalismo. Essa é a 
definição para mim. Antigamente os jornais dito populares eram chamados 
assim de popular porque faziam o mau jornalismo. E não era por preconceito. 
O jornal popular mereceu, fez um grande esforço para merecer este estigma. 



Ele realmente não fazia o bom jornalismo. Quando surgem os jornais populares 
que decidem fazer o bom jornalismo, aí tem que se adequar ao que é o bom 
jornalismo, ou seja, é aquele que você tem conexão com a sua audiência.” 
(GUEDES, em entrevista em 28 de julho de 2014) 

 

Para Amaral (2006, p.130), os jornais populares “articulam demandas sociais, 

dinâmicas, culturais e lógicas do mercado, e sustentam um contrato de credibilidade baseado 

na proximidade geográfica, no pertencimento social e na participação”. Para buscar esse 

reconhecimento do leitor, uma das estratégias do jornal antes do lançamento foi fazer um 

concurso para escolha do nome e do slogan da nova publicação.  Ao nome Extra seguia a 

frase “o jornal que você escolheu”. 

Ao estudar o Diário Gaúcho, um jornal popular editado no Rio Grande do Sul pelo 

grupo RBS, Bernardes (2004) mostra que a credibilidade é importante como estratégia 

também “de identidade profissional para os jornalistas que atuam no veículo”.  A autora fala 

sobre o preconceito de outros jornalistas com os que trabalham em veículos populares e que 

há uma busca por essa credibilidade e por ser reconhecido como um jornal sério,mesmo sendo 

um popular, que não inventa ou deturpa fatos, não ‘aumenta’ as histórias. Bernardes afirma 

que “a credibilidade confere capital simbólico aos jornalistas” (pg.27). Guedes (2014) 

considera que existe um certo preconceito contra os jornalistas que trabalham em jornais 

populares. Ele conta que “costumava abrir as palestras dizendo ‘eu sou editor de jornal 

popular, mas sou limpinho’. Para ele, “era quase uma desculpa que tinha que dar por trabalhar 

em jornal popular”.  

 
1.4 O papel de representante do leitor 

 

Na construção da identidade do jornal, para se distanciar da chamada imprensa 

sensacionalista, o Extra adotou algumas estratégias de aproximação com o leitor, além do 

pedido departicipação na escolha do nome do periódico. Essa aproximação foi reforçada no 

editorial de estreia, um texto com seis parágrafos no alto da página 4. Com o título “Amigo de 

Fé”, o editorial enumerava as qualidades da publicação e apresentava o que seria sua missão: 

 
“Foi para servir, ser útil, ético e olha a vida com os olhos de seus leitores que 
nasceu o Extra. Quem primeiro veio ao mundo foi a sua alma, carregada de 
pedidos vindos da voz das ruas, gravadas nos documentos das pesquisas. 
Depois surgiram o coração e o amor pela ideia de ser possível atender a tantos 
pleitos, fazer um jornal de qualidade, preço acessível à massa de leitores, com 
identidade bem definida e educado desde o berço para respeitar e defender a 



cidadania” (primeiro parágrafo do editorial Amigo de Fé, pg.4 edição de 5 de 
abril de 1998) 

  

 Um desses caminhos para se colocar no lugar do leitor, como ressaltado no texto, foi 

enviar uma equipe de repórteres durante quase dois meses para visitar os bairros do Rio 

“especialmente nas zonas Norte e Oeste, e os municípios da Baixada, Niterói e São Gonçalo. 

Foi ver de perto com quem iria falar. Foi aprender a linguagem de quem iria ouvi-lo”. A visita 

aos bairros estava vinculada à estratégia de buscar o leitor para o novo jornal, esse leitor 

estaria nas áreas da periferia, distante das áreas nobres da cidade. Reforçando assim a imagem 

de que o popular está associado a questão econômica. 

A preocupação com o uso dessa linguagem se repete ao longo de todo o texto do 

editorial que reforçava ainda sobre o que iria falar, para quem falar e de quem iria cobrar. Há 

o primeiro passo do jornal de tomar para si o papel de porta-voz do morador das áreas 

desassistidas, que não tem como se defender e nem a quem pedir providências. No texto, o 

editorial ainda reforça que vai brigar direto com o governante. Por essa ótica, não há outra 

representação possível. O jornal se coloca numa posição de único caminho para resolver os 

problemas, atropelando outras representações como vereador e associação de moradores. 

“Alegre, inteligente, bom de papo, esse filho do povo sabe de tudo o que 
acontece e interessa no dia a dia. É bem humorado, mas também tem gênio 
forte. Se pisam no calo de seu leitor, ele fala, discute, briga e não deixa barato. 
E pelos seus olhos não deixa passar nada, senhores governantes.” (1998, p.4) 

 
O texto do editorialconcluía dizendo que o novo jornal chegava à casa do leitor 

“respeitando sua família e levando informação, serviço e divertimento para todos. O tipo de 

coisa que só um amigo de fé, irmão e camarada é capaz de fazer”. A frase remetia também a 

uma música de muito sucesso do repertório musical de Roberto Carlos - um compositor e 

cantor classificado por críticos musicais como popular - uma tentativa de criar laços de afeto 

com o leitor. Lembrar-se da música evocava emoções que eram associadas ao sentimento de 

solidariedade, de estar junto, de amizade, de alguém que se importa. Uma estratégia para se 

colocar no lugar de quem mora nessas áreas, do seu público alvo. 

O primeiro11 número foi lançado num domingo, com 164 páginas no total, dividido 

em sessões e cadernos com notícias locais, de saúde, concursos, entretenimento, esportes, 

                                                 
11O projeto do Extra foi elaborado numa parceria com o espanhol Carlos Perez  Rosas, que tinha feito o projeto 
gráfico no jornal “La Vanguardia” de Barcelona, seu colega de equipe o designer Roger Valles e o editor de arte 
brasileiro Ivanir Yazbeck. Fazia parte também da equipe o editor-chefe Eucimar Oliveira, oriundo de O Dia, que 
participou da reforma editorial do jornal nos anos 1980. O mesmo Eucimar sairia do Extra em 2005 para lançar o 
Meia Hora, um popular tabloide do Grupo O Dia. 



televisão e classificados. Na página 15, era detalhado para o leitor a elaboração desse novo 

produto em um processo de “nove meses”, o mesmo tempo de uma gestação, o que faz uma 

ligação afetivacom “o filho do povo” mencionado no editorial. 

O Extra entrava no cenário de jornais populares alardeando, desde o seu editorial até 

as matérias publicadas, assumindo o papel de representante do seu leitor e de fiscal.  Em sua 

análise sobre o Extra, Prevedello (2008 pg.3) ressalta que o jornal assumia um lugar de 

reivindicação e vigilância do poder público. Esse papel segundo o jornal e os jornalistas 

entrevistados pela autora, estaria vinculado às denúncias da precariedade dos serviços 

públicos de saúde, educação e transporte e pela perseguição a resultados, já que o jornal 

exercia “pressão sobre as instâncias de decisão”. 

Para Albuquerque (2009), com a redemocratização, a imprensa brasileira passou a 

“reivindicar um papel político ativo, como fiadora da democracia e suas instituições" (pg.10). 

Para o autor,esse papel se assemelha em alguns aspectos ao do Poder Moderador, instituído 

no período imperial, que estava acima das facções políticas, com autoridade suprema e num 

papel de vigilância. Ele ressalta que o jornalismo brasileiro não opera de fato como um Poder 

Moderador, “uma vez que não existe qualquer tipo de amparo constitucional para isso, mas de 

sugerir que, em boa medida, é este papel que ele se propõe a desempenhar” ( 2009  pg.10).  

“No Brasil, ao fim do regime militar, os meios de comunicação também 
passaram a cobrar para si um papel como mediadores da relação que os três 
poderes estabelecem entre si, mas o fizeram de modo muito mais ativo do que 
seus congêneres americanos. Mais do que simplesmente servir como canal de 
comunicação entre os poderes (e destes com os cidadãos), eles reivindicaram o 
papel de árbitros de conflitos que se estabelecem entre as instituições políticas 
e de intérpretes privilegiados do interesse nacional. (...) os meios de 
comunicação patrocinaram uma leitura muito particular da retórica americana 
do “Quarto Poder”, baseada na tradição de Poder Moderador (2008ª pg.11) 

 

Nessa leitura particular do “Quarto Poder”, a imprensa brasileira teria um papel 

político mais ativo. “Mais do que meramente contribuir para o equilíbrio entre os poderes 

constituídos, a imprensa brasileira tem reivindicado autoridade para, em casos de disputas 

entre eles, intervir em favor de um poder contra o outro, a fim de preservar a ordem pública” 

(2000,pg.43), analisa o autor. Essa atuação da imprensa estaria num caminho diferente do 

modelo americano de jornalismo, por ser “fruto de um contexto político-cultural distinto do 

brasileiro”. Segundo Albuquerque, a imprensa se colocaria nesse papel de árbitro das disputas 

entre os poderes constituídos, decidindo sempre a favor do “Bem Comum”. E esse papel 

encontraria resistências por parte de agentes dos outros poderes, quando a defesa de um 

determinado ponto de vista contrariasse os interesses desses outros poderes.  



Como foi dito anteriormente, desde que surgiu em 1998 o Extra enfatizou que iria 

privilegiar o serviço e já no editorial, publicado na página 4, se colocava como um 

representante do povo e alardeava de quem o jornal iria cobrar: “pelos seus olhos não deixa 

passar nada, senhores governantes”. Ou seja, um papel de fiscal do leitor. Reforçando a ideia 

de um papel de vigilância rigorosa do poder público. 

Em sua pesquisa sobre a influência da mídia e a formação das atitudes políticas do 

cidadão comum, Aldé  (2004) ressalta que os espectadores atribuem aos jornalistas o papel de 

“responsáveis pela transparência da administração pública e pela denúncia e vigilância do 

poder político” (pg.130).  Como veremos adiante, o papel de fiscalizar especificamente a 

administração pública carioca ficou em mais evidência com o lançamento do personagem 

boneco cidadão, que exerceu uma função semelhante ao papel exercido pelos vereadores, que 

fazem a mediação entre comunidade e prefeitura.  

Kuschnir (1999) mostra, ao analisar o trabalho na Câmara Municipal do Rio, que para 

os vereadores essa proximidade com a administração municipal garante a fidelidade de seus 

eleitores e a manutenção de sua representação. Quanto mais for eficaz o seu contato com o 

Executivo, mais reconhecimento o vereador terá junto ou seu eleitorado. 

“Na maioria das  vezes, os vereadores repassam os pedidos das comunidades 
para os órgãos da administração municipal responsáveis pelo serviço. Grande 
parte dos pedidos requer providências imediatas, como obras de pavimentação, 
construção de creches, iluminação etc. Dessa forma, o acesso ao Poder 
Executivo torna-se um dos instrumentos fundamentais para o exercício da 
vereança” (KUSCHNIR, 1999 pg.38) 

 
Segundo a pesquisa da autora, as pessoas procuravam os vereadores para que seus problemas 

fossem resolvidos e muitas vezes esses políticos encontravam dificuldades para atender aos 

pedidos, em alguns casos reclamando que a população não percebia “que o vereador não tem 

poderes de prefeito” (1999, pg.35). Não tinha a chave do cofre, o poder de resolver 

imediatamente sem passar por outros canais. Já o jornal Extra se colocava desde o início 

como um representante da população junto às autoridades, por quem brigaria e defenderia 

seus direitos, faria pressão como reforçava o editorial do primeiro número. E esse papelfoi 

ampliado quando o jornal lança o personagem “boneco cidadão”. Como veremos adiante, o 

boneco estava sempre disponível para ouvir as queixas, ir aos locais e depois fazer contato 

direto com o próprio prefeito para que o problema seja resolvido. E conseguia resultados. 

Kuschnir ressalta ainda em sua pesquisa que estava implícito que, nessa troca de 

atendimento aos pedidos, os vereadores esperavam conquistar novos votos. Este, segundo a 

autora, era o tipo que ela chama de vereador assistencialista, que se achava um benfeitor 



porque solucionava problemas como “buracos na calçada, lâmpadas queimadas, esgotos 

entupidos, como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, já que o poder 

público não resolve” (1999, pg.39).   

Para a autora, um outro tipo de vereador seria o ideológico que “espera, justamente, 

lidar com grupos que sejam representativos de uma coletividade e estejam interessados em 

aprofundar sua participação no ‘processo político’, buscando algo mais do que a satisfação de 

suas necessidades imediatas” (1999, pg.41). O vereador assistencialista classificaria, segundo 

Kuschnir, o voto como uma “honra” que deve ser retribuída. O ideológico “espera que seus 

eleitores entendam o voto e o trabalho parlamentar como bens políticos” (1999, pg.42). 

Guardada as devidas diferenças, o trabalho do personagem do boneco cidadão do 

Extra se assemelharia ao de um vereador assistencialista. Ele não precisa dos votos numa 

eleição normal, mas o Extra se beneficia desse trabalho com a audiência e a fidelização de 

leitores, uma das metas do jornal que acaba sendo atendida. 

Além disso, essa presença constante do personagem do Extra no mundo de seus 

leitores criaria vínculos, que Kuschnir identificou no trabalho dos vereadores. Para ela, “a 

garantia da representatividade é dada pela manutenção de certos vínculos culturais com os 

eleitores” (1999, pg.45).  Se os encontros entre os parlamentares e seu eleitorado consolidava 

essa parceria, veremos também que o jornal Extra, ao colocar um personagem diariamente nas 

ruas em contato direto com seus moradores/leitoresfez esforços para manter essa relação e 

mostrar sua força pressionando o governo municipal, criando vínculos que se refletiam em 

imagens e reportagens publicadas no jornal.A presença na rua era amplificada com a 

publicação do material jornalístico, para depois voltar às ruas e se alimentar de novos pedidos 

de ajuda que seriam também publicados, criando um círculo de empatia entre os moradores. O 

sucesso da pressão junto às autoridades angariava simpatia e abria caminho para a captação de 

novos leitores.   

Na pesquisa de Kuschnir, os vereadores se ressentiam das dificuldades em aprovar 

projetos e derrubar vetos, além de não conseguirem exercer “plenamente sua função de fiscal 

do governo”, pois afirmavam que o Poder Legislativo era inferior ao Poder Executivo (1999, 

pg.68). No entanto, no caso do boneco cidadão do Extra, o personagem não precisa passar por 

audiências na Câmara para aprovar seus projetos, nem depende do voto de outros vereadores. 

Ele atua direto no Executivo, eliminando o vereador como intermediário, pressiona e 

consegue ser atendido. Por outro lado, ao publicar o resultado de sua ação, estará dando 

visibilidade ao representante do Executivo, que estará em cena no papel de quem atendeu ao 

morador.  



O boneco pode fiscalizar e pressionar a autoridade municipal porque ele representa um 

jornal popular de forte penetração junto a uma parte da população que o próprio prefeito 

também quer atender. Um papel da mídia que se coloca num lugar acima de outras 

instituições, como um guardião, mas que também pode perseguir aquele que não atender aos 

seus interesses.   

No caso do jornal popular, o Extra se colocava como representante de seus leitores,     

fiscalizando os atos do poder público e defendendo os seus direitos. E, ao lançar o 

personagem boneco cidadão, colocou mais um elemento para brigar por essa mediação entre a 

comunidade e a administração municipal. E com o sucesso resultante na solução de 

problemas, essa representação pode ter ofuscado o papel dos vereadores. 

O boneco entrou na mediação como um representante que não foi eleito pelo cidadão 

para ocupar essa função. O jornal impôs essa representação, através do boneco. E antes dele, o 

próprio veículo já tinha se colocado como representante do morador da periferia. Nesse papel, 

determinou que assuntos eram do interesse do seu público, com o enfoque que considerava 

mais adequado. Definiu o momento em que esses assuntos seriam tratados e a intensidade da 

cobrança junto às autoridades. Essa representação foiressaltada no discurso do jornal por estar 

suprindo uma carência de uma determinada parte da população, que não se via representada 

junto ao Poder Executivo. 

A divulgação dessa representação foifeita pelo próprio jornal ao dar visibilidade ao 

problema que ajudou a resolver e ainda buscou o seu reconhecimento junto a outras 

instituições. E foi legitimada pelo público, quando este recorreu ao jornal e ao boneco para 

resolver seus problemas e agradecer a solução, e pelas autoridades quando fizeram desse 

representante o seu interlocutor daqueles moradores, reduzindo assim qualquer outro tipo de 

representação.  

O personagem do Extra cresceu no vácuo deixado pelo poder público, assim como as 

organizações não governamentais que defendem os interesses de grupos nos processos de 

tomada de decisão política junto aos governos. Sobre esse tipo de representação 

autoinstituída12, não eleita, como a da atuação das ONGs, Miguel (2012) ressalta que essa 

representação tem que ser vista com cautela. Ele pondera que a exaltação dos representantes 

autoinstituídos “é um atalho para a resolução dos problemas relativos à participação e 

                                                 
12Sobre representação autoinstituída ver MIGUEL, Luiz Felipe.  Autorização e accountability na representação 
democrática. Paper apresentado no II Colóquio Internacional de Teoria Política. São Paulo, 2012. Disponível 
emwww.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Resumos_II_Coloquio/Luis_Felipe_Miguel_Resumo_Coloquio_DCP_USP
_2012.pdf 



representação políticas- problemas que passam, sim, pela baixa qualificação média dos 

cidadãos”. E para enfrentar esse problema o caminho seria promover “a ampliação da 

capacidade de interlocução política das pessoas comuns” (pg.9). 

Na ausência desse diálogo entre as pessoas comuns e o Executivo, os moradores da 

periferia buscaram uma solução a curto prazo, já que o personagem do Extra tinha linha direta 

com a administração municipal. Enquanto os vereadores pediam providências aos órgãos 

públicos ou audiência com o prefeito, o jornal, através do boneco, fazia pressão para uma 

solução imediata. O veículo publicava matérias em dias seguidos, dando assim uma incômoda 

visibilidade para a prefeitura de problemas que atormentavam o cidadão comum como 

buracos cheios de água ou de esgoto e de montanhas de lixo deixadas nas ruas, entre outras 

mazelas. 

A pressão fazia efeito já que a prefeitura respondia com rapidez na solução dos 

problemas. A atuação do boneco, como será discutido depois, também provocou uma reação 

de alguns políticos que aproveitaram a presença do personagem para pegar carona e construir 

a própria imagem pública favorável junto aos seus eleitores. O principal deles foi o prefeito 

carioca Eduardo Paes. 

 

1.5 A política e o jornal popular 

 

Políticos e o segmento de mídia popular sempre tiveram uma relação de interesses no 

Brasil. Para Amaral (2006), o jornalismo popular no Brasil, atuou como intermediário entre os 

leitores e o governo, fez propaganda política e veiculou reivindicações populares.  A autora 

destaca os jornais Última Hora (1951-1964), do Rio de Janeiro, e o Notícias Populares (1963-

2001), de S. O primeiro era favorável a Getúlio Vargas, o segundo foi criado por líderes da 

União Democrática Nacional, seguindo a fórmula do Última Hora de “sexo-sangue-sindicato, 

menos a política tradicional e surgiu com a proposta de ser um jornal anticomunista e tirar as 

massas do caminho da política.”. 

Nos anos 1950, a parceria entre o político Ademar de Barros e o jornalista Antônio 

Chagas Freitas transformou A Notícia (adquirida com Barros) em instrumento para campanha 

política à presidência em 1955. Chagas Freitas alavancou a vendagem do jornal e criou outro, 

O Dia. Em 1956, ele conseguiu o controle acionário da editora responsável pelos dois diários. 

O jornalista foi eleito deputado federal e duas vezes seguidas governador do estado. O Dia foi 

usado para fazer campanha de políticos do grupo chaguista. Em 1983, o jornal foi comprado 

por Ary Carvalho. (AMARAL, 2006, p. 24; CHAGAS, 2013, pp 154-157). 



            Já Carla Siqueira (2002) em sua pesquisa sobre jornais e populismo analisa que as 

lideranças políticas usavam o Última Hora, O Dia e a Luta Democrática, a partir de 1954, para 

reforçar sua presença junto ao eleitorado. A mídia sendo usada para fazer campanha política. 

“A ênfase numa atitude reivindicatória forjará sua identificação com o público, 
e o elogio à atuação de Vargas, Ademar de Barros, Chagas Freitas e Tenório 
Cavalcanti – de acordo com o jornal em questão - tentará empreender a 
transformação do leitor em eleitor destes nomes." (SIQUEIRA, p.109) 

 
 Ao analisar o primeiro número do jornal Extra, em abril de 1998, verificamos que o 

noticiário de política partidária não era contemplado no jornal, mas a cobrança aos políticos se 

fazia presente na crítica à qualidade de serviço de ônibus e metrô; dos problemas com falta de 

água e da ausência de professores em escolas carentes. Ou seja, a referência à política 

municipal ou estadual aparecia sempre que interferia numa prestação de serviço para o leitor. 

Diferente dos jornais chamados tradicionais, onde a cobertura de política tem lugar de 

destaque, com discussão de questões partidárias, a rotina do Congresso etc. 

 Hoje, em sua edição diária do popular carioca, a política partidária seja local ou 

nacional está presente em uma coluna que ocupa meia página (“Extra, Extra”) e traz notas 

sobre os bastidores políticos. Já durante o período eleitoral, cresce o número de matérias sobre 

política. No entanto, no corpo do jornal, a política estadual e municipal está presente nas 

matérias em que aparecem secretários, prefeitos e governador em reportagens onde há uma 

cobrança de uma prestação de serviço ou uma denúncia de irregularidade. 

 Há três anos, o Extra enviou um repórter para ser o setorista de política em Brasília. 

Esse jornalista é encarregado de cobrir a área de Justiça e Direitos Humanos, além das 

bancadas do Rio no Congresso e Senado, e sempre que houver uma matéria que seja diferente 

das que são elaboradas pelos jornalistas do Globo que já atuam em Brasília. 

 

1.6  Perseguindo a cidadania 

 

O discurso de estar ao lado e em defesa do leitor também foi lembrado pelo jornal 

Extra no texto de apresentação do livro de comemoração dos 15 anos do jornal, que faz uma 

seleção de cem capas marcantes nesse período. Assinado pelo diretor de redação, Octávio 

Guedes, o texto enfatiza que “o jornal rejeita em suas capas a fórmula sexo e sangue. Em vez 



do berro sensacionalista, o jornal opta por quebrar o silêncio da primeira página de outra 

forma: sendo a voz de seus leitores13”. 

Ser a voz, estar ao lado e brigar pelos interesses do leitor é um mantra repetido pelo 

jornal desde o seu processo de criação. Esse discurso em defesa do cidadão, colocando o 

jornal no papel de guardião, também é visto em jornais que não são do segmento popular.Em 

O Globo, por exemplo, há três décadas a “Coluna do Consumidor” atua como mediadora 

entre oseu leitor e empresas e agências reguladoras. O canal com o leitor foi amplificado no 

ano passado com o lançamento do site da coluna. No espaço, seja no impresso ou no site, o 

leitor/cidadão/consumidor tem sua queixa registrada e a mídia cobra uma resposta da 

empresa; há também o ranking dos recordistas de reclamações, isso nos indica que também é 

uma forma de pressão da mídia ao mostrar que a qualidade daquele serviço ou produto tem 

problemas. 

 O cidadão que é atendido pelo jornal é o seu leitor (do site ou impresso), não 

necessariamente o assinante. Para o jornal, o atendimento da queixa, após a cobrança e a 

visibilidade na internet e no jornal impresso, é um passo para cativar mais leitores e, 

possivelmente, mais assinantes. É uma prestação de serviço feita pela chamada mídia de 

referência usada como estratégia de mercado contra os seus concorrentes. 

Nos jornais populares do Rio, a defesa do cidadão também estava presente. Em O Dia, 

por exemplo, havia uma coluna dedicada a esclarecer os problemas e informar novidades para 

os servidores públicos e aos aposentados. Os moradores reclamavam a respeito do 

atendimento precário em seus bairros e tinham espaço garantido em outra coluna, onde era 

relatado que o repórter foi ao local, registrou a queixa e iria cobrar providência das 

autoridades. As denúncias chegavam através de cartas, telefonemas ou ainda da visita dos 

leitores à redação. Os leitores e outros cidadãos colocavam o jornal neste lugar de porta-voz. 

Nos telejornais, também há uma busca por esse papel de fiscal de autoridades.  

Atualmente, na primeira edição do RJ TV, da Rede Globo, por exemplo, um repórter vai ao 

local citado na denúncia dos moradores, mostra um calendário onde faz um círculo em uma 

data forçando assim um compromisso com a autoridade, além de avisar que irá voltar naquele 

dia escolhido para cobrar resultados. A pressão também continua no estúdio, quando o 

apresentador do telejornal repete o gesto com um outro calendário reforçando a data da 

cobrança da solução do caso. O calendário também é usado quando a autoridade é 

                                                 
13Trecho do texto da apresentação do livro “EXTRA, 15 anos de notícias nas capas do Extra”, distribuído em 
abril de 2013. Octávio Guedes faz um convite, na última linha do texto para que, através das cem capas, se 
“procure ouvir o berro da cidadania dos nossos leitores” 



entrevistada e assume publicamente o compromisso de resolver o problema. Uma espécie de 

pacto que está longe de ser espontâneo entre a mídia e a autoridade, com a aprovação do 

telespectador.  

O papel de fiscalizar o poder público local já vinha se delineando nos telejornais locais 

da Rede Globo desde 1996, segundo pesquisa de Venício Lima (1997). O autor identificou na 

época uma tendência do DFTV (telejornal local da emissora em Brasília) em levar ao ar 

questões locais, cobrar das autoridades uma posição e uma resposta imediata ao problema, 

mostrando a interferência na agenda dos órgãos locais. Lima ressalta em sua pesquisa que os 

jornalistas se atribuíam um papel de fiscalizadores do poder público, além de canalizador e 

intermediário das demandas oriundas da população. 

Rêgo (2001) mostra através de um caso de uma notícia no RJTV que os jornalistas na 

televisão continuaram exercendo o papel de fiscal. Em seu estudo de caso, a autora tratou do 

aparecimento de uma mancha escura na Praia do Arpoador que desencadeou um debate 

promovido e alimentado pelo próprio telejornal, onde os jornalistas se colocaram como uma 

“autoridade política na sociedade, de onde dialoga com outras autoridades, ao mesmo tempo 

em que conduz as posições e a forma como deve se dar o diálogo (2001, pg. 1)”.  Nesse papel, 

o jornalista travava embates com representantes do governo, se posicionando como o 

representante e o defensor da comunidade. Um papel para qual não foi eleito, mas que era 

reforçado a cada reportagem. 

            As mediações dos veículos de comunicação foram tema de estudo de Rosalía Winocur 

(2002), que analisou programa radiofônico na América Latina e como os meios constroem 

essa relação delicada na sua atuação como mediadores entre a população e as autoridades. A 

autora mostra como os meios estabelecem uma comunicação direta com o poder e podem 

eliminar outras etapas de delegações. Mostrou ainda que, no meio dessa negociação, o 

morador aprendeu, com a evolução desse relacionamento, que caminho deve tomar para ver 

suas queixas atendidas: 

“Los medios han descubierto que abrir los micrófonos y ponerse la camiseta de 
defensor del pueblo es un negocio redondo para obtener credibilidad (...). Por 
su parte, muchos ciudadanos han aprendido en qué condiciones y 
circunstancias un hecho se puede volver noticia y utilizan eficientemente estos 
recursos. Cuentan con la información necesaria para saber dónde llamar, cómo 
hacerlo, qué programas son los más adecuados para canalizar distintos 
requerimientos,  cuál es el  público  a quien va dirigido, y también su rating. Su 
intervención puede modificar en cualquier momento las prioridades de la 
agenda” (WINOCUR, pg.114)  

  Esse posicionamento como representante da população, como vimos, está presente 

tanto nos telejornais como nos jornais impressos. O que diferencia nossa pesquisa é que um 



jornal popular cria um personagem, um boneco, para atuar como fiscal do poder público. 

Neste caso, o repórter está presente quando o boneco entra em cena, mas o protagonismo da 

ação deixa de ser do jornalista. O personagem fica em evidência e cabe ao repórter atuar como 

um ghost writer. Essa invisibilidade, como veremos, não anula a sua presença mas confere 

outras funções para este profissional. 

E no caminho para estreitar os laços com os leitores, nas matérias relacionadas ao 

personagem no jornal Extra, há um uso constante das palavras cidadania e cidadão. Em abril 

de 2013, o jornal editou um livro em comemoração aos 15 anos de existência. O livro traz 

uma seleção de cem capas publicadas durante esse período. Desse total, em 12 aparecem em 

destaque, na primeira página, fotos do personagem boneco cidadão.  

Esse número é mais significativo ao fazermos um recorte de contabilizar somente as 

54 capas selecionadas entre os anos 2009 (aparição do boneco cidadão) e 2013 (foram 

selecionadas apenas três este ano porque o livro foi editado em abril). Nas 12 capas em que 

aparecemo boneco cidadão, quatro são manchete do jornal: uma quando o primeiro boneco 

cidadão, João Buracão, foi agredido por um político; outra quando foi lançado a terceira fase 

do boneco, o Zé Lador, e duas em que o prefeito Eduardo Paes aparece ao lado do boneco: a 

primeira entrevista coletiva que concedeu ao João Buracão e  a segunda abraçando Zé Lador 

na sacada do Palácio da Cidade no dia de sua posse, no segundo mandato em janeiro de 2013. 

Faremos adiante reflexões sobre esse relacionamento entre o personagem do jornal carioca e o 

prefeito do Rio.  

As reportagens selecionadas com o boneco cidadão denunciam a falta de serviços 

públicos, que deveriam ser prestados pela   prefeitura carioca e por outras de cidades vizinhas, 

mostram também moradores comemorando com o boneco o atendimento de alguns desses 

serviços, que foram objetos de matérias jornalísticas. No texto de apresentação do livro, em 

sua última linha, o diretor do jornal, Octávio Guedes, manda um recado para as autoridades 

com uma frase: "Procure ouvir o berro da cidadania dos nossos leitores". 

Esse apelo nos remete a análise de Murilo de Carvalho (2002), ao traçar o que chamou 

de o longo caminho da cidadania no Brasil. Em seu livro, o autor enfatiza que a construção da 

democracia no país ganhou fôlego após o fim da ditadura militar, em 1985, e que uma das 

marcas deste trabalho foi a evidência que se deu ao uso da palavra cidadania pelos políticos, 

jornalistas, intelectuais, além de líderes sindicais, dirigentes de associações e "simples 

cidadãos". O autor faz uma constatação: "A cidadania caiu, literalmente, na boca do povo. 

Mais ainda, ela substituiu o próprio povo na retórica da política. Não se diz mais "o povo quer 

isto ou aquilo" diz-se "a cidadania quer". Cidadania virou gente" (2002, pag.8). 



A atuação do personagem boneco reforça todo o tempo que ele será o porta voz desse 

cidadão, o instrumento pelo qual será possível ouvir “o berro da cidadania” da qual falava no 

texto do livro comemorativo. Cidadania sendo usada no lugar de povo. Octávio Guedes 

(2014) faz uma comparação com o editorial de 1998, no qual o jornal se coloca como “os 

olhos do povo” e o momento atual.  

“Hoje é diferente. Hoje soa estranho até, mas naquele momento a realidade era 
outra. Um dos objetivos era o de cobrar melhorias. Isso em 98 era uma 
novidade. (...) Era também para servir ao seu leitor e ter uma ligação maior. 
(...) ou seja, uma parceria. Era nesse sentido mesmo, abraçar as causas do 
leitor, por quem não tinha voz. Hoje, no mundo moderno, as pessoas têm mais 
cidadania, mas isso era diferente em 98”. (GUEDES, em entrevista em 28 de 
julho de 2014). 

 

Cidadania, no discurso do jornal seria o seu leitor ser ouvido, ter seus direitos 

contemplados como os direitos à educação, à saúde, à segurança, por exemplo. Poder 

reclamar e ser ouvido pelas instituições. E jornal seria o instrumento para ajudar nesse 

caminho da cidadania.  

Em sua análise a respeito da cidadania no discurso do Extra, Prevedello (2008) afirma 

que “o papel do Estado parece ter sido relegado à desconfiança permanente, mas ainda é 

central para as populações que se encontram em situação social desfavorável” (pg.14). 

“No discurso do Extra a cidadania encontra um molde adaptado à estratégia de 
vinculação do jornal com o leitor: uma representação fragmentada, que atende à 
consolidação do jornal como um instrumento de orientação e formação de 
opinião. O jornal é o grande enunciador (...), o lugar central para a definição 
dos sentidos e para a disponibilização de posiçõesde sujeito, ou seja, um lugar 
do qual os indivíduos que estão em processo de construção da cidadania não 
podem prescindir para obter visibilidade e buscar resultados que dependam de 
ações coletivas ou da atuação do Estado”(PREVEDELLO, 2008, pg.  14) 

 

  Além de ser uma estratégia para ocupar o segmento de mídia popular e se colocar 

como fiscal em nome da população, o Extra usou também um apelo sensorial para se 

aproximar do leitor. Desde o início ele foi convidado a participar da construção da identidade 

do jornal ao participar de um concurso onde os leitores votaram em qual seria o melhor nome 

para o jornal.  Mais tarde, o mesmo convite foi feito para composição do vestuário e do nome 

do personagem boneco cidadão em duas das três fases (Zé Lixão e Zé Lador). 

O jornal popular Extra, através de seu personagem boneco cidadão, envolvia os 

moradores/leitores. A parceria, nas ações do personagem na rua, era registrada em fotos e 

declarações no texto nas reportagens. O morador elogiava a atuação do boneco, participando 

de uma encenação, interagindo com o boneco, abraçando, tirando fotos e também enviando 



palavras de agradecimento através de canais de comunicação com o jornal.As ferramentas 

usadas para essa interação com o cidadão foram colocadas desde o início e somadas ao longo 

do tempo: do telefone para anotar os recados, ao email endereçado ao personagem boneco 

cidadão, ao twitter do jornal, orkut ou ainda blog e whatsapp. 

 

1.7 O repórter multifunção 
 
A descoberta e posterior construção do personagem boneco cidadão se deve ao 

trabalho de um repórter multimídia.  Em 2008, o Extra implementou um projeto em que dois 

repórteres foram treinados para atuar como repórter 3G, que em outras palavras significava 

que esse jornalista iria para à rua com um laptop, uma conexão de banda larga e a 

responsabilidade de produzir matérias com texto, foto, vídeo para o site e para o impresso. Ele 

deveria postar da rua, direto no site, as notícias mais quentes e agregar a isso um vídeo, um 

áudio ou uma foto. Ou os três. Além disso, ele deveria também produzir material para o 

impresso. Ou seja, um repórter multimídia. 

Esse tipo de profissional multitarefa já tinha surgido na televisão com o trabalho de 

videoreportagem de Luís Nachbin, na Rede Globo, que no final dos anos 1990 percorreu 

países do Oriente fazendo matérias e documentando todo trabalho em vídeo, acumulando as 

funções de produtor, repórter e cinegrafista. Um estilo de uma pauta na cabeça e uma câmera 

na mão. Mas se na televisão esse trabalho era pioneiro e se manteve durante anos, em jornal 

esse tipo de profissional não era comum.  

No Rio, as redações de uma mesma empresa que produziam o jornal impresso e 

conteúdo para o site ficavam em espaços diferentes até o ano 2000 e somente depois 

começaram um movimento para convergência e integração. É oportuno lembrar que, ao 

contrário de outras redações, o site do Extra começou em 2007 já integrado à redação. Ou 

seja, os jornalistas do impresso editavam o site desde o seu início. Neste caso, não passaram 

por um processo de unificação das redações.  

 Em sua pesquisa sobre as mudanças nas redações de vários países por conta da 

convergência da redação digital com a do impresso, Salaverría e García Avilés (2008) fizeram 

algumas reflexões sobre a literatura acadêmica que trata do caso, desde os o final dos anos 

1980. Eles pontuaram que esse modelo de redação implicava em que o profissional tivesse a 

capacidade de produzir para as diversas plataformas e adaptar todos contéudossegundo as 

“necessidades narrativas” de cada meio (pg.39), uma mudança na mentalidade de produção 

dentro de uma redação. Os autores enfatizavam ainda que a crítica mais constante (em 



redações de outros países) era a possível perda da qualidade do trabalho resultante dessa 

convergência, já que seria necessário um outro tipo de profissional. 

“Conforme aumenta el nível de convergencia de medios, al periodista se le 
requiere un mayor grado de polivalencia, que en parte se explica por la 
capacidad de la tecnología digital para disminuir tanto el grado de 
especialización como el número de personas necesario para manejar los 
equipos y sistemas de trabajo. Ello, a primera vista, incrementa la 
productividad laboral y reduce el coste de producción para las empresas” 
(SALAVERRÍA e GARCÍA AVILÉS, 2008, pg 43) 

 

Fazer essa pequena reflexão sobre a convergência é necessária para entender a rotina 

de produção desse repórter 3G do Extra.  Na prática, antes de chegar ao comando da redação, 

a decisão inicial do que era notícia ou não era feita por esse repórter que decidia na rua o que 

poderia ser guardado para outra edição, o que renderia melhor para o site ou o que seria mais 

adequado para o impresso. Esse seria o primeiro filtro. Caberia ao repórter decidir pelo 

critério de noticiabilidade o que seria uma matéria. Veremos adiante que conhecer o perfil do 

veículo em que ele trabalhava e dos próprios editores também teve uma influência para as 

tomadas de decisões.  O Extra selecionou para essa empreitada dois profissionais: um para 

Zona Oeste e outro para Baixada Fluminense. O repórter Fernando Torres Pereira foi 

escolhido para atuar nos municípios da Baixada Fluminense. Na época, aos 26 anos, ele tinha 

cinco anos de profissão e ainda dava aulas em uma faculdade depois de sair do trabalho no 

jornal. 

“O poder de decisão na rua sempre vai ser do repórter. O que o repórter tinha 
que aprender era saber o melhor momento que aquele vídeo deveria ser feito, 
aquela pauta multimídia renderia. Era fundamental não canibalizar o impresso. 
Tinha que ser um complemento para uma outra plataforma, produzir um 
conteúdo diferenciado e distribuir para não sacrificar o papel (o jornal)” 
(FÁBIO GUSMÃO, editor de Cidade em 2008, em entrevista em 4 de fevereiro 
de 2015) 

 
Esse novo repórter acumulava funções e papéis que iam além de apurar a pauta que 

recebesse da própria redação. Uma das tarefas era garimpar outras pautas pelo caminho, 

circular no carro de reportagem pela área a que foi destinado para achar outro tipo de pauta 

que não estaria nos concorrentes, que atendesse ao perfil do jornal e do seu leitor. Esse tipo de 

rotina de produção de reportagem multimídia não era comum em outros jornais populares e 

mesmo em jornais de referência. E vamos ver adiante que esse tipo de profissional ajudou a 

construir o personagem do Extra. Ao contrário de outros repórteres de jornais impresso, ele 

tinha mobilidade por conta dos aparelhos tecnológicos, autonomia para buscar pautas nas ruas 

e um olhar para elaborar material para site e impresso.  



 Em pesquisa recente, Barsotti (2014) analisou o trabalho de editores de dois sites e 

verificou que os jornalistas online estão absorvendo outros papéis diante das mudanças da 

nova rotina de trabalho. A pesquisa da autora diz respeito a editores que trabalhavam 

internamente nas redações do Globo e do Extra e eram responsáveis pelas homes (a capa do 

site). A autora afirma que a interatividade “proporcionada por blogs, redes sociais e canais de 

participação destinados ao públicos” coloca na produção jornalística mais um fluxo de 

notícias complementares e que “novas funções se incorporam às antigas nas redações” 

(pg.234). 

  Ao tratar da reconfiguração do papel do jornalista na internet, a autora sinaliza que 

esse profissional também exerce o papel de mediador entre as notícias e o seu público, mas 

que nesse papel ele amplia sua atuação ao participar de fóruns de discussão, que podem 

retroalimentar o processo de edição. Para Barsotti, o jornalista de internet também tem a 

função de mobilizador de audiência, já que esse tipo de “jornalista tem atuado para engajar 

seu público em torno de diversas causas” (2014, pg.235).  

 Podemos verificar que, semelhante ao trabalho dos editores de internet pesquisados 

por Barsotti, os repórteres do projeto 3G também acumulavam novas funções. Em sua rotina, 

esse profissional produzia ao mesmo tempo para o site do Extra e para o jornal. A produção 

desse repórter era diferente do conceito de “jornalista sentado”, de Erik Neveu, onde em 

linhas gerais, o profissional fica mais voltado para o tratamento do texto produzido por outros, 

trabalhando em uma informação que não foi coletada por ele mesmo. Já o jornalista 

multimídia está fora da redação coletando informações, em contato com a população, com o 

foco em produzir material para plataformas diferentes. Ele tinha mobilidade (usando laptop e 

banda larga para enviar material direto para o site), estava na rua em constante busca de novas 

pautas e de olho na audiência do site (eventos que poderiam virar notícias que provocariam 

mais cliques e, consequentemente, destaque também nas páginas do jornal). 

 Essa nova forma de trabalhar contribuiu para construção do personagem do boneco 

cidadão. O repórter trazia para o centro da reportagem o morador, fortalecendo a sua 

denúncia, através da encenação na qual participava o personagem. O sucesso dessa atuação 

provocava o aumento de pedidos para solucionar problemas de moradores em áreas carentes e 

a cada solução, mais pedidos chegavam. Os políticos também ficaram em alerta com esse 

novo personagem e provocavam encontros para receber o boneco em seus gabinetes. Na 

redação, os repórteres e editores mantiveram a audiência em alta com sucessivas reportagens. 

Os episódios que envolviam o boneco eram noticiados primeiro no site, em busca de 

mais audiência no mundo virtual, para depois migrar para o jornal impresso. O repórter 



multifunção participou dessas etapas de produção de notícia. Ele também atuou nos bastidores 

para escrever em primeira pessoa como se fosse o próprio boneco. Ele conta que procurou 

usar no texto referências sobre a linguagem dos moradores do subúrbio, para que houvesse 

uma identificação maior entre o personagem e os seus leitores. Além da produção multimídia, 

o repórter entra em cena como um escritor de ficção, criando falas mais adequadas ao 

personagem do jornal popular. 

 

 

Capítulo 2 
 
 

O subúrbio como berço do João Buracão 
 
 
No dia 9 de fevereiro de 2009, uma equipe de reportagem do jornal Extra passava pela 

Rua Piraí, no bairro de Marechal Hermes, e uma cena chamou atenção dos jornalistas. Um 

boneco feito de jornal, espuma e papel higiênico, usando roupas masculinas e um boné estava 

sentado em uma cadeira com uma vara de pescar improvisada por um cabo de vassoura, a 

linha era feita com pedaços de saco plástico e na ponta foi colado um peixe de papelão. Ele 

foi colocado ao lado de um buraco cheio de esgoto. O boneco pesava 15 quilos e fora criado 

poucos dias antes pelo borracheiro Irandi Pereira da Rocha, para protestar contra o buraco que 

estava aberto na sua rua, por conta de vazamento de água há muitos anos. 

O boneco lembrava muito os “judas14”, bonecos que são linchados na Semana Santa, e 

que fazem críticas a políticos. Esse ritual de confeccionar “judas” para fazer críticas é comum 

também nos subúrbios cariocas, onde bonecossão pendurados em postes ou árvores e 

espancados nesse período. O boneco encontrado pela equipe do jornal parecia um desses e foi 

feito como forma de protesto contra o descaso das autoridades, mas o seu destino não foi a 

fogueira ou uma surra em um poste. Nascido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Irandi 

revelou em entrevista ao Extra que usou a arte bonequeira nordestina para construir o boneco, 

semelhante aos que na sua cidade natal são confeccionados para malhação de “judas”. 

 
“Nesse boneco eu usei a expressão irreverente, aquela cara de “tô aqui e 
ninguém vai fazer nada?”. Tudo começou quando meus filhos acharam uma 

                                                 
14Em sua pesquisa Mendes (2007) faz extenso relato sobre a prática da confecção de bonecos  e o ritual da 
malhação que representam personalidades públicas ou políticos, em um bairro da periferia da cidade de Natal, no 
Rio Grande do Norte. Os bonecos, depois de prontos, com enchimentos em roupas usadas, eram expostos e 
espancados ou ainda destruídos em fogueiras no Sábado de Aleluia. Ver mais em MENDES, Andreia Regina 
Moura.  Dissertação de mestrado. A malhação do Judas: rito e identidade. Natal, RN, 2007. 



fantasia de carnaval com uns peixinhos na rua. Joguei dentro do buraco, mas 
os carros destruíram. Por causa disso, tive a ideia de fazer um boneco pescando 
O primeiro rosto foi feito de saco de lixo preto. As pessoas começaram a tirar 
fotos. Aí fiz uma cara de verdade para ele.” (entrevista publicada no site do 
Extra em 22/08/2009)  

Antes de encontrar a cena com o boneco do borracheiro Irandi, o repórter Fernando 

Pereira (2014) contou que voltava de uma pauta e, ao retornar para redação no Centro da 

Cidade, decidiu evitar o trânsito da Avenida Brasil, e procurou o caminho percorrendo as ruas 

do subúrbio. Além de fugir do engarrafamento, ele procurava novas pautas, um hábito em sua 

rotina de repórter 3G. Ao conversar com o motorista Carlos Costa, soube que um amigo teria 

visto um protesto de um morador,“uma coisa engraçada” nas palavras do motorista. 

 Essa troca de informações com um membro da equipe mostra que o repórter seguiu a 

seleção de uma pauta baseada também em uma das características de jornais populares: o 

humor (SIQUEIRA, 2002, pg191). A autora lembra que o humor foi usado nos jornais Última 

Hora, O Dia e Luta Democrática nos anos 1950, em charges irreverentes e até em o humor de 

tipo duvidoso em reportagens sensacionalistas. O humor caía bem no gosto popular. E essa 

receita foi seguida pelos periódicos deste segmento.  

Ao conversar com o borracheiro que produziu o boneco, o repórter soube que aquele 

era um protesto bem humorado contra a prefeitura. E também uma resposta aos motoristas 

que passavam pelo local e desconfiavam que uma borracharia tão perto de um buraco poderia 

estar lucrando com os acidentes de motoristas incautos. 

 
“Aquela coisa carioca bem humorada. Fiz um vídeo com ele e achei que iam 
gostar na redação. Porque era a cara do Extra. Eu conhecia o perfil do jornal, 
do Fábio (Gusmão), do Octávio (Guedes), eles iam comprar essa ideia. 
Perguntei pelo nome e o o Irandi não tinha pensado nisso, falou em “boneco 
pescador”. Imagina! Isso ia estourar meu título não ia sobrar espaço para mais 
nada.  Olhei pro boneco e pensei que parecia um João bobo, aquele brinquedo, 
ou um bate-bola. Pensei no nome João, parecia aquele boneco de infância, era 
popular e buracão porque estava na frente de um buraco enorme. Depois de 
gravar vídeo e fazer foto saí já esboçando o texto, rabiscando título.” 
(FERNANDO PEREIRA, em entrevista em 13 de setembro de 2014) 

 
O estereótipo do que é o “ser carioca” usado tanto pelo repórter quanto pelos editores 

é uma mistura de uma pessoa bem humorada, que encara as dificuldades com um protesto 

debochado. A própria imagem do boneco confeccionado pelo borracheiro mostra o sorriso 

rasgado na cara, um rosto comum e a encenação debochada de fingir que está pescando ao 

lado de um buraco que mistura água e esgoto. Como o próprio diretor de redação Octávio 

Guedes disse anteriormente, os repórteres do novo jornal popular foram treinados para ter 



sensibilidade para entender o que, na visão do jornal, seriam as áreas mais populares que ele 

(jornal) queria atingir. Conhecer a linguagem, os modos, a rotina para replicar no jornal, 

através de reportagens, todo esse “jeito” de ser carioca.  Ou seja, uma estratégia de atingir o 

mercado que interessava a esse novo produto. 

O repórter que encontrou o boneco confeccionado pelo borracheiro treinou essa 

sensibilidade para encontrar pautas que interessariam ao jornal, para atender o que 

considerava ser o perfil desse veículo. Ele também percebia, pelo perfil dos seus editores, o 

que mais interessaria aos seus chefes e como poderia apresentar a pauta e ser bem sucedido. 

Nesse caso, o repórter pensou em desenvolver uma pauta que pudesse atender, em primeiro 

lugar, aos interesses do veículo onde trabalhava, de mostrar assuntos que estavam na agenda 

desse jornal popular e que poderiam atingir o seu público alvo. Encontrar um produto 

produzido por um cidadão comum, que não foraelaborado dentro das quatros paredes de uma 

redação era um passo para criar também uma empatia com moradores dessas áreas onde o 

jornal tinha interesse em ter repercussão. 

Como falamos anteriormente, o acúmulo de funções fazia parte da rotina deste 

repórter, que deveria postar no site, direto da rua, o material apurado com título e legendas 

para fotos. Por isso, a preocupação com o tamanho de caracteres que o nome proposto pelo 

borracheiro iria ocupar. E também essa certeza de que a pauta seria aprovada pelos editores 

“porque era a cara do Extra”.   

Achar o boneco e publicar a denúncia foi uma escolha do repórter para elaborar uma 

reportagem sobre problemas que afetam os moradores de áreas carentes. Mas o passo 

seguinte, a transformação, foi uma opção editorial para dramatizar o assunto e fazer surgir um 

fiscal do poder público para falar em nome do cidadão da mesma forma como o jornal se 

colocou desde seu lançamento neste papel. 

 E o sucesso da primeira publicação mostrando o boneco surpreendeu a direção do 

jornal, que passou a pensar o boneco com novas funções e houve todo um esforço para 

direcionar a presença do boneco em lugares onde pudesse mobilizar essa audiência. Um 

processo onde o jornal buscava esse vínculo com o leitor, uma cumplicidade para receber 

novas denúncias e reforçar o seu papel de porta-voz desse morador. Nesse caminho, a busca 

por audiência iria trazer novos leitores que se identificariam com esses outros moradores por 

vivenciarem problemas semelhantes. 

“Ele (o boneco) era o  deboche do abandono. Você tem o protesto que não é 
raivoso, não é convencional, é debochado. Tem ali uma certa festa, a 
capacidade de rir de si mesmo. Como  jornal, a gente tinha essa familiaridade 
com essa carioquice, com esse jeito carioca. Vi que ali tinha uma boa sacada. E 



demos na primeira página. A redação teve essa percepção, de que estávamos 
diante de uma cena carioca deliciosa por isso demos e suitamos. E até quando 
colocamos “chama o João Buracão” não era para chamar o boneco, era para 
mostrar como poderia ser um protesto. Só que aí começou a explodir de 
ligação. Me ligaram num fim de semana que estava de folga e decidimos pegar 
emprestado o boneco e percorrer os outros bairros, atender os outros leitores”. 
(GUEDES, em entrevista em 28 de julho de 2014). 

No planejamento original, a primeira matéria sobre o boneco iria para o impresso 

somente no dia seguinte e depois para o site. No entanto, por causa da falta de espaço editorial 

ela foi para a “gaveta”, ficou guardada para ser publicada em um outro dia. Ou seja, ela 

passou pelo filtro e foi destinada a uma outra etapa, a esperar porque era o que se chama nas 

redações de matéria fria, não tinha a urgência de um fato que todos iriam documentar naquele 

instante. Mas essa espera foi atropelada.  

Três dias depois, a foto do boneco foi publicada discretamente numa sessão do Jornais 

de Bairros no site do Globo.  Isso acendeu um alerta e o repórter informou ao editor sobre a 

foto. “Hoje, uma matéria assim não resistiria 24 horas”, afirma Fernando Pereira. Ele se refere 

ao fato de que, com a proliferação de smartphones e a atividade nas redes sociais, onde os 

internautas documentam fatos e publicam em tempo real o que encontram pela cidade, essa 

exclusividade não ficaria restrita ao Extra. A reportagem não ficaria na gaveta porque já 

estaria publicada numa rede social ou no site do próprio jornal em busca de audiência. Para 

Gusmão, foi“feeling do repórter encontrar a pauta, a sorte dele ter visto no site a foto e a 

direção (do Extra) abraçar a ideia”. Como falamos anteriormente, o treinamento dos 

repórteres aguçou esse feeling e o posicionamento da direção também teve relação com a 

estratégia mercadológica e o discurso de representação do próprio jornal.  

O personagem surgia assim na reportagem publicada no dia seguinte, 13 de fevereiro, 

com o título: “Nome e sobrenome para o descaso público”. A publicação na primeira página 

surtiu efeito e o buraco foi tapado no dia seguinte. Essa pronta resposta da prefeitura carioca 

foi transformada em reportagem, com direito ao uso de fotos em dupla exposição na primeira 

página: o antes e o depois. Um recurso muito usado no jornalismo para mostrar duas etapas de 

um caso. Na foto da esquerda, o boneco estava sentado numa cadeira simulando pescar num 

buraco e na outra, observava o trabalho dos operários. O título era uma convocação: “Rua 

esburacada? João Buracão é a solução!” e o subtítulo “Boneco faz protesto bem-humorado e 

ganha atenção da Cedae e da Prefeitura. Mande sua denúncia que o Extra vai levar o João 

Buração até a sua rua”. A legenda da foto também mostrava que a pressão da mídia: “Depois 

de sair na primeira página do Extra, a Prefeitura correu para tapar o buraco”.A repercussão foi 

imediata e vários pedidos chegaram na redação através de telefonemas e emails. 



“O que assustou a gente foi que depois que veio o primeiro resultado foi uma 
avalanche porque tem uma demanda reprimida (...) a gente fazia o máximo 
para atender. E ao mesmo  tempo era muito curioso a relação das pessoas com 
ele. Como se elas emprestassem a alma para o boneco. Tanto que tivemos 
outros e não tinham o charme dele (...) o boneco tinha alma (...) tinha uma cara 
 popular, uma cara carioca. (...)e  chegavam 40, 60 emails por dia  com 
denúncias. Eram problemas que realmente perturbavam as pessoas.  Poderia 
não ser de grande interesse público, mas era do interesse das pessoas, de 
interesse local”. (GUSMÃO, em entrevista 5/12/2014). 

 

 O jornal começou então uma série de reportagens colocando o boneco João Buracão 

como fiscal “convocado pelos leitores do Extra para fiscalizar outras crateras do Rio”, como 

relatado na reportagem da página 5 do dia 16 de fevereiro de 2009. Além disso, colocava à 

disposição o email do jornal para receber denúncias. Para pressionar a autoridade, nas fotos 

das reportagens era usado uma imagem em tamanho natural do prefeito Eduardo Paes colada 

num papelão, que era colocada ao lado do boneco nos buracos que encontrava pelos bairros, 

simulando assim uma conversa entre o personagem e a autoridade municipal. A foto mostrava 

o boneco sentado numa cadeira ao lado de um buraco e ao seu lado a imagem de papelão de 

Eduardo Paes, recém eleito. O título foi “O dono do buraco”:  

“Foi uma conversa de homem para homem, ou melhor, de boneco para boneco. 
Em Vampo Grande, João Buracão ‘recebeu’ o prefeito do Rio, Eduardo Paes 
em seu gabinete –um buraco, claro-, e repassou a ele todas as reclamações que 
escutou em suas andanças pela Zona Oeste. Se você quiser fazer sua denúncia 
sobre os buracos de sua rua para o João Buracão, acesse o Extra Online 
(www.extraonline.com.br). Mas para apelar também aos órgãos oficiais, o 
caminho é o Tele-Buraco, da Secretaria municipal de Obras (SMO), pelo 
telefone 2589-1234. O serviço funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 9h 
às 17h. A SMO também recebe reclamações nas Divisões de Conservação de 
cada bairro” (Trecho da matéria publicada na pg.5, na edição de 16 de 
fevereiro de 2009) 

 

 O artifício de levar a imagem do prefeito para o local de “trabalho” do boneco do 

jornal popular era uma forma de pressionar uma resposta da autoridade, já que também 

publicava o número de telefone dos órgãos responsáveis pela solução do problema. Mas, ao 

mesmo tempo, criava um vínculo com o Poder Executivo ao associar ainda a imagem do 

personagem com a do prefeito num clima de camaradagem já que, no próprio texto, a 

presença de Paes é colocada como a de um visitante e não na de uma autoridade que está 

sendo cobrada por alguma coisa. 

. 

2.1 A interferência na agenda 



 

A rápida resposta da prefeitura sinalizou, para a redação do jornal popular, como esse 

personagem poderia atuar junto ao leitor e interferir no trabalho ao Poder Executivo, na 

agenda das autoridades. 

 O conceito de agendamento surge a partir da publicação das pesquisas de McCombs e 

Shaw, em 1972, que mostraram como o público era influenciado pela mídia, que esse público 

formava seu conhecimento do mundo a partir das informações que recebia através das 

notícias. A mídia teria o poder de propor uma agenda pública e influenciar a opinião pública, 

através da seleção de assuntos que consideraria de interesse para o público. Para testar essa 

hipótese, eles acompanharam a eleição presidencial de 1968 em Chapel Hill, na Carolina do 

Norte, nos Estados Unidos, aplicando um questionário a um grupo de eleitores indecisos. Esse 

grupo deveria citar os assuntos que seriam questões importantes de acordo com seus pontos 

de vista. O resultado foi que os assuntos veiculados pela mídia eram os citados pelo grupo 

como sendo os mais importantes. A mídia estaria ditando a agenda pública sobre o que 

pensar. Estudos posteriores mostram que esse conceito inicial foi ampliado e apontam o 

processo de agendamento como um processo interativo, mostrando também a influência da 

agenda pública sobre a agenda jornalística (TRAQUINA, 2002; BARSOTTI, 2014). 

No caso da nossa pesquisa, a mídia cria uma agenda para o público a partir da seleção 

de lugares onde o boneco vai atuar como sendo os mais importantes, ressaltando o descaso 

das autoridades com aqueles moradores e o seu problema, o buraco em sua rua. A seleção de 

locais está ligada, sob o ponto de visto do jornal, ao seu público alvo e aos lugares onde 

interessa a ele atuar. Uma questão de estratégia de mercado. 

Ao mesmo tempo, essa escolha de lugares e a publicidade disso no jornal é uma forma 

de pressão sobre a autoridade municipal, que acaba mudando o seu cronograma, a sua agenda 

de trabalho, por conta dessa exposição constante e a cobrança através de fotos e reportagens 

no jornal impresso e no online. O trabalho de conversação e recapeamento asfáltico faz parte 

da rotina de órgãos da prefeitura que lista os lugares onde vai atuar. Ao ser pressionado pelo 

jornal popular, através do boneco, o cronograma inicial era alterado para atender a essa 

demanda.   

A mídia pautava o público sobre um assunto que julgava ser do seu interesse, 

interferia na rotina de trabalho da secretaria de Conservação e Obras da prefeitura, além de se 

colocar como defensor de uma parcela da população da cidade. Ao publicar a solução do caso 

e o trabalho no local dos próprios operários, a mídia dava publicidade a uma ação da 

prefeitura.  



Como veremos adiante, com o tempo os moradores também tentavam influenciar na 

agenda da mídia ao convidar o João Buracão, por exemplo, para comparecer a uma festa de 

15 anos, à uma sala de aula para dar palestras ou a um churrasco em comemoração a um 

buraco tapado. Como abordamos anteriormente no trabalho de Winocur (2002), os cidadãos 

descobriram caminhos para influenciar na pauta de discussões em programas de rádio 

estudados pela autora. O mesmo aconteceu no Rio de Janeiro em relação ao jornal popular. Os 

moradores de áreas carentes perceberam que o boneco poderia ser um instrumento para 

resolver seus problemas e ter a visibilidade necessária no jornal quando fosse preciso.  

No mesmo caminho, como veremos adiante, a agenda da mídia também foi 

influenciada por políticos, que ofereceram honrarias ao boneco (medalhas) e conseguiram 

pautar a mídia para cobrir o evento. Além do próprio prefeito Eduardo Paes que também 

interferiu na agenda da mídia ao provocar a primeira entrevista exclusiva com o boneco João 

Buracão, por exemplo, e depois fazer outros convites para o boneco cidadão na segunda e 

terceira fases. Também houve influência na agenda de outros veículos tanto do próprio grupo 

empresarial, que edita o Extra, como de outra mídia e que ajudaram a reforçar o papel do 

personagem ou repercutiram os eventos onde o boneco estava presente.  

Mas antes de detalharmos esses episódios, vamos voltar ao início da construção do 

personagem pelo Extra.  

Diante do resultado quase imediato obtido após a denúncia do buraco em Marechal 

Hermes, o jornal deu uma nova função para o boneco: ele seria o porta-voz do leitor e se 

colocaria como um receptor de denúncias de outros buracos, cobrando providências das 

autoridades responsáveis. O boneco ganhou função e até voz, já que nas reportagens ele 

aparecia dando declarações firmes e prometendo denunciar os descasos. 

Dez dias depois da primeira matéria, na página 10, o jornal apresentava uma entrevista 

com o próprio boneco, assinada pelo mesmo repórter que o encontrara. O repórter fazendo 

assim um duplo papel, como jornalista e como o ghost writer do boneco. O personagem tinha 

voz e opinião. Em seis perguntas, João Buracão era apresentado e chamava o borracheiro de 

“pai” e falava do seu trabalho. Duas respostas chamam atenção por criticar a autoridade, 

exaltar “o povo” e deixar claro que apenas mostra os problemas, que não conserta o buraco: 

- Você gosta da forma como a população o recebe? 
- O povo é minha razão de viver. Sem o carinho das pessoas nas ruas, eu já 
teria  me aposentado. Quando chego, com meu sorriso aberto, as crianças 
adoram tirar fotos ao meu lado e os adultos gostam de conversar sobre os 
problemas do bairro. As pessoas precisam de atenção. Se os governantes 
quisessem, seriam tão bem recebidos quanto eu. Basta trabalhar direito e ouvir 
a comunidade. Mas um político não pode visitar um determinado lugar só na 



época das eleições. Se é escolhido, precisa trabalhar todos os dias perto de seus 
patrões que são as pessoas simples, o povo.   
- Como está o seu desempenho? 
- Pesquei em mais de dez buracos. É pouco, perto da enorme quantidade de 
convites, mas fiz meu papel. Minha intenção é apenas mostrar como os 
moradores precisam dos governantes, pois a falta de assistência parece mentira, 
de tão absurda. É importante ressaltar que não conserto buracos. Esse papel é 
das prefeituras. Só mostro o problema. (Reportagem publicada na edição de 22 
de fevereiro de 2009, p.10) 

 
Nas respostas, o jornal, através da entrevista fictícia com o boneco, quer deixar claro 

que a responsabilidade de resolver o problema é da prefeitura. E termina dizendo que “a 

população deve ir às subprefeituras e prefeituras, para exigir o fim dos problemas, que os 

governantes têm a obrigação de resolver”. No discurso, o personagem desqualifica o papel de 

alguns políticos ao criticar que eles só procuram esses lugares em épocas de eleição.O jornal 

usa o personagem para dar recado ao prefeito, através do boneco e o seu papel de vigilância 

fica reforçado. 

Na reportagem, o personagem diz que o seu papel é o de fiscalizar o trabalho da 

autoridade e ainda manda recado sobre como ela (a autoridade) deve atuar: “Basta trabalhar e 

ouvir a comunidade”.  A mídia nesse caso se coloca num papel acima do Executivo e mostra 

ainda que é diferente porque, ao contrário da autoridade, ela (através do boneco) está nas ruas, 

junto da população e conhece de perto o seu sofrimento. O jornal, através do boneco, 

desqualifica a autoridade e insinua que esta não trabalha e nem comparece nos locais para 

atender e ouvir a comunidade. 

O jornal popular já se colocava desde o seu lançamento num lugar de cobrança, de 

fiscalização. Com o lançamento do boneco, esse papel foi amplificado. Ele cobra das 

autoridades, desqualifica os políticos que não estão presentes no dia a dia dos moradores e só 

aparecem no período eleitoral atrás dos votos, além de se colocar no papel de um 

representante dessas pessoas para resolver essas demandas. Ao convocar os seus leitores para 

enviar as denúncias, que serão prontamente encaminhadas ao prefeito, ele quer reforçar o seu 

lugar acima dos vereadores, dos presidentes de associações e até dos subprefeitos. Se coloca 

como o único caminho viável para a solução do conflito. Elimina o que seria uma 

concorrência natural. 

 

2.2 Construindo a personalidade 

 



A criação da personalidade do boneco cidadão teve uma grande participação do 

repórter Fernando Pereira, alimentada ao longo dos nove meses em que ele saiu como o 

boneco. Depois, outros repórteres o substituíram na função e seguiram a mesma linha. No 

início, ele conta que os outros repórteres consideravam um “trabalho menor” sair com o 

boneco no carro de reportagem, mas com a visibilidade do personagem e o espaço dedicado a 

ele na primeira página do jornal, essa opinião mudou. E aceitação foi maior. 

O repórter conta que sair com o boneco demandava um cuidado especial, já que ele 

não fora concebido para ser levado de um lado para outro. “Era como carregar uma noiva, não 

existia outra posição. Ele ia sentado ao meu lado no banco de trás e várias vezes as pessoas 

paravam na rua, acenavam e tiravam fotos”. Ao falar sobre o seu trabalho, Fernando diz que 

deixou de ser o chefe da equipe na rua já que ao chegar no local os moradores vinham 

primeiro falar com o boneco. 

“O boneco era um facilitador (...) a presença dele já garantia outras pautas para 
uma semana. O papel do repórter continuava como apurador, mas tinha o 
personagem (...) o boneco era o protagonista. (...) Eu tentava compor a 
personalidade dele o que eu pensava era seguir o que era dito para ele na rua, 
eu ouvia as pessoas falando com ele e usava para compor a personalidade dele. 
A pessoa não pode ler depois no jornal palavras rebuscadas que eles não vão 
entender. Ela tem que estar próxima do boneco. Era uma linguagem a mais 
simples possível e nada que prejudicasse a língua portuguesa, por exemplo, no 
blog ele usava gírias que não eram usadas na matéria do jornal, gírias que as 
pessoas falavam com ele na rua.” (PEREIRA, em entrevista em 13 de setembro 
de 2014)” 

 
Como foi dito anteriormente, essa preocupação com a linguagem dos seus leitores 

constava desde o editorial do primeiro número. Para representar esse leitor, o boneco deveria 

falar como ele, com suas gírias. Aqui vemos também que o trabalho do repórter, além da 

apuração e produção da matéria multimídia, era também o de manter a encenação do 

personagem na rua e construir sua personalidade. Nesse caminho, o repórter conta que tinha 

em sua mesa uma cópia da primeira matéria, para que ele mesmo não se desviasse do que 

considerava ser o objetivo principal do personagem que era o de atender às denúncias.  

 
“A prioridade era o trabalho. Ele virou uma celebridade e isso abriu 
oportunidades. Era chamado para festa de 15 anos, mas ele só ia se tivesse um 
buraco na rua. Ele não fazia presença. Se ia na escola, eu falava de cidadania, 
mas naquele mesmo dia ele tinha que consertar um buraco. (...) Esse era o 
cuidado. (...) foi para isso que ele foi criado, para reclamar do buraco. (...) 
Quando os outros repórteres pegaram o boneco ele já estava com personalidade 
própria, de um ponto para frente ele foi sozinho” (PEREIRA, em entrevista, em 
setembro de 2014) 



Além de compor a personalidade do boneco, o repórter selecionava entre as denúncias 

recebidas as que considerava de “maior gravidade”. Na sua opinião, isso significava ir antes 

ao local e verificar se os prejudicados pelos buracos nas ruas eram idosos, crianças, nessa 

ordem de importância: “Não eram critérios oficiais, eram critérios subjetivos”. E essa seleção 

era dirigida para mudar a agenda da prefeitura no que o repórter e o jornal consideravam de 

maior gravidade. Mais uma vez a mídia montando uma agenda para o público e para a 

prefeitura. O repórter resume esse trabalho em duas frases: “Junta a fome com a vontade de 

comer. A história fica melhor, a foto melhor, uma junção de vários interesses em comum”. A 

preocupação com a audiência, como já foi apontado, estava sempre presente nesse trabalho. 

A função de ser “a voz” do boneco era encarada como um exercício porque o repórter 

poderia, segundo Pereira, ter uma liberdade maior no texto, principalmente no blog, usar o 

sarcasmo e continuar um diálogo que começou na rua com o morador. O sucesso e a interação 

com o público levaram o jornal a pensar em explorar a imagem do boneco. Segundo Pereira, 

havia uma intenção de fazer um projeto em parceria com a rede pública de ensino para 

transformar o João Buracão em um personagem que introduzisse nas escolas públicas lições 

de cidadania. Mas isso não foi adiante por falta de um acordo com o borracheiro que criou o 

boneco. Veremos adiante que houve essa parceria entre um personagem do jornal, já em sua 

segunda fase como Zé Lixão, e a prefeitura em campanhas de limpeza da cidade. 

 
2.3 O encontro entre Paes e João Buracão 
  
A pressão das reportagens com denúncias de buracos pela cidade surtiu um efeito 

junto ao prefeito Eduardo Paes, que percebeu que poderia usar também o personagem a seu 

favor. Ele reagiu e convidouo boneco para uma entrevista exclusiva em seu gabinete apenas 

20 dias depois que o personagem surgira nas páginas do jornal popular. Em entrevista, o 

diretor de redação do Extra, Octavio Guedes, detalhou como foi o primeiro contato entre o 

Paes e o boneco cidadão. Segundo ele, o boneco tinha percorrido alguns locais e feito um 

levantamento de buracos que incomodavam alguns moradores: 

 
“Foi uma surpresa. Não estava nada combinado. O boneco faria greve de fome 
e depois entregaria o relatório. Nossa preocupação era não frustrar o leitor. 
Falamos com a assessoria de imprensa e não sei quem deu ideia ao prefeito de 
receber o boneco. O prefeito resolveu receber o boneco e a gente ficou na 
dúvida: o boneco tem que frequentar gabinete ou o boneco tem que estar 
apenas do lado do leitor? Porque o leitor não vai no gabinete. A gente chegou a 
discutir se ia ou não. Mas se o boneco ia fazer greve de fome, tem que ter o 
diálogo. É democrático, ele pode ser recebido pelo prefeito. E ai teve aquela 
recepção e surpreendeu todo mundo, o boneco teve um tratamento... 



Aquele meu temor... O boneco é a figura do leitor, é a alma do leitor. O nosso 
medo era o boneco virar chapa branca. Isso não aconteceu. Isso legitimou o 
boneco como representante do leitor, mas que tem livre acesso. Vai e não vira 
chapa branca, ele não se perde, não se desvirtua. (...) Acho que ao mesmo 
tempo o Paes teve uma malandragem política. Imagina um boneco plantado na 
frente da prefeitura fazendo greve de fome. Um jornal com a nossa circulação, 
lembrando todo dia que tem buraco... Mas isso não nos fez deixar de cobrar. 
Pelo contrário, nos incentivou a percorrer todas as prefeituras e fazer um 
périplo. Passou a ser normal o boneco ser recebido por autoridades (risos), o 
que é realmente um espanto (risos)” (GUEDES, em entrevista a autora em 
julho de 2014) 

 
A entrevista com o prefeito ganhou uma página na edição de 6 de março de 2009, com 

manchete na primeira página das promessas da autoridade municipal. O prefeito afirmava que 

gastaria R$ 60 milhões para tapar buracos na cidade. O título da manchete foi “Prefeito recebe 

João Buracão e promete tapar 645 mil buracos”, com o antetítulo “Em audiência, boneco 

cobra providência e Paes diz que não poupará recursos”. O subtítulo também reforça o papel 

do personagem “Recepcionado no palácio, porta-voz dos leitores do Extra recusa água e café: 

‘Eu não quis perder o foco’. A foto mostrava Paes e o boneco com a legenda “João Buracão, 

que vestiu até gravata para o encontro, entrega ao prefeito um dossiê com dezenas de buracos 

no Rio: ‘Ele está me dando um trabalho danado’, disse Paes”. O episódio mostra o jornal 

interferindo na agenda da autoridade, pressionando por uma resposta, se colocando como 

representante dos seus leitores. No entanto, também mostra que o prefeito aproveitou para 

colar sua imagem no personagem ao levar o boneco para o seu local de trabalho, seu gabinete, 

e ainda passar a sua agenda, sua promessa de investimento de trabalho futuro, com isso 

reduzindo o impacto de uma possível cobrança. Ganhou a manchete do jornal passando o seu 

recado. O jornal conseguiu uma exclusividade com uma notícia para o seu público alvo. Um 

usou o outro para atingir seus objetivos.  

Na época, o personagem percorrera outros municípios e estava fazendo um ranking no 

qual daria o título de “prefeito buracão” para a autoridade que ignorasse as crateras existentes. 

Os buracos tinham sido denunciados nas reportagens e faziam parte de uma lista de visitas 

feitas pelo boneco. Paes afirmava na entrevista que não ganharia esse título.Sorridente, 

posando ao lado do personagem, o prefeito foi categórico: “Esse boneco é ummala, um 

pentelho. Está me dando um trabalho danado. Mas acaba funcionando como aliado”. 

 Além de usar uma linguagem informal, Paes já tentava mostrar que colocaria o 

personagem em outro papel: o de seu colaborador, rejeitando a cobrança mas sem brigar com 

o jornal para evitar um movimento daquele veículo que fosse prejudicar a sua imagem. Em 

outras ocasiões Paes voltou a tratar o personagem como seu fiscal, mais que um colaborar, 



alguém que estaria ao seu lado, que fora cooptado para trabalhar na sua própria agenda. O 

prefeito dessa forma tentou minimizar o papel que seria inicialmente o de um adversário e o 

desqualificar na função de fiscalização e de vigilância. 

 

Figura 1 

 

Legenda: Paes recebe João Buracão no gabinete (Foto: Marcelo Theobald, 05/03/2009) 

Ainda na primeira entrevista, na página 3, o jornal publicou uma sequência de fotos 

mostrando o boneco sentado na recepção do gabinete do prefeito. Em uma delas, um garçom 

participa de uma encenação oferecendo água para o boneco. Na legenda está a frase “ele 

recusou água e cafezinho para não perder o foco”, a mesma frase que fora usada na primeira 

página uma tentativa de reforçar qual seria o seu papel no encontro. Num box no lado direito 

inferior da página, um texto trazia como título uma frase do personagem ‘‘Não vou pescar 

como antes, mas o povo terá ruas dignas”,  com a assinatura “João Buracão, caçador de 

crateras”. O boneco, além de falar e ter reações ao recusar cafezinho, escrevia um depoimento 

em primeira pessoa para contar das suas sensações durante o dia de trabalho e o encontro com 

a autoridade: 

“Foi um dia diferente na minha árdua rotina de trabalho. Acostumado a visitar 
a galera do subúrbio, onde as estradas estão lotadas de buracos, ontem dei uma 
volta pela Zona Sul do Rio. Conheci o bairro de Botafogo a partir da Rua São 
Clemente, uma área nobre da cidade. Procurei uma cratera para pescar, mas 
não encontrei. Tudo bem, estava mesmo na hora da audiência. (...) Como 
manda o protocolo, aguardei na recepção. Estava lendo um pouco (...), fui 
interrompido por um garçom, que me ofereceu água e café. Achei melhor 
recusar para não perder o foco da reunião. Poucos minutos se passaram até que 
viesse a autorização para entrar no gabinete, ao contrário do que aconteceu 
quando levei uma lista de buracos para o subprefeito da Zona Norte: tive de 
esperar por três horas. O papo com Eduardo Paes foi produtivo (...).” (trecho da 
reportagem publicada na edição de 6 de março de 2009, página 3) 

 



A reclamação contra uma autoridade que o deixara esperando e o fato de Paes 

reconhecer no personagem do jornal popular um intermediário de peso chamou a atenção 

também de outros políticos. O subprefeito lembrado no texto procurou o jornal oferecendo 

entrevista e outros prefeitos viram no encontro um caminho para chegar ao coração do leitor, 

potencial eleitor. 

Paes (2014) afirmou que a decisão de receber o boneco cidadão foi calculada “para dar 

visibilidade a sua agenda”. 

“Primeiro é um veículo de comunicação que fala, que endereça a agenda que 
mais me interessa na cidade e é a agenda mais importante. (...) O Extra é um 
veículo cuja agenda principal é uma agenda muito parecida com a que eu acho 
que é prioritária para a cidade. (...) para mim a grande sacada do Extra passou a 
ser algo relevante para mim. (...) É muito diferente estou atendendo a uma 
demanda de um cidadão, de um personagem, de uma figura quase humana (...) 
que tem um pouco das características daquele cidadão, que na minha opinião, 
mais precisa de atenção do poder público. (...) Eu fazia os secretários 
atenderem o boneco cidadão. Alguns tiveram que dialogar com o boneco 
cidadão. Eu obrigava. (...) Eu sabia que isso me daria uma visibilidade para 
minha agenda” (PAES, em entrevista em 5 de dezembro de 2014) 

 

 Na análise do prefeito Paes, o encontro “foi um jogo de ganha-ganha”. Com sua 

decisão de atender o boneco, o político acredita que passou a mensagem para seu público 

alvo. Em outras palavras, ele usou o boneco para passar o seu recado: 

“Eu estava dizendo, olha, eu tô disposto a ouvir esse cidadão com esse perfil 
que mora na Penha, em Olaria, em Campo Grade, Santa Cruz e que ninguém 
viu. Então é um jogo de ganha-ganha para mim, sob o ponto de vista de minha 
gestão eu comunicava isso, sob o ponto de vista político era interessante. Eu 
falava para esse que era meu público alvo aqui na cidade do Rio de Janeiro”. 
(PAES, em entrevista em 5 de dezembro de 2014) 

 A prefeitura corria contra o tempo para atender a demanda. 

“Na prefeitura tinha uma equipe para ver essa lista e tapar os buracos. A última 
coisa que o Paes queria era ser o prefeito buracão. E o número de pedidos era 
tão grande que corríamos o risco do boneco repetir as deficiências do 
governante que demora a atender os pedidos. Com o João não. Ele vai, mostra 
e no dia seguinte a prefeitura está tapando. Ele não é vereador, ele não pede 
nada e ajuda a resolver o problema. Foi quando resolvemos fazer o concurso do 
prefeito buracão. Com isso a gente atuava por atacado. Pegava uma lista com 
15, 20 ruas por município, dava os nomes, fazia fotos e o desafio era em um 
mês tapar tudo. O prefeito que tapasse menos era o prefeito buracão. 
(PEREIRA, em 13 de setembro de 2014) 

 
Essa aafirmação mostra também uma crítica ao papel dos políticos na demora do 

atendimento do pedido do cidadão e que o boneco não seria como os políticos, reforçando 



aquela reportagem que citamos anteriormente quando o boneco criticavaos candidatos que 

visitavam as áreas da periferia apenas em período eleitoral. Na primeira página da edição de 

16 de abril de 2009, o boneco aparece em duas situações denunciando um buraco e três dias 

depois já com o problema resolvido. Chama atenção o título: “João Buracão não promete, 

faz!”, um bordão usado em campanhas políticas. E essas críticas reforçam o movimento para 

desacreditar os políticos. A mídia se colocando como uma opção acima da política e a 

desqualificando.  

Aatuação do personagem provocava nas autoridades uma resposta rápida e o 

reconhecimento de que ele era uma peça importante na performance do jogo político de 

cobrança e respostas. O que se verifica é uma forte interferência na agenda Executivo 

Municipal. O cronograma de trabalho de uma secretaria, por exemplo, era alterado. O buraco 

tapado era aquele que aparecia   no jornal e não o que estava na lista de espera.  O que não era 

objeto de interesse do boneco do jornal popular teria que enfrentar os canais da burocracia 

administrativa. 

“A mentalidade do político é se tira voto ou não tira volto. Se o boneco não 
está tirando voto, não está incomodando. Agora para o secretário que tem que 
resolver o problema do buraco por exemplo ele é uma dor de cabeça porque 
está apontando as falhas da secretaria” (GUEDES, em 28 de julho de 2014). 

A resposta imediata consertando o primeiro buraco e a primeira entrevista do prefeito 

do Rio com o boneco cidadão deram o pontapé para acelerar a mudança na agenda do poder 

local. O ritmo de trabalho foi ditado pelo rosário de denúncias. Os secretários aceleravam as 

obras para atender a demanda. Como consequência, o que se verificou foi uma corrida 

desenfreada de moradores enviando denúncias e queixas oriundas de vários bairros e 

municípios. O círculo se completando: o boneco aparecia nos lugares, o jornal publicava as 

matérias e repercutia o site, as autoridades respondiam com ações e, mais uma vez, o jornal 

comemorava com a publicação da solução do caso. 

Esse processo de agendamento, também foi identificado em outras cidades, já que o 

personagem criado pelo jornal Extra passou a visitar municípios vizinhos da capital, 

denunciando o descaso de prefeitos locais com os moradores das áreas carentes. Municípios 

da Baixada Fluminense e São Gonçalo foram alvos de muitas reportagens, principalmente 

após o jornal implantar sucursais nessas duas áreas, com cadernos próprios. A presença do 

boneco estava ligada ao projeto de expansão do jornal no que considerava seu público alvo. 

Uma estratégia de mercado. 

Esse movimento de reforçar a presença do boneco também influenciou a agenda de 

outros veículos de comunicação que fazem parte do mesmo grupo empresarial. João Buracão 



era chamado para participar de programa na rádio CBN, na Rede Globo (o repórter e o boneco 

foram tomar café com a apresentadora Ana Maria Braga; o boneco apareceu no Jornal 

Nacional e no Fantástico, onde participou de uma série de reportagens sobre buracos em 

outros estados do Brasil e em Nova York), além de virar tema de pagode, funk e cordel. 

 Em 15 de maio de 2009, no blog do jornal Extra, Glória Perez anunciava que o 

boneco faria uma participação na sua novela “Caminho das Índias”, o que aconteceu nos 

capítulos dos dias 8 e 9 de junho. O personagem apareceu também para tapar um buraco e o 

feito foi  comemorado em um bar, no cenário da novela. Essa presença do personagem fora do 

seu ambiente de rua e da redação do jornal popular era amplamente divulgada pelo Extra, 

reforçando a imagem e função do boneco. Diante de tanta exposição e resultados, até a 

conceituada revista Piauí dedicou uma reportagem na edição 37, de outubro de 2009, para 

falar do fenômeno do personagem no jornal popular carioca15 com o título “Santa cratera, 

buracão! Mais um serviço para o herói do subúrbio”. 

Para o morador/leitor a ideia que passava era que o personagem tinha um contato 

direto com quem resolveria os seus problemas. Tanta exposição também atraiu a atenção de 

políticos atrás de mostrar para o seu eleitorado que estava trabalhando e sair bem em todos os 

registros fotográficos. Essa participação calculada na cena é o que Gomes (2004) chama de 

avaliação de perdas e ganhos, que faz parte do teatro político. E como veremos a seguir, o 

político que rejeitou o papel de atender as demandas e partiu para o ataque ao personagem foi 

colocado no papel de vilão.  

 
2.4. Sequestro e pressão da mídia 
 
A cobrança feita pelo boneco através do jornal provocou reações inesperadas.  Irritado 

com a publicação diária de críticas ao número de buracos em São Gonçalo, o irmão da 

prefeita Aparecida Panisset, Márcio Panisset, que também ocupava a secretaria de Saúde do 

município, apreendeu o boneco João Buracão quando encontrou uma equipe de reportagem 

nas ruas daquela cidade, em 10 de março de 2009. O objetivo, como mostrado anteriormente, 

era fazer um ranking para eleger o “prefeito buracão”. 

 O ato foi registrado pela equipe de jornalistas na delegacia local como um sequestro 

por conta do sumiço do boneco e agressões porque o fotógrafo foi imobilizado com um golpe 

                                                 
15Disponível online http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-37/esquina/santa-cratera-buracao acessado em 1 de 
março de 2015 



conhecido como gravata e teve seu equipamento recolhido16 pelo político. O diretor do jornal 

entrou ao vivo na rádio do grupo empresarial e relatou a agressão. O site replicou e amplificou 

o caso durante o dia. Diante da repercussão, o secretário devolveu o boneco. 

Mas o caso foi manchete do jornal no dia seguinte com o título “Fotógrafo do Extra é 

agredido e João Buracão sofre sequestro”.  A foto mostrava o boneco sem a cabeça (que 

estava ao lado, no chão), além da foto da casa da prefeita e um entretítulo “Casa de prefeita no 

Gradin virou cativeiro de João”. O jornal usava a linguagem de apelo no jornalismo popular 

que remetia aos crimes, aos sequestros feito por bandidos que mantém suas vítimas em 

cativeiro. O boneco foi fotografado sem a cabeça, para aumentar a sensação de violência. 

Recursos que eram usados nos jornais classificados como sensacionalistas, que apelavam para 

o grotesco. 

Autoridades foram ouvidas para falar sobre o caso da agressão a uma equipe de 

reportagem, o tom era de ataque à liberdade de imprensa, e novas matérias foram publicadas. 

Entidades como Associação Nacional de Jornais (ANJ), Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticaram as agressões sofridas pela 

equipe. 

Diante da situação, o secretário pediu desculpas públicas, dizendo desconhecer o 

personagem e reconhecendo que a imprensa tem que ter liberdade para trabalhar. Em nota, ele 

convidou a equipe do jornal para uma audiência em seu gabinete. O site do jornal publicou o 

pedido de desculpas do político, que também foi replicado em outros sites.  

No teatro imposto pela mídia, os moradores também interagiam e participavam da 

encenação. O jornal colocou o boneco, com ataduras pelo corpo, para percorrer os postos de 

saúde daquele município e fez novas críticas por conta da falta de estrutura das unidades de 

saúde. Moradores posavam ao lado do personagem e levavam esparadrapos para fazer 

curativos. 

Figura 2 

                                                 
16O episódio está publicado no site e disponível online (acessado em 14/08/2014) em 
 http://extra.globo.com/noticias/rio/equipe-do-extra-agredida-por-irmao-da-prefeita-de-sao-goncalo-249637.l 



 

Legenda: João Buracão na porta da delegacia sem a cabeça, à esquerda (Foto Kléber Júnior), e 
com ataduras pelo corpo (Foto: Gustavo Azeredo) 

 
O boneco continuou circulando pelo município mostrando os problemas daquela 

cidade e no final do concurso “Prefeito Buracão” Aparecida Panisset amargou o primeiro 

lugar. Foi feito um novo concurso seguindo o modelo do anterior e dessa vez Sandro Matos, 

então prefeito de São João de Meriti, venceu como o político que menos cuidou desse 

problema na cidade que administrava. A pressão continuou e o jornal promoveu o “Duelo 

Buracão”.  A disputa seria entre os dois prefeitos vencedores das rodadas anteriores e na 

reportagem de 10 de maio de 2009, página 4, a explicação era simples: “porque eles 

consertaram poucas crateras e não podem esquecer que o caçador de crateras está em seus 

calcanhares”. O jornal colocando o boneco como um perseguidor implacável dos maus 

políticos, reforçando o descrédito da mídia em relação a esses representantes. E, para 

continuar a pressão, ainda informava que o perdedor seria “premiado com o cinturão máximo 

da categoria” e a escolha dos dois nomes era justificada na reportagem porque eles 

“demonstraram fraco desempenho” nas edições anteriores do concurso. 

 Os prefeitos teriam dois meses para solucionar os problemas: cada um tinha lista de 

dez buracos para tapar. A lista, segundo o jornal, foi feita a partir de denúncias de moradores. 

Ao final do prazo, o boneco percorreria todos os locais para conferir os resultados. O jornal se 

colocava num lugar para criar um concurso forçando a participação das autoridades, 

determinar os locais onde deveriam acontecer as intervenções, estipular prazos para o 

cumprimento das metas, fiscalizar o trabalho das autoridades e punir com, exposição 

indesejável, o prefeito que não atendesse a esse chamado. Um papel de fiscal, vigilante e 

executor de sentença. 

Depois do encontro desastroso com o boneco João Buracão e um sequestro do 

personagem que rendeu publicidade negativa, a prefeita Aparecida Panisset entrou no desafio 

proposto pelo jornal e tentou cumprir sua parte na disputa, mas perdeu para o concorrente. No 

entanto, o tom da reportagem que mostrou o resultado da disputa não foi tão incisivo quanto 



ao do primeiro encontro com a prefeita. Logo no primeiro parágrafo era informado que “o 

resultado era positivo para a população: 19 das 20 crateras listadas foram tapadas”. Um 

buraco na travessa São Francisco, no bairro Lagoinha teria custado a derrota de Panisset. No 

local existia uma ponte de madeira feita pelos próprios moradores: “O que existe ali é mais do 

que um buraco. É uma vala, que precisa de grande obra, da construção de uma ponte. Vamos 

abrir licitação e agir até o fim do ano”, prometia Panisset em um tom misto de surpresa e 

desconhecimento como se aquele buraco/vala não fizesse parte do seu repertório de 

administrador municipal. 

Uma charge mostrava, na edição de 26 de julho de 2009, na página 4, o resultado da 

disputa: o prefeito Sandro Matos pulando fora de um grande buraco, com uma expressão 

risonha, de alívio, deixando para trás Panisset, com uma expressão de surpresa e com os 

braços   em uma posição de movimento para sair daquele buraco onde foi colocada. A prefeita 

é representa na caricatura com um tailleur lilás, um colar de pérolas, o cabelo escovado e a 

maquiagem correta. O boneco cidadão aparecia na charge rindo, de camisa social e com um 

boné. Nas mãos ele está com uma vara de pescar que tem em sua ponta um peixe. A imagem ; 

lembra a primeira aparição do boneco na rua do subúrbio.  

Figura 3 

 

Legenda:Página 4 da edição de 26 de julho de 2009 
Fonte: www.acervo.extra.globo.com 

 

Todos esses episódios sinalizando para alguns políticos as consequênciasem reagir à 

pressão daquela mídia, mas também mostraram que a aproximação com o personagem 

poderia trazer benefício. 



 Antes de completar três meses de existência, João Buracão foi tema de um projeto de 

resolução da Assembleia Legislativa de autoria do então deputado Altineu Cortes, que 

concedia a Medalha Tiradentes17 ao borracheiro Irandi por ter criado o boneco. Em sua 

justificativa no projeto, o deputado dizia que a homenagem era uma reverência “a ideia de um 

homem do povo (...) que deu início a toda repercussão positiva criada pelo boneco. Irandi 

Pereira da Rocha é merecedor da Medalha Tiradentes pela defesa da cidadania e pela nova 

atitude fiscalizadora que daí se originou”.  Mais uma vez a cidadania, a vigilância e o conceito 

de povo voltaram a ser lembrados. Numa demonstração de que a proximidade com o boneco 

era interessante para o político, o deputado terminava sua defesa lembrando que, de acordo 

com as normas regimentais da Alerj, “nosso amigo João Buracão, apesar de toda a sua fama, 

não pode ser o destinatário da Medalha Tiradentes por ser um ente desprovido de 

personalidade civil, mas pode e deve, também, se sentir homenageado!”.  

A cerimônia aconteceu apenas em 22 de agosto e o borracheiro compareceu ao ato 

tendo o boneco como sua companhia. O evento foi documentado também na primeira página 

do jornal. Altineu Cortes deu uma declaração exagerada sobre o boneco: “Ele faz melhor do 

que um deputado estadual, federal e um senador porque o resultado de suas ações é imediato e 

garantido. Ele é uma resposta para o povo”. Ao fazer uma exaltação do papel do boneco 

cidadão, o deputado estadual tocou na questão da mediação com o Poder Executivo. Em sua 

pesquisa, Kuschnir (1999) mostrou a insatisfação dos vereadores com o desequilíbrio de 

forças entre os poderes Legislativo e Executivo. Os políticos se queixavam que não 

conseguiam exercer plenamente a função de fiscais do governo e que o papel deles era o de 

ser “a chave que abre a porta de quem detém o poder para que o povo possa se manifestar”. 

Os vereadores atuariam apenas como intermediários, já que não poderiam atender “a 

população com os mesmos recursos do Executivo” (pg.68). 

Na visão do deputado Altineu Cortes, o boneco estaria acima dos políticos nos três 

níveis (municipal, estadual e federal) porque o resultado de suas ações era “imediato e 

garantido”. O próprio político coloca dessa forma a mídia num lugar acima do poder onde ele 

mesmo está inserido e reduzia a sua própria participação nessa mediação com seus próprios 

eleitores.   

                                                 
17Sobre a concessão da honraria http://extra.globo.com/noticias/rio/joao-buracao-recebe-
homenagem-na-assembleia-legislativa-321431. disponível online e acessado em 28 de 
setembro de 2014 
 



 A honraria reforçava ainda a atividade do personagem e mexia na agenda do jornal 

Extra: o político tinha a publicidade positiva junto ao seu eleitorado e fazia com que seu ato 

fosse documentado. Por sua vez, o jornal registrava a solenidade e também colocava como 

assunto importante daquele dia a homenagem recebida pelo personagem. 

O boneco e o borracheiro também receberam duas moções de congratulações de dois 

vereadores, uma em 15 de março de 2009 de Jorge Manaiá e outra em 1º de junho de 2009 de 

Fernando Moraes. Nas duas ocasiões, o boneco foi levado para a Câmara e colocado em lugar 

de destaque ao lado dos políticos que posaram sorridentes para as fotos. O repórter Fernando 

Pereira conta que os convites das homenagens na Alerj e na Câmara chegaram à redação em 

dias próximos, mas foi o próprio jornal quem definiu as datas para as cerimônias. Dessa 

forma, esticava o noticiário sobre o boneco, valorizando cada evento e dando visibilidade a 

cada um deles.  

“Por mais bem vindas que fossem, as homenagens eram oferecidas por 
políticos. A gente tomava cuidado.Tinha que dar uma distância (entre as 
homenagens). O João Buracão não poderia virar político. Nas ruas, quando 
algum vereador se aproximava, no momento em que a gente estava fazendo 
uma reportagem, eu tinha o cuidado de avisar que o nome dele não seria citado. 
Não poderia associar o nome dele (do boneco) com político.” (PEREIRA, em 
entrevista 13 de setembro de 2014) 
 

A rejeição aos políticos servia para legitimar o jornal e, em consequência o boneco, 

como o caminho mais confiável para o morador. Ao falar que o boneco não poderia virar 

político, não poderia ter o nome associado com um político, o repórter reforça o imaginário 

criado pela própria mídia de que a corrupção está muito próxima da política. Como se 

houvesse a necessidade de se manter distante dos políticos para garantir ao boneco o papel de 

um fiscal rigoroso e neutro.  

A fama do boneco não só aumentou o assédio dos políticos como também plantou na 

cabeça do borracheiro Irandi a semente de uma participação na vida política.O repórter 

Fernando Pereira contou que tinha alertado ao borracheiro sobre o assédio e recomendou que 

ele não aceitassenenhuma proposta de filiação ou uso, por parte de político, do boneco. 

Segundo ele, a direçãojá tinha feito uma proposta para que João Buracão virasse uma marca 

do jornal. Havia um potencial para explorar a marca comercialmente. Uma das ideias, 

segundo o repórter, era fazer um dvd educacional, uma parceria com a rede pública para 

introduzir nas escolas lições de cidadania, ensinar como se fazer petições públicas, por 

exemplo. O borracheiro não aceitou abrir mão da marca. E o projeto que consolidaria a 

parceria entre a mídia e a administração municipal naufragou. 



O próprio borracheiro tivera um pequeno lucro ao explorar a imagem do boneco com 

chaveiros produzidos por ele mesmo, além da venda de cinco réplicas do boneco que foram 

encomendadas pelo próprio jornal e uma pelo programa Fantástico, já que o boneco era muito 

frágil e os deslocamentos para realização de reportagens provocavam avarias no boneco 

original. 

“Ele foi assediado por pessoas que se aproximavam dizendo que o boneco era 
uma mina de ouro, que ele poderia percorrer o país numa caravana ia ganhar 
muito dinheiro, que o boneco teria vida sem o jornal. Eu disse que não. Um 
dependia do outro. E ele resolveu entrar para a política” (PEREIRA, em 
entrevista em 13 de setembro de 2014) 
 

 De olho numa futura campanha, o borracheiro se filiou a um partido e no registro 

acrescentou ao próprio nome o do boneco, tentando criar um vínculo apelando para uma 

ligação emocional com um possível eleitor, almejando o fortalecimento de laços de afeto. Em 

resposta, o jornal rompeu a parceria com o borracheiro, depois de um ano intenso de 

exposição da imagem e fortalecimento do personagem. No ano seguinte, lançou um outro 

boneco cidadão. 

O passaporte eleitoral do borracheiro que passou a se chamar “Irandi O João Buracão” 

não funcionou. Dois anos depois do rompimento da parceria com o jornal, ele concorreu nas 

eleições 2012 para o cargo de vereador pelo PSDB e obteve apenas 898 votos18. Sem o 

boneco da primeira fase como braço da mídia popular, ele não obteve o reconhecimento da 

população.  Enquanto ele disputava uma eleição, o jornal já estava em sua terceira fase do 

personagem boneco cidadão (Zé Lador). 

 

2.5 Zé Lixão, a aposta na limpeza na cidade 

 

Se o berço do João Buracão foi o subúrbio, o novo boneco nasceu dentro da redação 

do Extra. Depois do rompimento da parceria com o borracheiro, no final de 2009, o jornal 

lançou em 23 de janeiro de 2010, no site e no impresso, uma campanha pela participação do 

leitor na escolha do nome do novo boneco cidadão, que tinha a missão de limpar as ruas da 

cidade: “Prometo travar uma cruzada para que a população não precisa mais conviver com o 

lixo e sujeira.  A minha determinação não tem limite, e quero ganhar de você, um nome. Por 

                                                 
18 Ver mais em http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/2012/vereador/rj/22011970-irandi-o-joao-
buracao.htm e http://www.eleicoes2012.info/irandi-o-joao-buracao-45249 acesso em 1 de março de 2014. 



isso, vote em uma das três opões: Zé Lixão, Tião Lixão ou Olimpo”, a frase na primeira 

pessoa buscava a interação com os leitores.  

Escolhido o nome Zé Lixão, também foi votado a melhor roupa para o personagem. O 

boneco dessa vez se apresentava com um chapéu, como se fosse um sambista da Velha 

Guarda de uma escola de samba, uma camisa de manga comprida e calças. A mídia tentava 

ditar uma nova agenda para o público pela limpeza da cidade, denunciando lixões expostos 

nas ruas e terrenos baldios. Mas o prefeito Paes já conhecia o caminho e aproveitou para 

mostrar que estava afinado com seu fiscal e/ou aliado. 

O jornal publicou em 17 de março de 2010 uma manchete onde se posicionava contra 

o projeto que discutia uma nova divisão de royalties do petróleo. Na foto, o boneco Zé Lixão 

posava com uma camiseta com a inscrição “Chega de sujeira com o Rio”, frase usada também 

como a manchete do jornal.  A camiseta fora feita pelo próprio jornal e a marca da palavra 

Rio era semelhante a de outras camisetas usadas no movimento de políticos de vários partidos 

(como a “Contra a covardia, em defesa do Rio”) que apoiavam a manifestação: no lugar do 

pingo da letra i foram colocados três jatos pretos, semelhantes a um jorro em um poço de 

petróleo. Seria a primeira vez em que o Extra colocou o personagem de uma forma tão clara 

para defender a posição política da direção de redação, dos proprietários do veículo. O 

subtítulo da manchete do jornal deu destaque ao boneco: “Zé Lixão vai à passeata para evitar 

que o estado perca R$ 7 bilhões do petróleo” e o texto da chamada era uma convocação: 

“O boneco cidadão não gosta de sujeira, como todos sabem, e resolveu 
protestar contra a emenda Ibsen, que pode tirar R$7 bilhões do Estado do Rio 
de Janeiro. Zé Lixão faz questão de participar da manifestação que acontece 
hoje, a partir das 16h, na Candelária. Repartições públicas e escolas liberam 
funcionários às 15h. O EXTRA publicou, ontem, o telefone do deputado, que 
adotou a tática do caladão para não ouvir as reclamações. E ainda tirou o dia 
para debochar dos cariocas. “Não existe estado produtor, no máximo tem uma 
vista para o mar, que é muito privilegiada” (chamada da primeira página da 
edição do dia 17 de março de 2010, jornal Extra). 

 

Figura 4 



 

Legenda: Reprodução da primeira página do dia 17 de março de 2010 e da página 3 
Fonte:www.acervo.extra.globo.com 
 
 Na edição do dia seguinte, o jornal publicou a reportagem como manchete “Multidão 

se une em defesa do nosso bolso”, com a foto do personagem em destaque com a camiseta e 

de posse de uma vassoura, simulando um gesto de varrer um boneco representando Ibsen 

Pinheiro, que foi o “judas” na manifestação, com a legenda “Zé Lixão varre o boneco do 

deputado gaúcho Ibsen Pinheiro (PMDB), autor da emenda que afeta as finanças do Rio”. Os 

políticos apareceram na reportagem que ocupou uma página interna, cuja foto em destaque é a 

de políticos de braços dados: o então governador Sérgio Cabral, o prefeito do Rio Eduardo 

Paes e a então prefeita de Campos Rosinha Garotinho.  O jornal valorizava o protesto que 

reuniu 150 mil pessoas, ao comparar a passeata com a manifestação a favor do impeachment 

de Collor.  

Um detalhe importante sobre o texto.  O segundo parágrafo é todo dedicado ao boneco 

cidadão: “Engajado, Zé Lixão se uniu ao povo e não resistiu ao encontrar o boneco que 

representava o deputado Ibsen Pinheiro (...) de vassoura em punho, Zé Lixão varreu o 

parlamentar por conta da sujeira que ele quer fazer cidades fluminenses”. A referência aos 

políticos que estavam no ato aparece apenas no terceiro parágrafo, depois de um entretítulo, 

destacando que o protesto “reuniu políticos que passaram por cima de suas diferenças 

partidárias”. Com essa escolha, o jornal reforçou mais uma vez a posição do personagem 

acima dos políticos e sua união com o “povo”. 



 E, apesar das declarações anteriores de não envolver o boneco cidadão com política 

(João Buracão), nesta segunda fase o personagem se envolve numa manifestação política, tem 

uma posição clara sobre a emenda do deputado federal, mas não posa ao lado dos outros 

políticos que participaram da manifestação. Poderemos pensar que seria um recado de que a 

forma do boneco protestar em um ato político é limpa, legitima, diferente dos outros políticos: 

tanto o que fez a emenda criticada, quanto os outros que estão de braços dados, unidos a favor 

de um projeto comum e por isso deixaram de lado as diferenças. Esse deixar de lado as 

diferenças serve para os políticos, mas não para o boneco que não aparece ao lado deles.  

Outra matéria na mesma página (“Boneco Ibsen é agredido por manifestantes”) 

colocou o personagem numa posição inusitada: um boneco agredindo um outro boneco. No 

texto, a referência é clara: “Mas foi mesmo o deputado federal Ibsen Pinheiro o alvo preferido 

dos críticos. Conforme a passeata avançava, manifestantes se uniam a Zé Lixão e agrediam o 

boneco do parlamentar”. O personagem do jornal popular se colocava como uma liderança a 

qual os manifestantes “se uniam” para derrotar um inimigo. O seu protesto, segundo a visão 

do jornal, era legítimo e até garantia uma agressão ao parlamentar.  

O discurso do jornal, através do boneco, era de que esse político estaria cometendo 

uma sujeira contra o estado, o que foi feito na chamada do dia anterior e era o slogan da 

camiseta usada pelo personagem. Ligando a imagem da política como uma coisa suja, a ser 

desprezada e que deveria ser varrida, não para debaixo do tapete, mas varrida das ruas, das 

vidas das pessoas.  O boneco que foi levado para a passeata representando o deputado Ibsen 

se transformou num boneco “judas”, sendo varrido e agredido por uma “traição”. 

Figura 5 

 



Legenda: reprodução da primeira página e da página 3 da edição de 18 de março de 2010 
Fonte: www.acervo.extra.globo.com 

 

Poucos dias depois, em 23 de março, a reportagem do site do Extra, mostrava o 

boneco em ação na Pavuna e em Paciência. O texto exaltava que em apenas 24 horas, 56 

garis, oito caminhões e duas pás mecânicas fizeram o serviço de limpeza e “retiraram 126 

metros cúbicos (o equivalente, em volume, a 126 caixas d’água de mil litros) de detritos, 

sujeira, ratos, baratas.” O que chama atenção ao longo da reportagem publicada é a 

informação que “logo de manhã cedo, o boneco rumou para Paciência com uma equipe da 

Comlurb”. O personagem deixava de ser um fiscal cobrando soluções para participar do 

mutirão ao lado de quem cobrava providências.A proximidade com a administração continuou 

em outros encontros.A campanha contra a emenda dos royalties continuava e o boneco 

aparecia nesses eventos com a camiseta da passeata por cima de suas roupas. 

Em 28 de abril, na página 4 Paes apareceu ao lado de Zé Lixão na formatura de garis 

em São Cristóvão.  Na foto, o prefeito Eduardo Paes simula um cumprimento ao boneco. As 

ações da prefeitura pautavam a mídia e levavam o boneco, em sua segunda fase, para atuar ao 

lado das autoridades. 

No mês anterior, em 25 de março, o prefeito fez pose para uma foto na praçaSaens 

Peña, na Tijuca, ajoelhado ao lado do boneco, segurando sua mão e encostando sua cabeça na 

cabeça do Zé Lixão, ao lado do secretário Carlos Osório. Uma camaradagem entre amigos. Na 

ocasião, ele fazia um balanço de um programa que anunciara no ano anterior, em 23 de 

novembro de 2009, e que seria criado no ano seguinte: os zeladores da cidade e ainda 

prometia uma ação de mais de mil funcionários nesse programa19. Em suas palavras, a 

Comlurb teria gerentes responsáveis por 30, 40 ruas que iriam percorrer esses lugares e 

registrar os problemas, encaminhando as queixas para os órgãos competentes, cobrar 

soluções. Na ocasião ele falava em ter um olhar sistemático sobre a cidade.  

É bom lembrar que no ano de 2009 o boneco João Buracão estava com um trabalho 

intenso nas ruas atrás de buracos. No ano seguinte, o Zé Lixão continuou o trabalho, mas com 

o foco no lixo. O programa do prefeito era uma resposta da administração para se antecipar às 

futuras denúncias. A ideia de zeladores da cidade seria aproveitava no ano seguinte pelo 

próprio jornal ao lançar o terceiro boneco.  

                                                 
19Reportagem em http://extra.globo.com/noticias/rio/eduardo-paes-anuncia-que-mais-de-mil-funcionarios-da-
comlurb-serao-zeladores-da-cidade-201840.html acessado em 1 de março de 2015 



Na praça, o prefeito declarava que “Zé lixão é o melhor zelador da cidade. Continue 

trabalhando assim e o melhor é que eu não preciso nem pagar um salário. O Extra é quem 

paga20”. O prefeito colocava mais uma vez o boneco cidadão do jornal popular como seu 

aliado, como um funcionário. Derrubando a função de fiscal. 

Figura 6Figura 7 

 

Legenda Figura 6:Paes e o secretário Carlos Osório com Zé Lixão, em praça na Tijuca (Foto: 
Marco Nunes/ 24/3/2010) 
Legenda Figura 7: Paes e Zé Lixão em formatura de garis em São Cristóvão (Wania Corredo 
28/4/2010) 

Com o slogan “Ajudando a limpar as cidades”, o boneco cidadão participava também 

de encontros com entidades que reciclavam lixo. Em 20 de março de 2010 o boneco estava na 

Zona Oeste, em Senador Camará, visitando a ONG Centro Cultural21A História Que Eu 

Conto e informava que, a partir daquela data, iria mostrar bons exemplos de “iniciativas 

cariocas preocupadas com o planeta Terra”. Um vídeo22 no site mostra ainda o passo a passo 

como fazer artesanato com o coco.   

Na reportagem, era mostrado o trabalho com crianças e a ONG fazia uma sugestão de 

coleta seletiva do coco e o repasse do material para artesãos de várias partes do Rio. Ao ser 

ouvido, o prefeito Eduardo Paes dizia ter aprovado a proposta: “Vamos fazer essa ideia sair 

do papel. Vou determinar que a Comlurb faça estudos para viabilizar essa coleta seletiva”. O 

prefeito mostrava mais uma vez como reagir a uma interferência na sua agenda, não brigava 

com o jornal e fazia mais uma promessa. 

Figura 8 

                                                 
20Reportagem e vídeo disponível em http://extra2.globo.com/geral/casosdecidade/video/2010/17177, acessado 
em 26 de fevereiro de 2015. 

21 Disponível online, e acessado em 1 de março de 2015, em http://extra.globo.com/noticias/ze-lixao/lixo-na-
praia-arte-na-favela-376804.html.  

22Disponível online e acessado em 1 de março de 2015 em 
https://www.youtube.com/watch?v=1VJyiGXOc0g 
Funk Mc Tiana https://www.youtube.com/watch?v=yIF3a8ThLCE 



 

Legenda: Zé Lixão visita ONG (Arquivo Extra/20-03-2010) 

Um ano e dois meses depois, o jornal retira de cena o boneco Zé Lixão e o substitui 

por outro mudando o foco da atuação do personagem. A mudança atendeu a uma questão do 

papel do personagem, foco de atuação e empatia com o público leitor, segundo o diretor de 

redação. 

“O boneco (Zé Lixão) não fez o sucesso do João Buracão, mas foi o que mais 
atraiu parcerias, empresas quiseram fazer distribuição de sacos de lixo, o 
boneco no final tinha quase patrocínio. E nós buscamos parcerias com 
empresas interessadas em fazer educação ambiental. Depois vem o Zé Lador 
porque chegamos à conclusão que focar num problema só era ruim, porque a 
gente deveria era atuar em vários campos” (OCTÁVIO GUEDES, entrevista 
em 28 de julho de 2014) 

. 

Nas duas primeiras fases o boneco era apresentado com roupas comuns e usava um 

boné (João Buracão) ou chapéu (Zé Lixão), a terceira fase muda a roupa e dar uma função de 

super-herói. O terceiro boneco resgata a função inicial de denúncia e deixa de ser um boneco 

produzido de forma artesanal. 

 

2.6. Zé Lador, o super-herói 

 

Em 24 demarço 2011, entra em cena Zé Lador, considerado pelo próprio jornal um 

produto melhor tanto na sua estrutura física quanto no trabalho junto aos moradores de áreas 

carentes. Os 15 quilos dos bonecos anteriores foram substituídos por cinco, graças a uma 

espuma mais resistente, era articulado para dar mais mobilidade e garantir novas posições 

para o personagem. Dessa vez o boneco se transformava em um super-herói, com direito a 



uma capa e uma máscara que pouco esconde do rosto sorridente. Uma tentativa de recuperar 

com mais intensidade o papel de representante do cidadão e fiscal. 

 A estreia do personagem foi anunciada como manchete numa reportagem cujo alvo 

era a Prefeitura do Rio e denunciava o abandono de uma obra de uma estação de tratamento 

de esgoto em Paciência, na Zona Oeste. O jornal enfatizou ainda o papel de cobrança e a 

interação com o leitor, do qual se colocava como defensor já no antetítulo “Problemas no seu 

bairro? Chame o Super Zé Lador” e amanchete “Prefeitura tem piscinão de dengue na Zona 

Oeste”, com o subtítulo “Obra parada acumula água de chuva e ninguém liga para o drama 

dos moradores. Ninguém, não. Agora, você tem o Super Zé Lador, o novo boneco cidadão do 

EXTRA”. 

Como parte da apresentação do novo boneco, o jornal colocava à disposição vários 

canais para receber as denúncias e intensificar a interação com o leitor: telefone, email, orkut, 

facebook e blog. E também voltava a mostrar que o personagem resolveria o seu problema 

que foi esquecido pelas autoridades: 

 “Sabe aquele problema da sua rua que parece sem solução? Ou aquela 
reclamação que nunca é atendida? A partir de hoje você tem a quem recorrer. 
Não se assuste se, a qualquer momento, ele chegar voando ao seu bairro... um 
bom super-herói está sempre por perto.  Ele é o Zé Lador do EXTRA! Um 
herói que vai ajudar a cuidar do Rio.” (lead da reportagem da página 3 edição 
de 24 de março de 2011 ‘Zé Lador, a seu dispor’) 

 
 O jornal usou a linguagem dos quadrinhos para apresentar o seu boneco. As 

autoridades, na historinha, eram classificadas como o grupo “Tônemaí” por um menino que 

interrompe uma conversa entre adultos, que se queixam do cheiro do esgoto nas ruas, do sinal 

de telefone que não funciona, do estacionamento irregular, do buraco da rua e da falta de luz. 

Os adultos dizem que já fizeram reclamações e nada adiantou porque parece que estão falando 

“com um bando de surdos”. O menino explica que o “Tônemaí” a que ele se referiu “é um 

bando de caras que deviam resolver as coisas, mas na hora tãonemai. Eles são organizados, 

trabalham juntos para desorganizar a vida da gente!”. De uma só tacada, o recado da 

historinha é mostrar que existe ineficiência dos serviços públicos, dos órgãos de atendimento, 

o abandono dos bairros e a descrença com as autoridades. No diálogo, o menino aponta a 

solução: chamar o Zé Lador. 

 
- É o super herói do povo, pô, vocês adultos não sabem nada... 
- E esse Zé Lador, o que ele faz? 
- O Zé Lador, além de voar, tem o poder de encher o saco das autoridades e 
apontar direitinho, no jornal e na internet, quem são os caras que estão no 
grupo Tônemaí. 



- Taí,  a gente quer saber mais sobre esse cara. 
- Então passa na banca e compra o jornal e não esquece o meu gibi.  

(reprodução de diálogo da pg3, edição de 24 de março de 2011) 

 

          O jornal apostou nos elementos lúdicos de uma história em quadrinhos onde a solução é 

apontada por uma criança, que acredita no super-herói e mostra o caminho para os adultos. Os 

adultos criticaram as autoridades, mas o menino é mais incisivo e já rotulou autoridades como 

um grupo que não liga para as pessoas, num movimento de descrédito com os políticos desde 

pequeno, antes mesmo de ter idade para votar. 

          A solução encontrada pela criança é a de um representante que mais do que uma pessoa 

comum, ele é um “super-herói do povo”, que voa e está acima de instituições, que é rápido, 

está sempre presente quando chamado, tem um trabalho importante de fiscalização porque 

“vai encher o saco das autoridades”. A criança também revela que esse personagem não vai 

perdoar e vai punir com publicidade negativa “no jornal e na internet”, revelando quem não 

resolve os problemas. Essa afirmação lembra a do primeiro editorial no dia do lançamento do 

Extra, na edição de 5 de abril de 1998 página 4, citada anteriormente, quando o jornal era 

apresentado como representante e defensor do seu leitor e anunciava que“se pisam no calo de 

seu leitor, ele fala, discute, briga e não deixa barato. E pelos seus olhos não deixa passar nada, 

senhores governantes”. No diálogo da história em quadrinhos, o menino exalta a chegada do 

super-herói que é tão presente em seu universo infantil e ainda induz a compra do jornal, meio 

pelo qual os adultos estarão mais informados sobre o assunto. Ao menino, que já sabe a quem 

recorrer, resta a leitura de um gibi, provavelmente do seu outro super-herói. 

Figura 9  



 

Legenda: Reprodução da primeira página e da página 3 da edição de 24/3/2011 
Fonte: www.acervo.extra.globo.com 
 

 A chegada do boneco e a estratégia de fiscalizar de novo a prefeitura provocou mais 

uma vez um efeito imediato. Na edição do dia seguinte, 25 de março de 2011, em reportagem 

na página 3, o título “Uma resposta super rápida” enaltecia a agilidade do trabalho do 

personagem que levou a denúncia “na velocidade da luz” ao gabinete do prefeito Eduardo 

Paes. O boneco voltava a ser o intermediário entre os problemas e a solução. O prefeito 

aproveitou a deixa e voltou a colocar o boneco como seu aliado:“Agora as coisas vão 

funcionar melhor. Conto com a ajuda do Zé Lador para que os secretários municipais e 

responsáveis tomem vergonha na cara e comecem a fazer o seu trabalho”. 

O prefeito se colocou numa posição de quem foi surpreendido com o problema da 

estação, apesar de já estar no cargo há dois anos. Além disso, de uma forma grosseira, mas em 

linguagem bem popular, ele criticou os seus subordinados (os secretários) e chamou o boneco 

para trabalhar ao seu lado para fiscalizar o seu secretariado. Paes não assume o papel de estar 

sendo cobrado, mas de quem descobriu uma falha e quer apoio do personagem para sair desse 

embaraço.  

Figura  10 



 

Legenda: Reprodução da primeira página e da página 3 da edição do dia 25/3/2011 

 Fonte: www.acervo.extra.globo.com 

 

O personagem com presença diária no jornal impresso ganhou uma coluna chamada 

“Cantinho do Zé Lador”. Seu papel foi amplificado através do site, que passou a publicar 

também as reportagens que tratava das denúncias e abria espaço para que o boneco 

respondesse a seus leitores por meio do blog. As denúncias chegavam através de telefonemas, 

emails, posts no blog e também pelo aplicativo whatsapp. Os repórteres se revezavam para 

responder aos pleitos. 

Zé Lador, a exemplo dos bonecos anteriores, entra em cena como um elemento que 

altera a rotina das pessoas com quem tem contato. Ele está presente no cotidiano e entra nas 

suas vidas fazendo até com que elas participem da performance diária desse personagem. Na 

rua, Zé Lador ocupa e transforma o espaço em sua volta enquanto está naquele território, 

provocando cenas teatrais.A palco volta a ser a rua. As fotos desses encontros, que foram 

publicados no jornal e colocados na rede através do site e blog, mostram o boneco ao lado de 

pessoas que o abraçam, levantam seu braço, fazem carinho ou até o ajudam na simulação do 

voo. O morador da periferia tem o seu espaço ao lado de um personagem de uma mídia forte, 

tem suas queixas ouvidas e acompanha a solução do seu caso, participando da cena que vai 

trazer dividendos.  

     Fazer o personagem voar nasceu da necessidade de obter novos ângulos para fotos. 

Para driblar a falta de um poder natural de voo de super-herói, um fotógrafo sugeriu usar uma 

vara de pescar. O mesmo objeto que estava presente na descoberta do primeiro boneco. Além 



da vara de pescar, foi providenciada a produção de uma réplica do Zé Lador, de quase um 

metro, mas leve o suficiente para ficar suspensa no ar, dando a ilusão do voo. O morador entra 

nesse jogo sempre sorrindo para compor a cena. O personagem é tratado como um amigo 

muito próximo. 

Em geral, os moradores dessas áreas se ressentem de serem colocados à margem do 

poder central, longe de qualquer benefício e esquecidos pelo primeiro escalão de autoridades 

municipais. Há um sentimento de abandono nos relatos colhidos pelo personagem e 

publicados nas páginas do jornal e no seu site e um sentimento de que somente o super-herói 

pode resolver a situação. O morador passa para o personagem a tarefa de solucionar seus 

problemas. 

A terceira fase do boneco cidadão, o Zé Lador, tem uma “plataforma” mais ampla. O 

uso da palavra plataforma foi feito pelos próprios editores executivos durante uma entrevista 

na pesquisa exploratória, para explicar que o trabalho do personagem passaria a ser maior. O 

objetivo era atingir várias áreas, diferente da primeira fase, quando o foco eram os buracos, e 

da segunda, o lixo. Os políticos também usam a mesma palavra, plataforma, para explicar os 

seus objetivos, as propostas e promessas da sua candidatura. 

A linguagem usada pelo jornal em relação ao boneco também mudou, dando o tom da 

urgência. Nas reportagens, as frases atribuídas ao boneco, abusavam de palavras que 

transmitiam a sensação de que o personagem iria encontro do leitor rápido, voando, num 

instante. Interagindo nas redes sociais com seus leitores e cada vez mais com opinião e voz, 

Zé Lador continuava pressionando o governo para solucionar os problemas apontados com a 

mesma rapidez com que eram denunciados. 

Em reportagens publicadas nas páginas do jornal Extra há registros de envio de emails 

de moradores que tratam o boneco personagem como se fosse uma pessoa, fazendo convites 

para que ele compareça na sua rua, por exemplo. Na edição de 26 de março de 2011, na 

página 3, há pedidos para que o boneco se faça presente em municípios vizinhos ao Rio “São 

Gonçalo também precisa da visita do Zé Lador!” ou ainda “Gostaria de convidar o Zé Lador 

para conhecer os buracos e crateras de Manilha, em Itaboraí. O prefeito não faz nada pelo 

bairro”. 

Esses pedidos para ampliar a atuação além da capital foram feitos porque, no início, o 

boneco atuava principalmente no município do Rio e, moradores de outras cidades também 

perceberam que poderiam usar esse novo canal junto ao Poder Executivo,na medida em que 

sua atuação resultava em interferência na agenda das autoridades e no atendimento da 

demanda, seja para tapar um buraco ou colocar luz em um poste. 



 Nas reportagens publicadas no jornal, foi colocado também, no lado inferior direito da 

página, um serviço para orientar as futuras reclamações mostrando uma caricatura do boneco 

ao telefone, passando a impressão de que ele, em pessoa, atenderá ao pedido do morador, 

além de indicações de contatos por outros canais (email, twitter e blog). 

     Zé Lador, assim como os bonecos anteriores, foi sofrendo mudanças em sua aparência 

durante os anos. Para o terceiro personagem, houve uma opção de apresentar um super-

heróicom o slogan: Zé Lador, o super-herói do seu bairro. O leitor foi convocado a participar 

dessa construção de imagem: o vestuário, desenhado por estilistas convidados, foi escolhido 

através do voto. Mas o primeiro modelo, nas cores azul e vermelho, era praticamente uma 

cópia do uniforme usado pelo personagem Super-Homem, o que fez com que a DC Comics 

entrasse com uma notificação judicial exigindo a mudança na vestimenta. O reconhecimento 

além das fronteiras foi motivo de comemoração pelos editores do jornal e tema de reportagens 

durante o mês de março de 2012. 

Na edição de 8 de março de 2012, na página 3, o título da reportagem foi “Uma briga 

do outro planeta” e o subtítulo “Super-Homem se incomoda com as roupas do Zé Lador e 

acende uma polêmica internacional”. Na foto, o boneco está sentado lendo um gibi do super-

herói. No texto era explicado que a DC Comics tentava impedir o registro do boneco no 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial no Brasil. 

Mais uma vez o jornal colocou o boneco com opinião e uma declaração que carregava 

uma crítica: “Tenho muito mais o que fazer do que brigar com meu ídolo de infância. (...) Os 

leitores não me chamam porque estou de azul ou capinha vermelha. Eles me requisitam 

porque sabem que eu luto contra inimigos reais. E minha forma de salvar o planeta é 

resolvendo o problema da esquina, dos moradores do Rio”. A frase reforçava a questão 

geográfica de proximidade com o leitor e de fiscal, como tratado aqui anteriormente. 

O texto concluía informando que o personagem decidira mudar de roupa e pedia ajuda 

para os leitores para “se transformar em um herói 100% nacional”. O apelo nacionalista vinha 

acompanhado de uma sugestão de uniforme verde amarelo e o uso da logomarca do jornal na 

altura do peito, que lembra uma ampulheta. 

 

2.7 Interação com o leitor 

 

Além do papel de fiscal e de vigilância, periodicamente o jornal apresentou uma 

espécie de consolidado de resultados do trabalho do boneco cidadão. Em 25 de dezembro de 

2011, na página 4, há uma matéria sobre as ações realizadas naquele ano. No texto, essas 



ações são enfatizadas com o reforço de que ele dá “voz aos moradores”, além de “batalhar 

para conseguir melhorias”. Na edição foram usadas fotos que mostravam os problemas, a 

reação das autoridades e o tempo que durou para ser resolvido.  

Um exemplo citado foi o de um vazamento em uma adutora em Ricardo de 

Albuquerque, os moradores “preocupados com a dengue chamaram o boneco super-herói do 

Extra. Em três dias, a Cedae consertou o encanamento e fechou o buraco”. O texto reforça a 

ideia de pressão exercida pela mídia, a interferência na agenda dos órgãos públicos e seu 

papel de árbitro nessa disputa. Um poder externo ao Executivo. 

Um aspecto marcante na atuação do boneco cidadão é a interação. Nos estudos de 

Thompson (1999), há distinções entre três tipos de situação interativa criados pelo uso dos 

meios de comunicação: interações face a face, mediada e quase-interação mediada. No 

primeiro caso, os participantes estão presentes e partilham do mesmo sistema referencial de 

espaço e tempo, as palavras também podem vir acompanhada de piscadelas, gestos. No 

segundo caso, as interações implicam o uso de meio técnico (papel, telefone) que possibilitam 

a transmissão de informação e os participantes podem estar em contexto espacial distinto. Já o 

terceiro tipo é apontado pelo autor para se referir às relações sociais estabelecidas pelos meios 

de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão) com fluxo de comunicação 

predominantemente de sentido único, produzido para um número indefinido de receptores. 

(p.79-81). 

 Observamos que, no caso do nosso personagem de estudo, esses tipos de interações 

acontecem quase que de maneira simultânea. O autor ressalta ainda que os cenários não se 

esgotam e que outros tipos de interação podem “surgir com o desenvolvimento de novas 

tecnologias da comunicação que permitem um maior grau de receptividade”. As redes sociais 

permitiram esse aumento na interação. 

 Como já foi observado, a interação entre o boneco cidadão do Extra e os moradores 

acontece por telefone, email e blog; presencialmente nas ruas durante as ações e nos gabinetes 

de autoridade, além da publicação no site e no jornal. Um círculo contínuo de ações relatadas, 

visitas, reportagens e respostas ou não de autoridades e políticos envolvidos nas demandas de 

moradores dessas comunidades. 

O sucesso do atendimento de um caso provoca uma nova onda de novos relatos e 

queixas e, consequentemente, impacta em publicidade do personagem e do veículo. 

Thompson acrescenta ainda que “o desenvolvimento da mídia não somente enriquece e 

transforma o processo de formação do self, ele também produz um novo tipo de intimidade 



que não existia antes”. Para ele, essa intimidade se diferencia em certos aspectos das formas 

de intimidade características da interação face a face (p.181). 

No caso do nosso objeto de estudo, a recepção dos moradores com o personagem é 

acrescida ainda de elementos de encenação, num contexto em que esses queixosos sabem que 

estão participando de uma cena e, em muitos casos, ajudam o próprio boneco a simular um 

voo no local onde há um buraco cheio de água, por exemplo. É sabido que o boneco não voa, 

mas precisa de ajuda para essa encenação: podemos pensar que há uma troca que não é 

declarada, mas entendida pelos envolvidos, entre a participação na cena e a publicação da 

denúncia de um descaso. 

Em março de 2013, ele passou a atuar mais na Baixada Fluminense. A transferência 

temporária aconteceu para consolidar a presença do jornal naquela área, já que foi lançado um 

caderno específico para aquela região, que passou a ser encartado junto ao jornal. Um mês 

depois, na edição de 15 de abril, uma reportagem fazia mais um balanço, a prestação de 

contas, para reforçar a atuação da sucursal do jornal.  O jornal comemorava o fato de que “em 

cada três denúncias feitas pelo herói, uma era resolvida”. Numa retranca separada, eram 

listados problemas em seis municípios da região, detalhando os casos que até aquele momento 

não tinham sido resolvidos. Mais uma vez o boneco é colocado como um fiscal, que resolve 

os problemas das pessoas que representa e que faz parte de um jornal que implantou uma 

sucursal naquela área. 

    O Extra reconhece que o boneco cidadão é um bem de peso e que, nas palavras do 

diretor de redação Octávio Guedes, "traz credibilidade e fortalece a marca do jornal". A marca 

que estava delineada naquele editorial do primeiro número. O trabalho com o personagem 

redobrou: as cobranças continuaram e as autoridades da Baixada Fluminense também 

aceitaram as críticas e aproveitaram para também reforçar a aproximação com o personagem 

dando entrevistas exclusivas e participando do espetáculo quando recebem o boneco em seus 

gabinetes, de olho nos flashes das câmeras. 

 

2.8. Fiscal ou aliado? 

 

E, para reforçar essa relação de atuação forte junto ao Poder Executivo, o jornal faz de 

reportagens com um resumo do trabalho do seu personagem para informar ao seu público e, 

ao mesmo tempo, cobra mais uma vez as respostas dos problemas, como vimos também nos 

exemplos anteriores aqui citados. Na edição de 5 de agosto de 2012, o título da reportagem é 

“Na bronca com as autoridades. Boneco cidadão não ficou satisfeito com as respostas do 



poder público em julho”. Na matéria, é relatado que o Zé Lador atendeu 26 chamados em 31 

dias e que em 54% dos casos, as “queixas do cidadão” foram resolvidas.  Apesar do 

percentual de sucesso, a crítica continua ao acrescentar que “faltou compromisso das 

autoridades para resolver as reclamações dos moradores durante o mês de julho”. 

     Há também uma avaliação dos órgãos envolvidos nas demandas oriundas daquelas 

comunidades. E mais: para os que atenderam as queixas encaminhadas pelo personagem 

boneco cidadão, há um elogio. No caso da reportagem, a Comlurb “que se destacou com a 

limpeza de todos os pontos visitados pelo Zé Lador”, já os órgãos que não atenderam a 

demanda são tratados como inimigos: “em julho, o papel de vilão ficou com a Light. A 

empresa não trocou postes de várias partes da cidade”. No final da reportagem, está a resposta 

do órgão citado, mas traz embutida uma crítica: “a Light disse não ter tido tempo para checar 

se solucionou os outros casos indicados”. O jornal se colocando acima das instituições e 

avaliando sua performance em atender as suas próprias demandas. Ou seja, impondo sua 

agenda. 

Na mesma edição, na página 2, há um quadro com título “O Zé Lador resolve”, onde é 

mostrada a atuação do boneco na última semana e com a promessa de que “o nosso herói 

continuará cobrando as soluções!”. No quadro, são listados quatro endereços, seus problemas, 

os responsáveis pelo conserto e se o caso foi resolvido. Um exemplo: Avenida Amaro 

Cavalcanti, em Todos os Santos, Rio. O problema: placas de sinalização com pichações. O 

responsável: a CET-Rio. A solução do problema: a placa foi trocada. 

A demanda pela presença do boneco em encontros com autoridades e os chamados de 

moradores de áreas carentes para denunciar problemas levou o jornal a tomar uma medida 

prática: mandou confeccionar outros três bonecos. Dessa forma, as equipes de reportagem 

levariam os bonecos a atuar ao mesmo tempo em lugares diferentes e atender a todos os 

pedidos que chegavam à redação do Extra.  Uma forma de multiplicar a presença do 

personagem na vida real dos cidadãos: são clones com os mesmos atributos e funções que o 

Zé Lador original. Num mesmo dia era possível que o personagem estivesse, na mesma hora, 

em dois ou três lugares diferentes atendendo a denúncias de moradores e em gabinetes de 

prefeitos que concediam entrevistas exclusivas,aproveitam para anunciar medidas para seus 

moradores/eleitores. 

Na capital, entrevistas exclusivas, participação em programas educativos e um lugar 

privilegiado na posse são alguns eventos que nos levam a pensar também que, nesse jogo de 

proximidade, o prefeito carioca tentou colar sua imagem no personagem. Uma ligação que 

poderia sugerir que houvesse uma redução no impacto da cobrança do super-herói em defesa 



dos esquecidos da periferia ou ainda uma tentativa do prefeito de mostrar aos seus potenciais 

eleitores a existência de uma relação amigável entre os dois e não um jogo de cobrança. 

A encenação tem o intuito de provocar emoções. Para Gomes (2004), citando 

Aristóteles sobre o efeito emocional de uma representação, as encenações e as narrações, além 

de produzirem efeitos de natureza emocional, programam "efeitos de natureza cognitiva ou 

formas híbridas que combinam emoção e conhecimento".Já Castells (2009), em seus estudos 

de comunicação e poder, diz que existem políticos profissionais que sabem como provocar 

emoções. Esta forma de provocar emoções é, para Castells (2009), um caminho para “ganhar 

mentes e corações”. 

 
“(...) los politicos profesionales o los líderes natos saben cómo provocar las 
emociones adecuadas para ganarse las mentes y los corazones de la gente, el 
proceso de ejercicio del poder se solapa con los procedimientos formales de la 
democracia, condicionando así en gran medida el resultado de la contienda. El 
análisis racional de los procesos el ejercicio del poder comienza con el 
reconocimiento de los límites de la racionalidad en el proceso. (...) mediante la 
activación de redes de asociación entre acontecimientos e imágens mentales a 
través de los procesos de comunicación, el ejercicio del poder opera con una 
dinámica multinivel, en la que la forma en que sentimos estructura la forma en 
que pensamos y en última instancia la forma en que actuamos.”  (Castells, 
2009 p.259 e 261) 

 

As declarações do prefeito Eduardo Paes classificando o boneco cidadão de aliado e 

seu fiscal, indicam que o representante do Executivo municipal quer anular a função de 

fiscalização e transformar o personagem em aliado. Um aliado a quem ele reafirma o convite 

para atuar como seu “fiscal”, como se fizesse parte da máquina administrativa. E essa 

aproximação com o poder público faz com ele (boneco cidadão) corra o risco de ser encarado 

como parte do poder. 

 Numa entrevista inicial, durante a pesquisa exploratória, o diretor de redação do 

Extra, Octávio Guedes, admitiu que essa aproximação foi tema de debate interno no jornal. A 

preocupação era que houvesse “o risco do boneco se tornar chapa branca”, mas acharam por 

bem permitir o encontro com autoridades: “Não só pelo inusitado, mas para legitimar o 

boneco como agente de solução de problemas do leitor". Essa discussão interna, segundo ele, 

aconteceu em 2009, antes da primeira entrevista de Paes ao personagem do boneco cidadão, o 

que nos leva a uma reflexão para descobrir como foi o caminho do nosso personagem ao se 

colocar no papel de defensor dos cidadãos junto ao governo, exercendo influência em 

algumas decisões. 



Durante o primeiro mandato, a postura do prefeito Paes já indicava qual seria a sua 

relação diante do novo personagem. Em sua declaração para o jornal, afirma que o boneco 

cidadão é o seu “fiscal” e ainda pede para que ele (boneco) fiscalize o seu próprio 

secretariado. Esta seria uma forma de colocar a mídia como se fosse parte do governo. A 

proximidade desde o primeiro encontro gerou algumas situações delicadas. 

Zé Lador foi criado em março de 2011 e em julho do mesmo ano foi fotografado com 

uma camiseta de agente de treinamento de desocupação em área de risco. O programa é da 

prefeitura carioca e tem como objetivo evitar que, durante as tempestades, os moradores 

dessas áreas continuem em suas casas, correndo perigo de vida com o desabamento de suas 

residências. 

 O ato de vestir a camisa de um programa pode passar a ideia de que um personagem 

criado por um jornal acabou dentro da máquina do governo municipal. Já mostramos 

anteriormente que o personagem Zé Lixão acompanhava equipes da Comlurb em algumas 

ações e até participou de cerimônia de formatura de garis. E, através do João Buracão, Paes 

anunciou programas de recapeamento nas ruas em entrevista exclusiva, que virou manchete 

de jornal. Nesse jogo de driblar o papel de vigilância, que é uma das características do 

personagem boneco cidadão, o prefeito carioca, no nosso entendimento, conseguiu uma 

brecha para transformar um fiscal em um potencial aliado. Mesmo que o jornal não coloque o 

personagem nesse papel dentro da máquina administrativa.  

“Eu diria que ele (boneco cidadão) é um grande subprefeito. Ele conseguiu se 
aproximar da máquina, mas sem perder a capacidade de falar do cidadão. Ele 
tem contato com o prefeito, sabe que o prefeito o recebe, mas nem por isso 
virou pelego. Isso não é ruim para ninguém que está numa função pública. 
Você pode ter um auxiliar que te diga a verdade, não precisa ser nomeado. (...) 
Eu vejo o boneco cidadão como uma espécie de prefeitinho que me foi imposto 
e me dá o maior prazer. (...) Eu acho que eles (do jornal Extra) não 
imaginavam que eu fosse incorporar o bichinho como eu incorporei. Eles 
tinham no início uma coisa, uma vontade de ‘vamos ser uma pedrinha no 
sapato do prefeito’. Eu acho que consegui inverter esse jogo. Quer dizer, eu 
não diria inverter, mas agregar essa coisa dele ser fiscal da prefeitura. Eu 
consegui que ele fiscalizasse para mim, passou a ser uma espécie de olhos 
meus na rua. Parece papo de maluco, né?” (PAES em entrevista, em 5 
dezembro de 2014). 

  

A entrevista como o prefeito foi realizada em seu gabinete, na presença do deputado 

federal Pedro Paulo Carvalho que já foi seu chefe da Casa Civil e hoje é seu candidato para a 

sucessão na prefeitura do Rio; além de dois assessores de imprensa. Cauteloso, durante a 

entrevista o prefeito escolhia com calma suas palavras antes de responder sobre essa relação 



entre o boneco, a mídia e a prefeitura do Rio.Tanto que ele afirma que conseguiu “inverter a 

agenda” da mídia, para logo a seguir dizer que não inverteu, mas conseguiu “agregar”. 

Paes enfatiza que o boneco é seu aliado. E ainda se coloca como um político que está 

aberto a ouvir críticas já que “pode ter um auxiliar que te diga a verdade, não precisa ser 

nomeado”. O boneco é seu auxiliar, mas não recebe salário, não tem uma matrícula no serviço 

público, não tem uma ligação oficial com a administração, “não precisa ser nomeado”. Ou 

seja, basta ser cooptado. E termina seu pensamento afirmando que fez o boneco fiscalizar para 

ele (não contra ele) e ser os seus olhos na rua. Aqui, mais uma vez volto ao editorial do jornal 

no dia do lançamento, quando o Extra se colocava como os olhos do seu leitor. Paes quer 

transformar o jornal nos seus olhos, através do boneco, para ver o que os outros auxiliares do 

prefeito não mostram.  

 O prefeito também busca uma cumplicidade com quem o entrevista, ao forçar uma 

camaradagem por estar discutindo a relação entre um prefeito e um boneco a quem ele trata 

como se fosse uma pessoa: “parece papo de maluco, né?”. Essa frase lembra como a imprensa 

se referia a um outro prefeito, Cesar Maia, “o prefeito maluquinho23” por conta de episódios 

como procurar sorvete em um açougue ou vestir uma jaqueta num calor de 40 graus e ter 

essas cenas registradas em fotos e vídeos, servindo de material para reportagens sobre o 

político e alimentando o folclore da sua imagem pública. Foi Cesar quem iniciou Paes na 

política como subprefeito da Barra da Tijuca, em 1993, durante o seu primeiro mandato como 

prefeito. 

Paes, nesse jogo do teatro político, descobriu uma brecha para lucrar com a parceria 

com o boneco cidadão. 

Capítulo 3 
 
            Construção da imagem pública 

 

Posar ao lado de um boneco de espuma, na sacada da sede do governo municipal no 

dia da posse do seu segundo mandato, foi mais uma encenação da qual o prefeito Eduardo 

Paes participou desde a criação do personagem do jornal Extra. A foto foi publicada minutos 

depois no site do jornal com o título “Prefeito do Rio diz que Zé Lador, o boneco cidadão, é 

seu conselheiro para assuntos da cidade”. Na matéria jornalística, há uma frase do prefeito 
                                                 
23O prefeito Cesar Maia recebeu apelidos como “prefeito maluquinho”, “filhote de Brizola”. Ver mais em  
http://noticias.uol.com.br/ultnot/reuters/2004/10/04/ult1928u420.jhtm, acessado em 25/03/2015 

 



que afirma “ele vai me ajudar a governar a cidade”, reconhecendo no personagem um 

interlocutor de peso e o colocando como um auxiliar. No jornal, o encontro rendeu a 

manchete do dia seguinte, com uma novidade ao anunciar que “Bilhete Único inclui o metrô e 

as barcas”, tendo como subtítulo “Paes saúda o povo ao lado do Zé Lador”.  

A primeira página do dia 2 de janeiro é a mesma que encerra o livro comemorativo 

dos 15 anos do jornal, editado em 2013, e faz parte das cem capas “que fizeram parte da 

história do Extra”, conforme o texto de apresentação de Octávio Guedes.  Ao lado da última 

capa selecionada está um pequeno resumo que explica o encontro entre o boneco e o prefeito.  

“Zé Lador, que já era uma estrela para a população, teve um dia de gala ao comparecer à posse 
do prefeito reeleito do Rio, Eduardo Paes. Mas o sorriso no rosto do boneco não era por estar 
na sacada do Palácio da Cidade, mas sim por ter a oportunidade de levar as reivindicações do 
povo direto para o poder municipal” (texto da página 127 do livro 15 anos de notícias nas 
páginas do Extra, de abril de 2013) 

 

Fica claro a tentativa, por parte da redação do jornal, em mostrar que o boneco não era 

um aliado, mas um fiscal que tinha um contato diretor com a autoridade para resolver as 

reivindicações. Reforçava, mais uma vez, que Zé Lador, assim como os outros bonecos, era o 

representante do povo. Como mostramos anteriormente, na primeira entrevista exclusiva que 

o prefeito concedeu ao boneco João Buracão, havia também a preocupação do jornal em não 

passar a imagem de que fazia um trabalho “chapa branca”, como enfatizou o diretor Octávio 

Guedes. Ou seja, ele não queria uma imagem que comprometesse o personagem em encontro 

com autoridade e sugerisse que o jornal estivesse colocando apenas a visão oficial do 

governo. 

 No entanto, percebemos com o uso dos bonecos em suas três fases que a legitimidade 

reivindicada pelo jornal ficou comprometida, já que o personagem caminha na corda bamba 

entre ser a “voz do jornal” representando o cidadão e atuar em eventos onde passa a imagem 

de ser também a “voz oficial”, por estar ao lado da autoridade. 

Na matéria publicada no jornal no dia 6 de março de 2009, há um relato em primeira 

pessoa do próprio boneco (escrito pelo repórter Fernando Pereira) que fala sobre o momento 

em que estava esperando na antessala do gabinete do prefeito: “Estava lendo um pouco (...), 

fui interrompido por um garçom, que me ofereceu água e café. Achei melhor recusar para não 

perder o foco da reunião”.  

Seis anos depois, Paes recorda que estava no seu gabinete e mandou servir café para o 

boneco porque “ele (o boneco) tinha essa representação de personagem comum, que não tinha 



interesse em se eleger vereador, presidente de associação. A pauta dele era absolutamente 

legítima. Foi um negócio interessante para mim também” (PAES, 2014).  O próprio prefeito 

deslegitima o papel de representantes de potenciais candidatos a cargos no Legislativo e de 

presidentes de associação. Ele faz uma diferença entre as reivindicações do povo (que ele 

chama de personagem comum), através do jornal e do boneco, que na sua opinião são 

legítimas. Para o prefeito essa representação do boneco, que não foi eleito, é confortável 

porque tinha “a mesma pauta” que ele, como o próprio prefeito declarou.  

Essa representação do boneco, pelas lentes do prefeito, é mais importante porque o 

personagem não tem um interesse político, não seria o seu concorrente nessa área. E Paes 

soube lidar com o boneco porque acredita que essa aproximação com o personagem “foi um 

negócio interessante”, como ressaltou. Ao tratar como negócio o encontro entre autoridade e 

personagem de um jornal popular, Paes participou da encenação e, em troca, ofereceu uma 

entrevista exclusiva. A pressão, nesse caso, surtiu efeito do encontro, mas o resultado não foi 

o constrangimento da autoridade. O prefeito inverteu o movimento e ofereceu material para 

produção de reportagem exclusiva, garantindo assim audiência para o jornal frente aos seus 

concorrentes. Um jogo de “ganha-ganha” como ele mesmo fez questão de ressaltar e citamos 

anteriormente. 

Participar de encenações para conseguir destaques na mídia é uma prática entre os 

políticos. Um deles foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que no início de seu 

governo, em 1990, fazia suas corridas matinais com camisetas com inscrições variadas que 

mandavam recados, como “O tempo é o senhor da razão”. Mais do que um exercício, que 

mostrava um presidente jovem com saúde e que queria aparecer na mídia com uma imagem 

favorável. Os fotógrafos e cinegrafistas acompanhavam essa exibição diária de um espetáculo 

que mistura mídia e política, com foco na audiência. 

 O que observamos é que o político Paes percebeu uma chance de inverter o jogo da 

cobrança do jornal popular, através do boneco, e aproveitou para entrar na encenação.  

 

“O fato dele (boneco cidadão) começar junto com o meu governo (primeiro mandato) ajudou a 
consolidar a pauta que eu queria ter. Talvez se não tivesse o boneco cidadão tão bem 
personificado, talvez a pautapuxaria para Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, Barra, áreas 
mais nobres...eu teria sido puxado para isso. O boneco virou uma espécie de âncora. Eu me 
agarrava a ele. Era a chance” (PAES, em entrevista em 5 de dezembro de 2014) 

 

Durante a entrevista, o prefeito trocou os nomes dos bonecos com os eventos que 



aconteceram com cada um. A resposta de Paes para a confusão foi simples: “Eu não 

diferencio nenhuma delas (as três fases). Vejo um sujeito me cobrando. Para mim tem o 

personagem voando, um super-homem (...) Mas eu sabia que isso daria visibilidade para 

minha agenda.” 

Decorando o nome ou não, o prefeito Eduardo Paes entendeu essa encenação em 

relação ao boneco cidadão desde o início, ao participar das cenas sem constrangimentos. Essa 

performance particular é uma de suas características, que lembra muito um outro prefeito que 

também entendia essa arte de produzir cenas teatrais: Cesar Maia, que foi padrinho político de 

Paes antes do rompimento de relações. 

 Os dois prefeitos, por exemplo, perceberam que a Marquês de Sapucaí, local onde há 

os desfiles de escolas de samba, é um excelente palco para dar visibilidade. No Sambódromo 

eles varreram chão ao lado de garis, sambaram com passistas, beijaram bandeiras de escolas e 

até, no caso de Paes, tocaram instrumentos em bateria. Todas essas encenações renderam 

fotos em jornais e vídeos para televisão e internet. E também passaram a imagem de um 

político que não está distante do povo, descontraído, uma pessoa comum como tantos outros.  

Ao participar do espetáculo encenado pelo boneco cidadão, em suas três fases, Paes 

também aproveitou para construir mais um pedaço da sua imagem pública como um prefeito 

que atende aos pedidos da população, que tem um bom relacionamento com a mídia e que até 

envolve a mídia na sua agenda. 

Ao analisar a cultura da mídia, Kellner (2004) diz que os espetáculos se sofisticaram 

para atender ao público e que essa elaborada produção estaria diretamente vinculadaao lucro 

da mídia e também ao poder. O autor lembra ainda que os espetáculos existem desde a Grécia 

e Roma antigas e que Maquiavel aconselhava seu príncipe “sobre o uso produtivo do 

espetáculo para o governo e o controle da sociedade, e que os imperadores e reis dos estados 

modernos cultivaram os espetáculos como parte de seus rituais de governo e poder” (p.5).  

Os espetáculos fazem parte da construção de imagem pública. Peter Burke (2009), 

analisou as minúcias que envolveram o trabalho da fabricação da imagem do rei francês Luís 

XIV desde sua retratação em esculturas, pinturas, medalhas, moedas, peças teatrais, poemas 

até balés, óperas e desfiles. Todos os gestos eram estudados para a fabricação dessa imagem. 

“Na época de Luís XIV, ações aparentemente espontâneas eram por vezes encenadas com 

algum cuidado, desde os regozijos públicos com notícias de vitórias francesas até a 

construção de estátuas do rei” (2009, p.109). 



Burke fala sobre a importância das reproduções como forma de ampliar a visibilidade 

do rei. Segundo o autor, por serem relativamente caras as medalhas deveriam ser cunhadas em 

centenas de cópias. No entanto, os impressos da época como xilogravuras, calcografias, 

gravuras em aço, por exemplo, eram baratos e “reproduzidos em milhares de cópias e 

puderam assim contribuir consideravelmente para a difusão tanto de aspectos de Luís como de 

informações a seu respeito” (2009, pg.28).  

Se fizermos um paralelo com a nossa pesquisa, vamos observar que o político leva em 

conta as vantagens de sair em uma reportagem publicada em um jornal popular com a 

circulação expressiva como a do Extra, atingindo um público alvo que também é de seu 

interesse. Além disso, somada a divulgação no impresso, o pacote de publicação envolvia o 

site e todas as oportunidades de viralizar uma informação pelas redes sociais. Portanto, 

participar de encenações com o boneco cidadão era um gesto calculado e uma forma de 

reforçar a agenda do próprio prefeito. 

Os jornais populares usam um modelo de experiência que misturam entretenimento, 

jornalismo e sensações para atrair os leitores. Em suas reflexões sobre infotenimento 

(neologismo para informação+entretenimento) e imprensa popular, Aguiar (2008,pg.8) 

pondera que as “narrativas sensacionais, que podem ser denominadas fait-divers ou story, 

sempre espreitaram o jornalismo moderno, permanecem na atualidade, agora com o termo 

infotenimento”. O autor também rejeita a denominação de jornal sensacionalista e prefere o 

de jornalismo sensacional onde a “informação jornalística se expressa em uma lógica das 

sensações a partir da imediaticidade da experiência do leitor”.  

“É aceitável compreender que, como o jornal deve utilizar recursos gráficos e discursivos para 
tornar a notícia um produto à venda, o que vai diferenciar a imprensa de referência- 
denominada “séria”- da imprensa sensacional é, especificamente, o modo de utilização dessas 
narrativas sensacionais” (AGUIAR 2008, pg8) 

 

 Não vamos aprofundar nas discussões sobre o infotenimento, o valor-notícia e autores 

que criticam essa estratégia dos jornais que se apropriam da forma publicitária de vender 

jornal e alavancar a audiência. Mas fica a reflexão para pensar se a estratégia do Extra, ao 

fazer uso do personagem boneco cidadão, estaria valorizando mais o teatro e sobrepondo a 

encenação à informação. 

O leitor do Extra não apenas consome a informação, ele também participa da produção 

dessa informação. Ele atua no espetáculo criado pela mídia. No nosso objeto de estudo, o 

boneco cidadão, a audiência é uma peça importante para que a cena se desenrole no 



espetáculo produzido em geral no espaço público, a rua. Ao participar da elaboração da 

notícia, o leitor/morador entra em cena representando seu papel e colaborando para manter o 

espetáculo cujo protagonista é um boneco de espuma. A cena vai gerar notícia que provocará 

efeitos em outra instância, como a prefeitura local.  

 Essa vinculação entre audiência e mídia é tratada também por Wilson Gomes (2004, 

p.308) ao falar sobre as estratégias usadas para “a construção do liame afetivo entre o 

consumidor, de um lado, e o produto, marca, a empresa, o gênero, o realizador, etc., de 

outro”. Apesar do autor se referir à dramaturgia política, à profissionalização das campanhas 

políticas e o jornalismo político, especialmente na televisão, podemos fazer uma relação ao 

analisar a construção do personagem boneco cidadão por um jornal popular. 

 Gomes, ao avançar em sua análise enfatiza que, para cativar a audiência, “o 

jornalismo cede espaço à produção técnica e artística, e as performances visuais tornam-se tão 

importantes quanto a capacidade de produção de notícias” (p.316).  O autor ressalta que ao 

estabelecer a relação com a comunicação de massa, a política também encontra novas formas 

que exigem essa habilidade da arte de produzir representações, “tanto por parte da política que 

‘força’ a sua entrada nas esferas da comunicação, quanto por parte dos profissionais da 

comunicação no tratamento dos materiais e personagens envolvidos nos acontecimentos 

políticos” (pg. 298). 

No nosso caso estudado, a performance faz parte da rotina do personagem boneco 

cidadão principalmente com os moradores de regiões onde há uma demanda pela presença de 

serviços públicos. Aqui, o papel em evidência é o de fiscalização e de provocar uma resposta 

da autoridade.Além da rua, a cena se desenrola em gabinetes já que os políticos também 

perceberam que ao participarem do espetáculo poderiam ganhar dividendos. 

  Ao tratar do teatro político, Wilson Gomes (2004) lembra que existe uma 

preocupação das autoridades, quando se apresentam em público,emcalcular o risco de um 

determinado comportamento. Aconteceu com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que além de 

conceder entrevistas exclusivas para o boneco cidadão, o convidou para sua posse e posou ao 

seu lado na sacada do Palácio da Cidade. Os gestos, os sorrisos, a pose para as câmeras. Tudo 

previsto em um roteiro de construção de imagem. 

Para o autor, “a política demonstra-se perfeitamente capaz de produzir eventos 

políticos que são autênticas e deliciosas encenações” (pg.340) e essa encenação é um modo 

pelo qual “a política, astutamente, usa em seu próprio benefício a lógica da comunicação de 



massa” (pg.342). Ao analisarmos a atuação do boneco cidadão e do prefeito Eduardo Paes 

veremos que ele resolveu se aproximar do seu, a princípio, opositor antes que a visibilidade de 

mais problemas fosse parar nas páginas do jornal. Receber o boneco cidadão apenas 20 dias 

depois dele começar uma campanha de tapar os buracos da cidade foi um gesto calculado.  

Paes, ao conceder a entrevista a um personagem, entrou no teatro proposto pela mídia 

e capitalizou para si o fato de mostrar para uma parcela da população que era um prefeito 

diferente, que ouvia as queixas dos moradores. Ato seguinte, ao colocar o boneco como 

agente de treinamento em morros por causa das chuvas mostrou que a sua participação não 

era de submissão à pressão da mídia e sim para cooptar o personagem, para ser seu 

colaborador em uma causa que considerava legítima. 

Se por um lado o boneco (e o jornal) pressiona Paes para resolver problemas de 

infraestrutura na cidade, por outro o prefeito coloca o personagem em situações em que ele 

pode ser visto como parte da máquina administrativa. A interferência na agenda das 

autoridades e também a aceitação de interferência na própria agenda da mídia possibilitou a 

aproximação entre o boneco cidadão e políticos. Essa relação estreita pode ser confundida 

como ele sendo mais um elemento dentro da máquina administrativa pública. Dentro do 

governo. Vimos ainda que as autoridades que se fazem presentes junto ao personagem boneco 

cidadão se beneficiam com essa exposição favorável. 

 Para o diretor de redação do Extra, Octávio Guedes, a equação não é tão complexa: 

“Você deixa feliz o leitor e o boneco cumpre a função. Se o prefeito tira os dividendos 
políticos, aí é ônus e bônus. (...) O que a gente faz com o boneco é absolutamente pragmático. 
A gente não quer saber se vai ter ganho político. A gente não pode fazer o cálculo político 
disso. Isso fica com eles. O nosso cálculo é para o leitor, para resolver o problema do leitor”. 
(GUEDES, em entrevista em 28 de julho de 2014) 

A redação do Extra não faz o “cálculo político” da atuação do boneco ao lado do 

prefeito. No entanto, o político se manteve no noticiário com uma pauta positiva em busca da 

aprovação popular. Paes declarou anteriormente que conseguiu passar a sua “agenda” através 

do boneco cidadão e que se agarrou a ele, logo no início do primeiro mandato, como 

sua“âncora”. Percebe-se que o administrador municipal soube aproveitar os espaços para sua 

propaganda pessoal no jornal e na internet, numa campanha permanente e como ele mesmo 

afirmou “quase gratuita”.  

O prefeito já conta com espaços próprios onde divulga suas ações, como o site da 



prefeitura, mas ele conseguiu ampliar essa exposição.O conceito de campanha permanente24, 

estudado por Munghan trata da atuação dos políticos que aproveitam o tempo em que estão no 

exercício do mandato para se preparar para uma futura eleição. Essa atuação fora do período 

oficial eleitoral mostra o oportunismo midiático desses políticos que tentam capitalizar 

eleitoralmente todas as suas ações que são repercutidas na mídia ou ações que eles provocam 

para pautar a mídia. Uma ação constante para mostrar a sua agenda de trabalho aos seus 

eleitores e a outros cidadãosque não o elegeram. 

Um trabalho intenso para reforçar a imagem e suas ações nas mentes e corações, como 

ressaltado por Castells (2009). Paes alimentou essa campanha nos encontros com o 

personagem do Extra, que renderiam uma visibilidade positiva e na qual ele não teria nenhum 

gasto extra se fosse entrar na sua contabilidade de publicidade. Como vimos anteriormente, o 

prefeito chegou a brincar com o fato do Zé Lixão ser o seu melhor zelador da cidade e que ele 

nem gastaria com salário com esse zelador, porque este era um funcionário do jornal. Além de 

levar o personagem do jornal popular para dentro da sua máquina administrativa, ele 

verbalizava que essa parceria era econômica, do ponto de vista do gasto em pagamento de 

pessoal, e ao mesmo tempo lucrativa, já que ele tinha ao seu lado um personagem de um 

jornal com penetração na área que interessava a ele mostrar a sua agenda.  

Ao provocar encontros exclusivos com o boneco e ofertar pautas que gerariam 

manchetes no jornal e no site do Extra, Paes também teve sua imagem fortalecida e o Extra 

publicou em primeira mão um assunto que, na ótica do jornal, interessava ao seu público e 

ainda estaria se antecipando com uma notícia que poderia também interessar a mídia 

concorrente. Essas imagens positivas do prefeito durante o seu mandato podem ser usadas 

também posteriormente durante o horário eleitoral quando, oficialmente, o político retoma a 

campanha para concorrer com outros adversários.  

3.1 O teatro da posse 

 

De olho nos dividendos políticos, uma semana antes do evento de posse do segundo 

mandato de Eduardo Paes, o cerimonial da prefeitura enviou ao jornal Extra um convite 

personalizado em nome do boneco Zé Lador. Pouco depois, foi feita uma ligação telefônica 

                                                 
24Ver mais em “Ao vivo, de Brasília: escândalo político, oportunismo midiático e circulação de notícias”, de 
Alessandra Aldé e Fábio Vasconcellos, artigo apresentado no II Congresso de Pesquisadores de Comunicação e 
Política GT Mídia e democracia, em 2011. Disponível em http://www.compolitica.org/home/wp-
content/uploads/2011/01/ale-alde.pdf 



para confirmar a presença do convidado e a hora de sua chegada ao local. Houve também o 

cuidado de avisar que o traje exigido para a cerimônia seria black tie. Para resolver o pedido, 

foi alugado um smoking para ser colocado por cima da roupa de trabalho do boneco. O 

boneco foi levado horas antes da solenidade para aguardar no local o início do evento, para 

evitar os transtornos na hora de entrar no local com o personagem e os outros convidados do 

mundo real.  

        No Palácio da Cidade, em Laranjeiras, na Zona Sul carioca, Zé Lador foi colocado num 

lugar privilegiado: entre as primeiras filas, junto aos secretários municipais que ocupam 

cargos importantes no governo, alguns que eram alvos diariamente das reportagens publicadas 

no jornal popular.  Os secretários agiam como se fosse um fato corriqueiro estar, num evento 

importante para o Poder Executivo, sentados próximo a um boneco com crachá de imprensa. 

Ao final da solenidade, Paes levou Zé Lador para a sacada do palácio, ao lado do casal 

de filhos pequenos. As luvas verdes revelavam parte da vestimenta do boneco escondida por 

debaixo do smoking: um macacão de malha amarela com o logotipo do jornal no peito. A capa 

verde ficou na redação. Pendurado no pescoço do boneco, o crachá do jornal Extra com o seu 

nome e sua foto. A mão direita de Paes estava na cintura do boneco, uma ajuda discreta para 

mantê-lo em equilíbrio. A mão esquerda levantava seu braço, ajudando-o a fazer um aceno. 

Figura 11             

 

Legenda: Zé Lador junto aos convidados, à esquerda, e com Paes e os filhos, à direita, na sacada do Palácio da 

Cidade. (Fotos Bruno Gonzalez/1-01-2013) 

 O encontro, como mostramos, rendeu manchete e foto na primeira página do jornal no 

dia seguinte e ampla divulgação no site no mesmo dia da posse. O convite surpreendeu os 

jornalistas, mas o prefeito admite que o fez de caso pensado. 

“Eu queria reforçar a mensagem que tinha sido reeleito (...) mostrar que 
continuava sendo para mim prioridade aquele personagem que incorporava de 



alguma maneira essa parte da cidade que eu queria cuidar mais. Dizer: vocês 
merecem minha atenção. É a foto mais doida do mundo (risos)” (PAES em 
entrevista 5 de dezembro de 2014) 

O prefeito acolhe e reconhece o boneco como um representante desses cidadãos que 

ele queria chamar a atenção e, ao mesmo tempo, usa o boneco para “reforçar a mensagem que 

tinha sido reeleito”. E nesse caso, não fica constrangido por fazer uma foto com um boneco na 

sacada do Palácio da Cidade. Ao contrário, ele entra em cena e se diverte com a situação, sem 

deixar que a brincadeira atrapalhe o seu objetivo que é mostrar a sua agenda e de quem terá 

apoio.  

Figura 12 

 

Legenda: Reprodução da primeira página e da página 3 da edição de 2/1/2013 

Fonte:www.acervo.extra.globo.com 

 

Como mostramos, o prefeito entendeu como participar da encenação iniciada pela 

mídia e inverter a interferência na agenda, provocando o jornal e levando o boneco para seu 

campo de trabalho. Paes soube tirar proveito para fazer da posse um ato para divulgar sua 

agenda de trabalho, mandar um recado para o eleitorado que estava no seu radar e trazer a 

mídia para o seu lado.  

 

3.2 Laços e parcerias 

 



O abraço no dia da posse, entre o prefeito e o boneco, fortaleceu o laço dessa parceria. 

Em 23 de junho de 2014, o site do Extra e o jornal publicaram uma foto onde o prefeito Paes 

está segurando mais uma vez o braço do Zé Lador e inaugurando o Viaduto Marcello 

Alencar25, em Santíssimo, depois de três anos de obra. Na reportagem, era afirmado que o 

boneco visitou o local em cinco ocasiões e cobrava providências da prefeitura. 

 Paes, mais uma vez inverteu a cobrança em parceria e anunciava publicamente sua 

parceria: “Quero agradecer ao Zé Lador todo o apoio, todo o esforço e toda a cobrança. 

Finalmente, é mais uma obra que entrego com ele”.Se antes o boneco participava de 

solenidades como formatura de garis ou posse de prefeito, dessa vez o boneco é colocado 

também como uma autoridade que inaugura uma obra municipal ao lado do administrador da 

cidade, dando o aval para a obra, celebrando uma conquista da prefeitura, bem longe do seu 

papel de fiscalização.  

Figura 13 

 

Legenda: Paes ao lado de Zé Lador em Santíssimo (Foto: Bruno Gonzalez 23-06-2014) 

O boneco também esteve presente durante uma semana na “Redação de Vidro26” do 

jornal Extra, que funcionou de 3 a 8 de junho de 2013. Na ocasião, como parte da 

comemoração pelos 15 anos de criação do jornal, foi montada na Praça XV,ao lado do Paço 

Imperial e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), um modelo onde os pedestres 

poderiam ver como era a rotina do trabalho dos repórteres. 

 O espaço era dividido entre uma mini redação com jornalistas trabalhando, uma área 

                                                 
25  Disponível, e acessado em 1 de março de 2015, em   http://extra.globo.com/noticias/rio/eduardo-paes-ze-
lador-inauguram-viaduto-do-lameirao-apos-tres-anos-de-obras-12971551.html 

26Disponível, e acessado em 1 de março de 2015, em http://extra.globo.com/noticias/rio/redacao-de-vidro-
extra/redacao-de-vidro-vai-ocupar-praca-quinze-8545238.html 



para shows (de pagode com convidados) e palestras, além do que foi chamado de "Cantinho 

do Zé Lador". Foi montada uma programação ao longo da semana com foco na prestação de 

serviços, reunindo representantes desde a Caixa Econômica Federal (esclarecimentos sobre 

documentação, compra de casa própria) a Cedae e Ceg, passando por Light, Comlurb, Ampla, 

RioLuz até Defensoria Pública, Sebrae e Previ-Rio. Qualquer morador também poderia levar 

a sua queixa para o boneco, que estava sentado em uma cadeira, ao lado de funcionários da 

prefeitura do 1746, um serviço que concentra as queixas dos moradores do Rio e repassa para 

outros órgãos municipais tomarem providências. 

Mais uma vez a parceria entre boneco e o poder público para dar uma resposta aos 

seus leitores, além do reconhecimento da autoridade municipal da presença do personagem 

junto ao cidadão comum. Alguns políticos aproveitaram a ocasião para conhecer o espaço e, 

claro, posar ao lado do boneco.A proximidade desse personagem com autoridades, essa 

estreita relação também podeinterferir no objetivo original do boneco cidadão. Segundo os 

próprios textos publicados no jornal e as entrevistas, o personagem criado pelo Extra seria o 

defensor do cidadão comum, mediando essa relação e cobrando das autoridades a prestação 

de serviços, num papel de vigilância. 

 

Figura 14 

 

Legenda: Funcionários do 1746 no Cantinho do Zé Lador,na Redação de Vidro  (Foto:Angelina Nunes/ 8/-

6/2013) 

 

Durante uma visita ao local no último dia de funcionamento da redação, no sábado dia 

8 de junho, observei que o boneco ficou em um banco dentro da redação de vidro e, após 

pedidos de pessoas que passavam pelo local para posar com o boneco, ele foi colocado do 

lado de fora, recostado em um poste de iluminação antigo da praça. Em poucos minutos 



formou-se uma fila de jovens, idosos, crianças que esperavam a sua vez para participar 

também dessa simulação, tratando o boneco como uma celebridade. As pessoas riam, 

abraçavam, numa demonstração de afeto ao boneco, como se fosse um velho conhecido. 

Observei uma senhora que ficou alguns minutos a uma pequena distância, olhando o boneco e 

depois chegou mais perto para fazer um carinho no braço e depois seguir o seu caminho.  O 

simples cidadão falado por Carvalho (2002) se aproximava do seu interlocutor. Foi colocado 

também, pelo jornal, um quadro onde algumas pessoas deixavam um agradecimento pela 

atuação do boneco na sua área. 

 

Figura 15 

 

Legenda:Uma mulher observa o boneco Zé Lador e depois toca em seu ombro (Foto:Angelina 

Nunes 08-06-2013)  

 
 Zé Lador continuou atuante na periferia, mas numa periodicidade mais reduzida, a 

partir do segundo semestre de 2014. O diretor de redação explicou essa mudança na 

intensidade das ações onde o boneco se fazia presente como uma estratégia do uso da imagem 

do boneco: 

 
“O boneco virou artista. Teve superexposição. Depois de uma época a gente dá 
uma acalmada. Mas o importante é que o boneco criou uma empatia com o 
público e as coisas vão acontecendo. (...) O boneco não tem só a função do 
jornalismo comunitário, do problema do leitor, mas é principalmente dizer “a 
gente escuta vocês”. (...) Eu acho que já uma das marcas do jornal e a gente 
sempre faz um relançamento porque precisa de um gancho jornalístico. Teve 
um gancho do buraco numa época em que a cidade estava muito esburacada, 
depois levou um banho de asfalto e depois veio a questão do lixo, numa época 
em que essa era a maior reclamação. Você não impõe o boneco, não faz uma 
reunião fechada e decide uma pauta. Não, isso é a demanda que a gente recebe. 



Então a gente espera um novo gancho para relançar. Ele tem essas épocas de 
defeso, mas a gente continua fazendo uma matéria ou outra. Não é o jornal. É o 
leitor que impõe a pauta”. (OCTÁVIO GUEDES, entrevista 28 de julho de 
2014) 

 

Como veremos a seguir, foi atrás de um novo “gancho jornalístico”, um mote, um 

motivo que o jornal resolveu investir em mais um boneco cidadão, ou melhor, numa 

boneca.Sem abandonar o Zé Lador.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

 O jornal popular tem se utilizado cada vez mais de elementos de encenação para 

buscar interação com seus leitores com o objetivo de envolver esse público e aumentar a sua 

circulação e audiência. A pesquisa aponta que, nessa disputa pelo mercado, o Extra criou um 



personagem, em 2009, para representar o seu leitor e os moradores de áreas desassistidas pelo 

poder público. Esse personagem seria um fiscal em nome do povo, o que manteria o mesmo 

discurso presente no editorial de lançamento do próprio jornal, em 1998.  

A exposição e uso desse personagem boneco cidadão pelo jornal popular interferiu 

fortemente na agenda da prefeitura carioca, obrigando o prefeito Eduardo Paes a rever o 

cronograma de obras. E forçou também a participação de prefeitos de outros municípios, além 

da capital. Mas vimos também que essa interferência teve mão dupla, na medida que a 

prefeitura do Rio também promoveu eventos que pautaram o próprio jornal. 

 Ao responder de imediato uma cobrança feita pelo jornal, através do boneco cidadão, 

atendendo a uma demanda de uma rua com buraco ou um lixão, o prefeito mostra um ladodo 

seu trabalho que pode levar o leitor/eleitor a construir uma imagem dele como um 

administrador muito atuante. Da mesma forma que, ao promover eventos e envolver a mídia 

nesses eventos (como uma entrevista exclusiva ou levar o boneco cidadãopara a sacada do 

Palácio da Cidade, em Laranjeiras), Paes reforça a imagem de que está ao lado de um 

personagem bem sucedido de um jornal popular e com penetração nas áreas onde ele tem 

interesse como político. Reforça também a imagem de que esse personagem não é seu 

antagonista, já que ele o chama de “meu fiscal”. No nosso entendimento, o prefeito do Rio 

manipulou o personagem em muitas ocasiões para mostrar que não estava sendo cobrado e 

sim recebendo um aliado. Dessa forma, derrubando a cobrança indesejada que o jornal 

popular fazia sistematicamente nas páginas. 

 O prefeito Eduardo Paes percebeu desde o primeiro encontro com o personagem (na 

primeira fase, João Buracão) como inverter a cobrança inicial e tentar cooptar o boneco 

cidadão para auxiliar no seu trabalho. Nesse caminho, ele aproveitou a presença do 

personagem em suas três fases para fazer uma espécie de prestação de contas simplória do seu 

trabalho para moradores dessas áreas, onde ele quer ampliar a sua atuação como prefeito. 

Nota-se aqui que esse rascunho de prestação de contas só diz respeito ao que interessa 

ao administrador mostrar. Ao tapar um buraco ele atende a um pleito de moradores daquela  

área, mas evita fazer o balanço dos gastos em geral de conservação em toda cidade.Já o jornal 

apostou, com o personagem boneco cidadão, no seu projeto de um olhar focado nos 

problemas específicos daquela rua, daquele bairro, o projeto hiperlocal como foi chamado 

internamente. Valorizando o problema particular, para atender ao seu público alvo.  

 O prefeito levou o boneco para o palco onde ele controla o ambiente, seja dentro de 

um gabinete ou mesmo em um evento da prefeitura na rua. Com esse movimento, Paes pode 

dirigir a cena onde se desenrolava a ação com o personagem, como no caso da posse em seu 



segundo mandato, na sacada do palácio, e com isso se beneficiou desta exposição, que 

contribuiu para a construção de sua imagem pública. O próprio prefeito admitiu que, na sua 

opinião, o Extra não esperava que ele absorvesse tão bem as críticas e acolhesse o 

personagem, que o fiscalizava para se tornar seu fiscal.  

Paes colocou o jornal, através do personagem, numaposição de integrar eventos onde 

ele foi visto como parte do governo e não como representante do povo que estaria “de olho” 

nos governantes, como ressaltava o editorial do lançamento do Extra. O prefeito, nesses 

episódios, inverteu a agenda.  

 Até mesmo no evento da “Redação de Vidro”, uma comemoração pelo aniversário de 

15 anos do Extra, o jornal acaba promovendo a autoridade. O jornal chama o governo para o 

espaço montado para prestar serviço para a população, mostrando para seus leitores a força 

que tem para levar as autoridades (do município e estado) para o seu campo de trabalho, 

conseguindo o contato entre órgãos públicos e o cidadão. Se coloca como o mediador 

legitimado pela opinião pública. O cidadão procura a redação do jornal na praça como um 

lugar onde terá acolhida e resposta para seus problemas junto aos órgãos, que poderiam estar 

mais distantes na sua rotina diária. Funcionários representantes dos órgãos se instalam no 

espaço denominado “Cantinho do Zé Lador”, reforçando a presença do boneco e sua atuação 

como um representante não eleito, mas que tem o reconhecimento tanto do leitor quanto das 

autoridades, que se instalaram no seu espaço.   

No entanto, a prefeitura e os outros órgãos também aproveitaram o eventoe usaram 

essa exposição como mídia gratuita e positiva. Além da repercussão no próprio jornal e no 

site do Extra, esses órgãos amplificaram a sua atuação em seus sites institucionais. Em ambos 

os casos passaram uma imagem de colaboração e não de estar respondendo a uma cobrança. 

 Os políticos, tanto Paes quanto os outros que também se encontraram com o boneco 

cidadão, estão em campanha permanente. Da mesma forma que o jornal popular quer fidelizar 

o seu leitor, o político também quer fidelizar o seu eleitor e garantir a chegada de outros 

eleitores com o resultado dessas ações em que sua imagem ganhe pontos positivos. 

Ao forçar a entrada do boneco em seu palco, no gabinete ou nas ruas, onde controla as 

ações e o evento, o prefeito Eduardo Paes interferiu na agenda da mídia e dominou a ação. 

Com sua trajetória política e sua experiência em exposição na televisão, Paes está acostumado 

a participar de cenas para compor a sua imagem públicapor exemplo em eventos de 

inauguração de ciclovia e viadutos, além da presença constante nos ensaios técnicos e desfiles 

do carnaval carioca, principalmente na escola de samba Portela da qual é torcedor. Essa 



participação em encenações rende ao político uma visibilidade nos jornais, telejornais e nos 

sites.  

Figura 16 

 

Legenda a: O prefeito toca agogô ao lado de ritmistas da Portela no ensaio técnico de 
9/1/2010 (site Ego)   
Legenda b: Paes na inauguração da ciclovia da Av. Pasteur, na Urca em 25/9/2011 (Marco 
Antônio Cavalcanti) 
Legenda c: Prefeito anda de skate na inauguração do viaduto da Transoeste, no Recreio em 
30/4/2011 (Beth Santos) 

 

A entrada do boneco cidadão no caminho entre a demanda dos moradores e a 

Prefeitura do Riopode enfraquecera mediação que os vereadores têm com seus eleitores em 

suas comunidades. Como vimos nas pesquisas de Kuschnir, os vereadores se sentiam 

enfraquecidos em relação ao Poder Executivo porque consideravam que o Legislativo 

dependia muito da prefeitura, para realizar suas ações nos bairros onde tinham seus interesses 

políticos.Com a entrada do jornal, através doboneco cidadão como um representante não 

eleito, essa mediação dos vereadores fica comprometida.A pressão do veículo resulta em uma 

solução mais imediata e mostra que o morador não tem acesso ao prefeito, mas o personagem 

tem contato direto com a autoridade e não necessita passar nem pelos caminhos da Câmara 

dos Vereadores.  

O jornal está investindo no projeto de hiperlocal, como falamos anteriormente, o 

boneco está atuando na área onde os vereadores buscam representação e fazem o seu trabalho 

junto aos seus eleitores. O trabalho do boneco é semelhante ao dos vereadores, mesmo que ele 

não tenha sido eleito para isso.  

 As formas de interação percebidas durante a pesquisa nos leva a mais perguntas que 

devem ser investigadas. A relação entre moradores e o boneco cidadão aponta para uma 

redução na participação de interlocutores habituais em comunidades como presidentes de 

associação de moradores, vereadores e até subprefeitos. Para o morador, um caminho mais 

rápido que evita a burocracia e as audiências públicas na Câmara, por exemplo. 



 Como já foi dito, o boneco cidadão cresceu no vácuo deixado pelo poder público em 

relação ao atendimento desse morador. E esse cidadão não busca uma autonomia e continua 

sendo dependente desse personagem para fazer a mediação com a prefeitura.  

              Um outro ponto a ser pesquisado é o papel do repórter dos jornais populares que, 

com no modelo de redação unindo a parte digital com a impressa, acumula mais funções e se 

transforma também num mobilizador de audiência, como apontado por Barsotti (2014) em 

relação aos editores de online. O profissional do segmento de mídia popular está inserido 

também num processo de trabalho onde se verifica ainda que a encenação é uma das formas 

para produção de matérias. 

 A pesquisa desenvolvida neste trabalho já estava concluída quando entrou em cena 

mais um boneco cidadão do jornal Extra: Maria Guandu, lançada em 15 de março de 2015. O 

primeiro boneco feminino do Extra já tem blog com o slogan “Em defesa do uso racional da 

água”, recebe denúncias e indicações de bons exemplos de uso de água pelo facebook e por 

dois números de whatsapp. Da mesma forma que os outros bonecos, o jornal está 

investimento em mais um personagem que é colocado nas redes sociais buscando maior 

interação com seu público. 

De acordo com o diretor de redação, Octávio Guedes, a ideia de fazer mais um boneco 

surgiu em janeiro no auge da discussão da crise hídrica e do racionamento de água: 

“Decidimos ser mulher porque ela vai ajudar os leitores a gerenciar melhor o gasto de água. E 

mulher é melhor nesse papel27”. O nome também foi ideia do diretor de redação. 

 Vale lembrar que a escolha reflete o perfil dos leitores do jornal. Conforme pesquisa 

que já citada anteriormente, 54% dos leitores do Extra são do sexo feminino. O jornal busca 

uma empatia junto as suas leitoras com o seu novo personagem.   

“Começamos a discutir em janeiro, a partir do momento em que demos mais 
destaque a histórias bacanas de uso racional da água. Naquele momento em 
que se começou a discutir o volume morto28. A confecção da boneca é que 
demorou e por isso lançamos em março. A roupa foi criação do artesão que 
produz nossos bonecos. Sempre escolhemos nomes comuns Zé Lador, João 
Buracão, Zé Lixão... Maria é nome comum e Guandu por causa da água, da 
estação de tratamento de água mais famosa do estado. Vimos que já estava na 
hora de fazermos uma boneca. E, agora, nosso Zé Lador tem uma companheira 
de lutas em nome da população. O resultado tem sido rapidíssimo. Na verdade, 
mais rápido do que os outros porque agora todo mundo já sabe o que 

                                                 
27Respostas na troca de mensagens por whatsapp, em 27/3/2015 

28O reservatório de Paraibuna, principal sistema que abastece o Rio de janeiro, atingiu o volume morto em 21 de 
janeiro de 2015. Ver mais em  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1578736-principal-reservatorio-
de-agua-do-rio-atinge-volume-morto.shtml,acessado em 26 de março de 2015. 



significam esses bonecos para o Extra, o espaço que dedicamos a eles no 
noticiário”. (MARLON BRUM, editor executivo em entrevista por email em 
27/3/2015).  

 
 
 A exemplo do Zé Lador, Maria Guandu também é apresentada como um super-herói. 

Resgatando a imagem usada nos quadrinhos de lançamento do Zé Lador, quando o menino 

aponta a solução de todos os problemas vindo de um super-herói, mais do que um cidadão, 

um homem, um político. Maria Guanduusa capa verde e luvas verdes, mas num tom mais 

claro do que o do outro boneco, uma máscara azul claro combina com um vestido curto na 

mesma tonalidade e para completar o uniforme, uma legging roxa e botas azuis num tom mais 

escuro que o do vestido. Se no uniforme do Zé Lador a logomarca do jornal foi colocada no 

peito, no de Maria Guandu o símbolo é uma gota de água com a letra G em vermelho. O 

cabelo castanho tem um corte na altura do ombro e o sorriso émarcante com os dentes da 

arcada superior projetados. 

 

 

Figura 17 

 
Legenda: Reprodução de foto e capa do site Extra do dia 15/3/2015 
 

 

A boneca do Extra circula também pela capital e por municípios da Baixada 

Fluminense e em São Gonçalo. Na reportagem de lançamento29,Maria Guandu é anunciada 

como mais um boneco da “legião de heróis do jornal em defesa do Rio”, que irá trabalhar em 

parceria com o outro boneco, Zé Lador, e é citada como uma heroína “da vez, que aterrissa 

em território fluminense para ajudar o estado a enfrentar os inúmeros problemas de 

                                                 
29Ver reportagem em http://extra.globo.com/noticias/extra-apresenta-maria-guandu-nova-aliada-da-populacao-
contra-desperdicio-de-agua-15595494.html acessado em 26/3/2015 



desperdício e falta d’água”, que será “uma aliada da população pela sustentabilidade” e quer 

“salvar o planeta”. A justificativa para a escolha do gênero do boneco vem acrescida da 

função de fiscalização: 

“A primeira heroína do Extra vai mostrar que a mulher está muito longe de ser 
o sexo frágil. Com um olhar doce e, ao mesmo tempo, crítico, vai revelar as 
boas iniciativas e soluções práticas encontradas pela população para 
economizar, reaproveitar e usar a água de forma consciente. Mas também não 
terá medo de denunciar o descuido com o recurso: vazamentos e a utilização 
descontrolada de água potável, por exemplo, estarão na mira de nossa 
defensora” (Texto da reportagem do site do Extra, em 15 de março de 2015). 

 Já o diretor de redação, Octávio Guedes, na mesma reportagem dá uma declaração 

sobre a interação do jornal com o leitor: 

 “O primeiro boneco comunitário do Extra veio da ideia de um leitor na rua. O 
sucesso de nossos bonecos veio disso: ideias dos leitores para o jornal. Desde 
então, a gente escuta os sentimentos dos leitores e tenta fazer o boneco que eles 
querem. Agora é com a água, que é um assunto sobre o qual temos que 
conscientizar a todos.”(OCTÁVIO GUEDES, em declaração na reportagem do 
dia 15 de março de 2015 publicado no Extra) 

 

 Nesses dois parágrafos selecionados acima, o novo personagem do Extra é colocado 

também como representante dos leitores para ouvir suas denúncias. A boneca vai valorizar as 

boas iniciativas de “uso de água consciente”, a exemplo do boneco Zé Lixão que também 

buscava dar visibilidade aos bons exemplos de reciclagem de lixo. O jornal se coloca ainda 

num papel de ensino, de “conscientizar a todos” sobre o uso da água em tempos de crise 

hídrica. A função de fiscal do poder público também está presente e a pressão sobre a 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) vem dando resultado já que vazamentos 

estão sendo consertados. Com isso, o jornal coloca o governo estadual como foco de sua 

cobrança.  

A relação com o Estado, se haverá encontro com autoridade ou não, ainda será testada 

já que o personagem foi lançado no rastro da crise hídrica e ainda não completou um mês de 

uso pelo jornal, portanto essa ainda é uma avaliação superficial desse quarto boneco, que 

requer um acompanhamento mais detalhado.  

O jornal fez uma escolha em apostar em uma versão feminina do personagem boneco 

cidadão já conhecido dos seus leitores, com um tema fixo (o uso racional da água), 

fiscalizando inicialmente um órgão do estado e fazendo uma dobradinha com o boneco 

anterior (Zé Lador). Pela primeira vez o jornal fará uso de dois bonecos ao mesmo tempo. 



 Estudos futuros sobre a atuação dos jornais populares a partir dos anos 2000 poderão 

nos trazer mais esclarecimentos sobre as etapas de produção desse segmento de mídia. 

Poderão indicar também se essa nova forma de trabalho no segmento popular aumentou a 

interação com o público alvo e se estaria privilegiando uma forma de atuação de jornais 

populares, onde as redes sociais convivem com o teatro, a cena e o humor na produção de 

notícias. 

 

 

 

*** 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Políticos com João Buracão 

Figura 17 

 

Legenda: João Buracão no gabinete do prefeito de Caxias, Zito, à esquerda.  Lindberg Faria, prefeito de Nova Iguaçu, 
beija João Buracão, à direita (Fotos: Marcelo Franco/2009) 

 

Políticos com Zé Lador 

Figura 18 

 

Legenda: Vice prefeita Dani Nidosanina e o prefeito Nelson Bornier, de Nova Iguaçu, à esquerda, com Zé Lador. 
O prefeito de Caxias, Alexandre Cardoso recebe o boneco cidadão, à direita (Fotos: Kléber Junior/2013) 

 

Figura 19 

 

Legenda: Gilberto Palmares, vice prefeito do Rio, com Zé Lador e Luiz Alzer, diretor do Extra ( Foto: Marcelo 
Theobald/2013) 



Tabela 

Tabela de circulação nacional de jornais de 2014: 
 

01 Folha de S.Paulo SP 4.220.940 

02 O Globo   RJ 4.006.329 

03 Super Notícia MG 3.752.748 

04 O Estado de S. Paulo SP 2.854.818 

05 Extra    RJ 2.471.923 

06 Daqui    GO 2.437.880 

07 Zero Hora    RS 2.159.415 

08 Diário Gaúcho    RS 1.827.724 

09 Correio do Povo    RS 1.476.739 

10 Meia Hora RJ   1.368.428 

 

Fonte: IVC de 2014 (consolidado com digital) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ENTREVISTAS 

 

Octávio Guedes, diretor do jornal Extra, em 28 julho de 2014, Rio de Janeiro 
 



P- O que é um jornalismo popular? 
R- Eu costumo dizer que, até pouco tempo, ele era melhor descrito no Código Penal do que no 
de Código de Ética de uma redação. O jornal era o sensacionalismo, mulher pelada, sangue e 
total descompromisso com o fato, com a realidade, com a objetividade. Não vendia 
credibilidade. Vendia sensação. Tem uma mudança do jornal O Dia, aqui no Rio de Janeiro 
que se propõe a não perder os seus leitores, ele que era um jornal que representava aqui no 
Rio essa linha, quer dizer isso “eu não tenho compromisso com a credibilidade. Meu 
compromisso é vender jornal”. Então ele começa a fazer uma mudança almejando a deixar de 
ser o popular. Porque o popular era estigmatizado. Eu costumava abrir as palestras dizendo 
“eu sou editor de jornal popular, mas sou limpinho”. Entâo era quase uma desculpa que você 
tinha que dar por trabalhar em jornal popular. O Dia faz uma transformação e começa a 
acreditar que conteúdo de credibilidade, de qualidade pode ser popular e não existe esse 
conflito. O Dia foi pioneiro nessa mudança, ele deixa de ser o antigo popular e abraça a 
credibilidade, mas porque ele quer deixar de ser popular. O Extra vem ao mundo em 98 como 
efeito do Plano Real. Quer dizer, a classe C de hoje surge com maior poder de compra e as 
pessoas compravam frango, iogurte e também jornal. E não queriam mais aquele jornal 
popular que não vendesse credibilidade. 
     Quando me pedem em várias palestras para definir eu digo que só conheci o bom e o mau 
jornalismo. Essa é a definição que tem para mim. Antigamente os jornais dito populares eram 
chamados assim de popular porque faziam o mau jornalismo. E não era por preconceito. O 
jornal popular mereceu, fez um grande esforço para merecer este estigma. Ele realmente não 
fazia o bom jornalismo. Quando surgem os jornais populares que decidem fazer o bom 
jornalismo, aí tem que se adequar ao que é o bom jornalismo, ou seja, é aquele que você tem 
conexão com a sua audiência. É você entender o teu público leitor e no caso específico do 
Extra ele é um jornal de serviço. Você tem que dizer todo dia e ele tem a pretensão de 
explicar o mundo, mas dizer isso é um pouco arrogante. Mas você, de uma certa maneira, 
traduz o “e daí?”. O jornal popular é isso. Em 1999, no segundo mandato do Fernando 
Henrique Cardoso, a manchete do jornal popular era “Prestação da casa própria vai ficar mais 
cara”. É a explicação da notícia na vida do seu leitor. Então o jornal popular tem que estar 
voltado para a vida do seu leitor.  Mas, caramba, todo jornal tem que ser assim!. Então é 
muito difícil você definir jornal popular em contraposição ao jornal não popular. Eu acho que 
a editoria de Economia é o que melhor explica.  
A gente é conhecido por ser mais forte no esporte, por ter uma cobertura de celebridade ou 
seja, os temas que hoje deitam e rolam na internet eram os temas que os jornais abraçavam. 
Mas isso só não explica o que é um jornal popular. Eu acho que o que explica o que é um 
jornalismo popular é a editoria de Economia. É a Folha, O Globo, o Estadão dizerem para seu 
público que há uma crise cambial no país e o jornal popular dizer que a prestação do fogão vai 
ficar mais cara. Como isso afeta seu bolso, sua vida. Então, é a obsessão pela vida do leitor. 
Essa é a diferença. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, no Globo. A diferença é até de 
relacionamento com o leitor. Quando eu trabalhava no Globo as pessoas ligavam e diziam “eu 
sou amigo do Roberto Marinho”, elas davam uma certa apresentação para como leitor se 
colocar naquele contexto ali, natural e dizendo sou assinante. No Extra não, o jornal popular 
tem uma conexão com o leitor que é diferente, é de parceria. Os outros jornais têm uma 
relação onde o leitor tem que se apresentar, tem que justificar para dizer porque está 
procurando o jornal. No popular não. Acho que é maior a sintonia, que ele vê mais como 
parceiro e não como sou amigo de fulano, sou assinante, tenho relações.  
 
P- No editorial de lançamento do Extra era traçado o perfil do jornal que seria “os olhos do 
povo”. Essa definição ainda é atual? 



R- Hoje é diferente. Hoje soa estranho até, mas naquele momento a realidade era outra. Um 
dos objetivos era o de cobrar melhorias. Isso em 98 era uma novidade. Ele (Extra) não iria 
apenas divertir, fazer o entretenimento. Era também servir ao seu leitor e ter uma ligação 
maior. O jornal popular não ficou com vergonha de ter uma grande ligação com eleitor. Tanto 
que o nome foi escolhido pelo leitor e o slogan “o jornal que você escolheu” ou seja, força 
uma parceria. Era nesse sentido mesmo, abraçar as causas do leitor, por quem não tinha voz. 
Hoje no mundo moderno, as pessoas têm mais cidadania, mas isso era diferente em 98.  
 
P- A ideia que passa é o que o jornal vai ser o interlocutor junto a autoridade “eu vou te dizer 
o que está acontecendo porque você pode não estar prestando atenção”. 
R- É isso. Os problemas da Zona Sul repercutem mais que os do resto da cidade. Tanto o 
Jornal do Brasil e até mais recentemente no Globo dão uma voltagem maior para os 
problemas da Zona Sul e não para os problemas da Zona Norte, Zona Oeste. Essa é a 
novidade (do Extra), quando a gente dizia que seria “os olhos e a voz” também era dessas 
áreas que não tinham espaço nos jornais diários do Rio. 
 
P- No livro dos 15 anos na apresentação você fala em “ouça o berro da cidadania”.  
R- Ele era não tinha os instrumentos para exercer a cidadania plena. Eu acho que houve 
avanços nessa área, mas naquela época o drama dele não tinha visibilidade: o assassinato do 
filho, o buraco. A violência era abordada pelos jornais, mas o drama cotidiano, o trem 
apertado, o transporte a falta de educação, a falta de respeito com o cidadão não era retratada 
como o Extra passou a dar. Nem O Dia fazia porque ele estava buscando ser um outro tipo de 
jornal. O Extra era voltado para Baixada Fluminense, mas não ia buscar na Baixada 
Fluminense o “Mão Branca” atrás de um novo assassino para mostrar sensação. Ele foi atrás 
de denunciar o grupo de extermínio, foi para denunciar o “Mão Branca”. Essa é que a 
mudança do jornalismo popular.  
 
P- E a vendagem refletiu? Hoje ele oscila entre os quarto e quinto lugar. 
R- Teve uma mudança em janeiro (2014) quando o IVC passou a computar a assinatura 
digital. Então com isso a Folha, O Globo e o Estadão deram uma subida. A meta da gente era 
sempre ficar entre o top five, os cinco primeiros. Você chegar ao topo com jornal popular é 
fácil: você mexe em preço, em promoção. Chegar é fácil. O difícil é manter, o difícil é buscar 
o leitor fiel, manter a fidelidade. E a gente conseguiu isso. 
 
P-  O boneco cidadão surge em 2009. Por que transformar o boneco num personagem? 
R- Olha, foi engraçadíssimo. Nos surpreendeu. Mas se lembramos, como disse lá atrás, que o 
jornal diz ser os olhos e ouvidos do leitor, tem uma conexão com esse leitor. O repórter 
quando vai para pauta ele sai com outro olhar, onde tem o leitor, onde tem gente. A pauta foi 
encontrada, como você sabe. O repórter viu e quando chegou o jornal já estava fechado (o 
clichê para impressão). E quando caiu na minha mão e eu vi aquela foto, a gente começou a 
entender. Sabe, você começa a olhar muito pro leitor e eu vi o que é o espírito carioca. O que 
é? É o deboche do abandono. Você tem o protesto que não é raivoso, não é convencional, é 
debochado. Tem ali uma certa festa, a capacidade de rir de si mesmo. Como o jornal, a gente 
tinha essa familiaridade com essa carioquice, com esse jeito carioca. Vi que ali tinha uma boa 
sacada. E demos na primeira página e como a gente é preocupado, como falei lá atrás, no “e 
daí?” Resolveu? A gente suita. Talvez se fosse outra matéria, a gente nem iria suitar, mas o 
buraco sim. E foi o próprio leitor que ligou pra gente avisando que os operários estavam lá 
tapando o buraco no dia seguinte. O que enfatiza também essa parceria e ele ver no jornal 
popular o parceiro. Eu faço de novo a primeira página e coloco “Problemas sem solução? 
Chame o João Buracão”. E no momento eu não fiz achando que ia novelizar. Era uma cena 



carioca. O que eu tinha em mãos, e a redação teve essa percepção, era que estávamos diante 
de uma cena carioca deliciosa por isso demos e suitamos.  
E até quando colocamos “chama o João Buracão” não era para chamar o boneco, era para 
mostrar como poderia ser um protesto. Só que aí começou a explodir de ligação. Me ligaram 
num fim de semana que estava de folga e decidimos pegar emprestado o boneco e percorrer 
os outros bairros, atender os outros leitores. Se fizer uma análise do que a gente falou, isso 
sintetiza o olhar na vida do leitor, acompanhar, ver se resolveu o problema, ter a parceria. O 
Irandi liga e avisa, a gente tem a agilidade de derrubar as outras pautas porque o leitor é mais 
importante. Toda essa essência resulta nisso. É uma cultura.  
 
P- Uma característica comum aos três bonecos é essa influência no poder municipal.  
R- Foi uma surpresa porque o João Buracão ia fazer uma greve de fome na porta da 
prefeitura. Não estava nada combinado. O boneco faria greve de fome e depois entregaria o 
relatório. Nossa preocupação era não frustrar o leitor. Eu nunca imaginei que o João Buracão 
fosse recebido por autoridade nenhuma, mas ele ia fazer uma greve de fome na porta da 
prefeitura até que o problema fosse resolvido. A gente levou o boneco, avisou a assessoria que 
ele iria fazer greve de fome e entregaria o relatório. Eu imaginei que iria entregar para a 
assessoria e ter a resposta de quanto tempo iria resolver o problema. Avisaram ao prefeito e 
ele resolveu receber e a gente ficou na dúvida: o boneco tem que frequentar gabinete ou o 
boneco tem que estar apenas do lado do leitor? Porque o leitor não vai no gabinete. A gente 
chegou a discutir se iria ou não. Mas se o boneco ia fazer greve de fome, tem que ter o 
diálogo. É democrático que ele seja recebido pelo prefeito. E ai teve aquela recepção e 
surpreendeu todo mundo, o boneco teve um tratamento e aquele meu temor... O boneco é a 
figura do leitor, é a alma do leitor. O nosso medo era o boneco virar chapa branca. Isso não 
aconteceu. Isso legitimou o boneco como representante do leitor, mas que tem livre acesso. 
Vai e não vira chapa branca, ele não fica amigo do prefeito, não se perde, não se desvirtua. 
Pra gente foi uma grande surpresa. E aí tem o caso da Aparecida Panisset que é o oposto, que 
resolveu bater no boneco e virou uma comoção em São Gonçalo. Acho que ao mesmo tempo 
o Paes teve uma malandragem política. Imagina um boneco plantado na frente da prefeitura 
fazendo greve de fome. Um jornal com a nossa circulação, lembrando todo dia que tem 
buraco na rua... Mas isso não nos fez deixar de cobrar. Pelo contrário, nos incentivou a 
percorrer todas as prefeituras e fazer um périplo. Passou a ser normal o boneco ser recebido 
por autoridades (risos), o que é realmente um espanto (risos). 
 
P- E vocês fizeram réplicas. 
R- O próprio Irandi fez, tinha uma fábrica de boneco. Chegamos a ter cinco bonecos porque 
os bonecos iam se deteriorando. 
 
P- Depois que vocês romperam com o borracheiro, porque ele tinha as pretensões políticas, 
vocês substituem o boneco. Ele pode sair de cena sem grandes explicações? 
R- Sim porque agora é outro tema. Aí veio o Zé Lixão. O boneco não fez o sucesso do João 
Buracão mas foi o que mais atraiu parcerias, empresas quiseram fazer distribuição de sacos de 
lixo, o boneco no final tinha quase patrocínio. E nós buscamos parcerias com empresas 
interessadas em fazer educação ambiental. Depois vem o Zé Lador porque chegamos a 
conclusão que focar num problema só era ruim, porque a gente deveria era atuar em vários 
campos. Até que a gente é processado pela DC Comics por causa do uniforme.  
 
P- Cinco anos depois o boneco cansou?  
R- O boneco virou artista. Teve superexposição. Depois de uma época a gente dá uma 
acalmada. Mas o importante é que o boneco criou uma empatia com o público e as coisas vão 



acontecendo. Se olhar para trás, o jornal escolhe o nome com ajuda do leitor, cria a cultura da 
sua equipe de olhar para o lado, o importante não é a pauta é o leitor. Aí vem o João Buracão 
e o leitor vê que esse é um canal que se comunica com ele. Aí vem o whatsapp. Fomos 
pioneiros nisso. Com o whatsapp  ficou mais fácil porque a gente tem essa cultura de parceria 
com o leitor. O boneco não tem só a função do jornalismo comunitário, do problema do leitor, 
mas é principalmente dizer “a gente escuta vocês”.  
 
P- Você disse que o boneco não era o amigo do prefeito, depois da primeira entrevista. Mas 
ele é convidado para a posse, fica sentando no auditório ao lado de secretários. Houve 
constrangimento por parte deles? 
R- A gente sabia que levar o boneco no dia da posse ia causar problemas com o cerimonial, 
então ele teve que ir de véspera. O boneco dormiu lá. E quando os secretários chegaram teve 
um certo constrangimento por ver que ele estava num lugar privilegiado na posse. Mas o 
nosso problema sempre foi mostrar que ele frequenta posse, frequenta gabinete mas ele é do 
leitor. O leitor entendeu isso perfeitamente então esse nosso temor foi afastado.  
 
P- Mesmo na hora em que o Paes leva ele para a sacada? Na foto ele abraça o boneco, ajuda a 
fazer aceno. Qual a leitura que isso passa?  
R- É lógico que o Paes percebeu, ele foi malandro e soube capitalizar o boneco. O boneco ia 
fazer uma greve de fome e ai virou um chapa né? O boneco levava o problema e era 
resolvido.  O boneco reforçar a sua função que é resolver os problemas do leitor. Você deixa 
feliz o leitor e o boneco cumpre a função. Se o prefeito tira os dividendos políticos, aí é ônus e 
bônus. Se ele tiver resolvendo o problema do leitor... No início eu tive esse temor da 
proximidade do boneco com o poder porque iria desgastá-lo, mas ele foi um facilitador para 
resolver o problema então, a leitura que a gente faz do boneco é absolutamente pragmática. A 
gente não quer saber se vai ter ganho político. A gente não pode fazer o cálculo político disso. 
Uma vez que a gente bancou que o boneco iria, isso fica com eles. Eles que façam o cálculo. 
O nosso cálculo é para resolver o problema do leitor. É a garantia de que o boneco é a mesma 
coisa que o jornalista. O jornalista   pode frequentar o Palácio (da Cidade), pode abraçar o 
prefeito. Só não pode perder o seu foco que é o leitor e a sua missão. 
 
P- Vocês recebiam queixas de vereadores, secretários? 
R- Não. A mentalidade do político é se tira voto ou não tira volto. O boneco não está tirando 
voto, não tá incomodando. Agora para o secretário que tem que resolver o problema do 
buraco por exemplo ele é uma dor de cabeça porque está apontando as falhas da secretaria.  
 
P- E a Redação de Vidro, onde o boneco estava ao lado de funcionários do 1746, da Cedae...  
R- O foco era prestação de serviço. E as autoridades que passavam por lá queriam fazer foto 
ao lado do boneco. Todos queriam e passou a ser uma espécie de senha: se você está bem na 
fita posa com o boneco, ele foi a grande sensação. 
 
P- O boneco continua ou cansou? 
R-  O boneco virou artista. Teve superexposição. Depois de uma época a gente dá uma 
acalmada. Mas o importante é que o boneco criou uma empatia com o público e as coisas vão 
acontecendo. Se olhar para trás, o jornal escolhe o nome com ajuda do leitor, cria a cultura da 
sua equipe de olhar para o lado, o importante não é a pauta é o leitor. Aí vem o João Buracão 
e o leitor vê que esse é um canal que se comunica com ele. Aí vem o whatsapp. Fomos 
pioneiros nisso. Com o whatsapp  ficou mais fácil porque a gente tem essa cultura de parceria 
com o leitor. O boneco não tem só a função do jornalismo comunitário, do problema do leitor, 
mas é principalmente dizer “a gente escuta vocês”.  



Eu acho que já uma das marcas do jornal e a gente sempre faz um relançamento porque 
precisa de um gancho jornalístico. Teve um gancho do buraco numa época em que a cidade 
estava muito esburacada, depois levou um banho de asfalto e depois veio a questão do lixo, 
numa época em que essa era a maior reclamação. Você não impõe o boneco, não faz uma 
reunião fechada e decide uma pauta. Não, isso é a demanda que a gente recebe. Então a gente 
espera um novo gancho para relançar. Ele tem essas épocas de defeso, mas a gente continua 
fazendo uma matéria ou outra. Não é o jornal. É o leitor que impõe a pauta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Paes, prefeito do Rio, em entrevista dia 5 de dezembro de 2014, Rio de Janeiro. 
 
P- Por que o senhor recebeu o boneco João Buracão em seu gabinete? 
R- Eu recebi para um cafezinho. Eu bato altos papos com ele... Primeiro, você está falando de 
um veículo de comunicação que fala, que endereça a agenda que mais me interessa na cidade 
e é a agenda mais importante. O Extra é voltado para que tem como agenda principal a área da 
cidade que mais precisa de atenção do poder público e é uma agenda muito parecida com que 
eu acho que é prioritária para a cidade. Interessante é isso porque a história dos meios de 
comunicação no Rio, de certa maneira, não permitia que o veículo que tivesse essa agenda 
fosse bem sucedido na vendagem, nem em sua capacidade de repercutir. O que o boneco 
cidadão...como ele se chamava no começo? (o assessor Rafael Lisboa responde auxiliando 
com os nomes dos bonecos)...Isso, foi João Buracão, Zé Lixão, Zé  Lador. Para mim, a grande 
sacada do Extra é que passou a ser algo relevante para mim. Na verdade, é muito diferente 
estou atendendo a uma demanda de um órgão de imprensa, de um jornal ou então estou 
atendendo a demanda de um cidadão, de um personagem, de uma figura quase humana. O 
personagem que representa e tem um pouco das características daquele cidadão que, na minha 
opinião, mais precisa de atenção do poder público. 
 
P- O senhor lembra a primeira reclamação publicada no jornal? 
R- Nem me lembro qual foi a primeira reclamação, mas certamente na área de buraco, porque 
era o Buracão na época. Não me lembro mais a cena. Mas pra mim, era bem início de governo 
e personalizava com perfeição a angústia do cidadão de uma área do subúrbio que tinha muito   
pouca atenção da prefeitura, do poder público. Pra mim o boneco cidadão é um pouco assim, 
ele conseguia representar com aquele personagem lá que inventaram que tinha um certo 
desleixo na montagem do boneco, não tinha sofisticação nenhuma, mas ele conseguiu 
representar a angústia de uma parte da cidade que não era ouvida pelo poder público. Aquele 
órgão de comunicação conseguiu de maneira inteligente criar um personagem para vocalizar 
aquilo. Do outro lado, eu também queria dar sinais de que aquele era o personagem da cidade 
que mais me interessava ouvir e  que eu estava de ouvidos abertos para aquelas pessoas da 
cidade que até então, na minha opinião, sempre tiveram um tratamento de segunda classe. Eu 
acho um perigo essa tese que eu vou desenvolver, mas vá lá... Um pouco dessa atitude dos 
gestores públicos, das autoridades ao tratarem esse cidadão das áreas mais carentes como 
segunda classe, na minha opinião, não vem como implicância dos gestores públicos com as 
áreas mais pobres da cidade. Vem muito porque a pauta da imprensa é essencialmente voltada 
para as áreas mais badaladas da cidade.  



Eu fui subprefeito de Jacarepaguá e uso esse exemplo há 20 anos. Se eu plantasse um canteiro 
de flores na Avenida das Américas, eu conseguia primeira página nos jornais, ia parar na 
televisão. Se eu fizesse um viaduto em Jacarepaguá, na Praça Seca, não ia ninguém. E essa 
ainda é uma realidade, era uma oportunidade (com o boneco cidadão) de me comunicar com a 
população. De uma certa maneira usar aquilo que poderia parecer uma agressão a mim, uma 
cobrança, aquelas coisas que em geral os políticos temem, como um aliado. Então para mim o 
boneco cidadão é um aliado, uma espécie de fiscal e ao mesmo tempo ele me dá a 
possibilidade, com uma mídia quase gratuita, de dizer “olha eu tô disposto a ouvir esse 
cidadão com esse perfil, que mora na Penha, que mora em Ramos, que mora em Olaria, que 
mora em Campo Grande, que mora em Santa Cruz e que ninguém nunca ouviu. Então é um 
jogo de ganha-ganha para mim. Sob o ponto de vista da minha gestão eu comunicava isso, sob 
o ponto de vista político era interessante porque eu falava pra esse que era meu público alvo 
aqui na cidade do Rio de Janeiro. 
 
P- Estamos falando de mexer na agenda. 
R- A mídia pauta um pouco... 
 
P- O senhor inverteu a agenda? 
R- Desde o dia que eu entrei na prefeitura eu forço a mão para essa agenda ser invertida. Vou 
te dar um exemplo clássico: as câmeras da CET Rio. Os sinais inteligentes estavam numa 
salinha lá na CET Rio. Eram todos na região litorânea do Rio, no máximo chegavam no 
Centro.  Eu não tinha uma em Madureira e eu te garanto que o cara engarrafa mais na 
Conselheiro Galvão do que engarrafa na Visconde de Pirajá. Mas era como se o 
engarrafamento da Visconde de Pirajá desse muito mais popularidade para o político do que 
aquele na Conselheiro Galvão. Então, desde o meu dia zero aqui eu falei que essa era a minha 
prioridade, é para lá que eu vou caminhar. Só que é muito ruim quando você não tem a 
imprensa. A sensação que dá é quase como se eu não tivesse fazendo nada. Lembro que no 
carnaval de 2013 li matéria no Globo de um bloco “Me beija que eu sou cineasta”. Uma 
menina fantasiada de Transcarioca. Ela dizia essa é uma obra que ninguém nunca viu, não 
sabe onde fica, nem como está. E o Globo colocou como se fosse uma absoluta verdade. Cara 
pálida, você é que não sabe onde fica porque você vive numa parte da cidade. A outra parte 
está sendo atendida por ela, está vendo e sofrendo com essas obras. 
      Se for olhar minhas grandes intervenções são a na Zona Norte, Centro, Zona Oeste. Não 
tem grande intervenção na Zona Sul. Zero de preconceito com a Zona Sul, mas é uma região 
que demanda um outro tipo de ação, um conjunto de ações mais simples do que o resto. Eu 
não diria que ele, o boneco, tenha invertido minha pauta, mas o fato dele começar junto com o 
meu governo ele ajudou a consolidar a pauta que eu queria ter. Talvez se não tivesse o boneco 
cidadão tão bem personificado, talvez a pauta que puxa para a Zona Sul, para Ipanema, 
Leblon, Copacabana, Barra, áreas mais nobres... eu teria sido puxado para isso. O boneco 
virou como uma espécie de âncora, eu me agarrava a ele. Era a chance. Eu me lembro que 
muitas coisas aconteceram. Ele (boneco) reclamou de buraco na Transcarioca e lá fui eu 
encontrar com o boneco cidadão em pleno centro de Madureira, no meio do trânsito, carro 
passando me xingando, aquele boneco. Me lembro também que ele foi em Vaz Lobo, na obra 
da Transcarioca que tinha um menino cuja mãe reclamava que não conseguia atravessar a rua 
para ir à escola. Aí eu fui, peguei o boneco cidadão e fiquei conversando com ele e com a 
mãe, o menino e tomando bronca do boneco cidadão e do menino. 
 
P- Conversando com o boneco? 
R- Eu não fiquei maluco (risos). Posso estar perto disso. Mas no sentido mesmo de “você 
cidadão que tem essa característica desse cara aqui, que é meio esculhambado, você que rala, 



que quer exercer os seus direitos e quer ser ouvido pelo poder público, você é um personagem 
que eu quero ouvir, quero conversar”. Acho que eu usei de maneira inteligente, pegar esse 
boneco e comunicar isso. Isso me ajudou muito a manter minha agenda lá. Eu sou 
superelogioso (sic) ao Extra por essas características, vivo brigando com ele (o jornal), mas 
acho que é uma agenda legal (a do boneco).  
 
P- O boneco de alguma forma elimina um pouco uma representação de associação de 
moradores, vereador, já que ele tem um contato muito direto com o prefeito? 
R-  Nos finais de semana eu encontro com as associações de moradores, uma agenda que a 
imprensa não cobre na Zona Oeste, Centro. Se você pensar... Onde é a prefeitura? No Centro. 
A casa do prefeito? Na Zona Sul. É o meu circuito de vida. Se eu não forçar, não vou parar na 
Zona Oeste nunca. Eu vivo dialogando com as associações de moradores, mas tem uma coisa 
do cidadão comum. Eu achava legal que o Extra chamava atenção para outras áreas da cidade. 
Vou falar de novo. O boneco tinha essa representação do personagem comum, do cidadão 
comum, que não tinha interesse nenhum. Ele não queria se eleger vereador, presidente de 
associação, a pauta dele era absolutamente legítima. Acho um negócio interessante. Eu 
lembro que mandei servir café e água com gelinho (na primeira entrevista). E é a foto mais 
doida do mundo (a da sacada do Palácio da Cidade). Eu levei ele na segunda posse, com 
convite e tudo. Porque eu queria reforçar a mensagem que tinha sido reeleito. Queria mostrar 
na minha reeleição que continuava sendo para mim prioridade aquele personagem, que 
incorporava de alguma maneira essa parte da cidade que eu queria cuidar mais.  
 
P- Havia uma ciumeira por parte dos secretários? 
R- Eu fazia os secretários atenderem o boneco cidadão. Alguns tiveram que dialogar com o 
boneco. Eu obrigava. Eu não me importava com quem contestasse ou reclamasse de mim, 
desde que de uma maneira adequada, com educação, respeito e cobrança firme. O governo em 
geral não gosta da cobrança. Eu adoro ir para o encontro de quem me cobra. Talvez por 
convicção da minha dedicação com a minha cidade. Posso estar viajando...Tem alguns que se 
ofendem, mas eu acho que a crítica é boa. Porque numa cidade como o Rio é impossível se 
saber o que está acontecendo na cidade inteira, então essa possibilidade das pessoas trazerem 
essas demandas de forma legítima é superpositiva. 
P- O boneco fiscaliza ou é um fiscal da prefeitura? 
R- Eu acho que, na própria concepção do Extra, eles não imaginavam que eu fosse incorporar 
o bichinho como eu incorporei. Eles tinham no início uma coisa, uma vontade “vamos ser 
uma pedrinha no sapato do prefeito”. Eu acho que consegui inverter esse jogo. Quer dizer, eu 
não diria inverter, mas agregar a essa coisa dele ser fiscal da prefeitura. Eu consegui que ele 
fiscalizasse para mim, passou a ser uma espécie de olhos meus na rua. Parece papo de maluco, 
né? 
 
P- Isso coloca ele dentro da máquina ou não? 
R- Não. Isso é interessante... Eu comecei minha vida política como subprefeito da Barra e 
tinha uma clareza muito grande de que eu era da máquina, mas não devia representar a 
máquina. Era um pouco assim o secretário falava da máquina para o cidadão, o subprefeito 
falava do cidadão em direção à máquina. Coisas que nem sempre o subprefeito entende. Ele 
não é representante da máquina junto ao cidadão. Ele é o representante do cidadão com força 
dentro da máquina. Eu diria que o boneco é um grande subprefeito. Ele conseguiu se 
aproximar da máquina, mas sem perder a capacidade de falar do cidadão. Ele tem contato com 
o prefeito, sabe que o prefeito recebe ele, mas nem por isso ele virou pelego, ele não se 
vendeu. Isso não é ruim para ninguém que está numa função pública: você ter um auxiliar que 
te diga a verdade. Não precisa ser nomeado. Eu lembro que quando eu era subprefeito eu dava 



carteirinha. Vou comparar o boneco cidadão com Maria Auxiliadora de Miranda, que é uma 
figura com uns 80 anos, que mora no Anil e nunca participou de política. Eu a conheci numa 
situação, ela pedia muito e então eu a nomeei prefeitinha do Anil. Ela dá bronca, dá ordem. 
Eu lembro que em 1996, ali foi um dos lugares mais afetados pela enchente e o papel que ela 
cumpriu ali, num momento de absoluta tragédia, foi papel de profundo equilíbrio, de apontar 
para mim problemas. Eu vejo o boneco cidadão como uma espécie de prefeitinho que me foi 
imposto e me dá o maior prazer.  
 
P- Essa cobrança força também uma prestação de contas do trabalho? 
R- O boneco força essa agenda, o cronograma do buraco. Ele acha buraco é porque tem mais 
buracos naquela área. Ele teve três fases? Eu não diferencio nenhuma delas. Vejo um sujeito 
me cobrando. Para mim tem o personagem voando, um super-homem. O repórter (que 
acompanhava o boneco) faz isso muito bem (a cobrança). Eu sabia que isso me daria uma 
visibilidade para minha agenda, a que me interessa. Quanto mais gente cobrindo isso me 
interessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Torres Pereira, repórter que encontrou o boneco e ajudou a construir a 
personalidade do personagem boneco cidadão. Entrevista em 13 de setembro de 2014. 
 
P- Como foi o encontro com o boneco? 
R-  Eu era repórter 3G. A característica era que a gente saía sozinho, tinha mais capilaridade e 
saía com motorista para cobrir a pauta. Além de fazer a apuração para o texto, fazia foto e 
vídeo que subisse para o site diretamente da rua. Durante o trabalho eu fazia Baixada 
(Fluminense) e migrando muito para Zona Norte. Eu estava fazendo uma suíte de um caso em 
que um rapaz tinha saído da cadeia, morava em Madureira, na Serrinha, e estava em regime 
de progressão e foi para casa. Ele foi preso com uma dívida muito grande, era um domingo e 
mataram ele, a mulher e dois filhos. Fiz a matéria e no dia seguinte a suíte com enterro. Ao 
sair do cemitério de Irajá eu conversei com o motorista Carlos Costa e ele tinha duas opções: 
eu iria pela Avenida Brasil ou procurava outras pautas. Então preferi rodar dentro dos bairros. 
O motorista falou que um amigo disse que tinha cara que fez uma manifestação contra um 
buraco. Ele não falou que tinha boneco. O cara teria colocado um negócio engraçado. Eu 
achei que era um cartaz e de qualquer maneira renderia um vídeo, um conteúdo para subir 
para o site.  
      E chegamos na rua Piraí e vi o boneco, feito de roupas velhas, bota velha, cabeça como as 
de bate-bola, um cabo de vassoura com uma fita de saco plástico e na ponta um peixe de papel 
laminado. E estava numa cadeira de praia. Encontrei a uns 20 metros o Irandi, o borracheiro e 



ele disse que fez porque os motoristas achavam que ele tinha feito o buraco, porque a 
borracharia era perto. Aquela coisa carioca bem humorada. Fiz um vídeo com ele e achei que 
iam gostar na redação. Porque era a cara do Extra. Eu conhecia o perfil do jornal, do Fábio 
(Gusmão), do Octávio (Guedes), eles iam comprar essa ideia. Perguntei pelo nome e o o 
Irandi não tinha pensado nisso, falou em “boneco pescador”. Imagina! Isso ia estourar meu 
título não ia sobrar espaço para mais nada.  Olhei pro boneco e pensei que parecia um joão 
bobo, aquele brinquedo, ou um bate-bola. Pensei no nome João, parecia aquele boneco de 
infância, era popular e buracão porque estava na frente de um buraco enorme. Depois de 
gravar vídeo e fazer foto saí já esboçando o texto, rabiscando título. 
          Na redação, o jornal já estava fechado e guardaram a matéria. Seguramos uns três dias e 
vi no site do Globo Barra uma foto de um leitor mostrando o buraco e o boneco. Avisei ao 
Fábio. Hoje, com as redes sociais, a matéria não resistiria 24 horas. O Octávio comprou a 
ideia e chamou na capa. No dia seguinte, às 7 da manhã o borracheiro me ligou avisando que 
os operários estavam fechando o buraco, começou uma aglomeração de pessoas e o boneco 
estava lá, as pessoas começaram a interagir apertando a mão, quase desmontaram o boneco. 
Um cara deu ideia de fazer um churrasco e eu falei: vamos fazer o peixe, ele (o boenco) 
estava pescando. No dia seguinte a matéria saiu maior ainda.  
 
P- O boneco foi emprestado? 
R- Fui ao borracheiro e pedi emprestado, mas avisando que em todo momento eu daria o 
crédito de quem confeccionou o boneco, citando ele como criador. Estabelecemos uma 
agenda para o boneco. O jornal recebia telefonemas com pedidos e a gente publicava a agenda 
do dia seguinte, onde o boneco estaria. E eu carregava ele no colo. Era como carregar uma 
noiva, não existia outra posição. Ele ia sentado ao meu lado no banco de trás e várias vezes as 
pessoas paravam na rua, acenavam e tiravam fotos. Foi quando deixei de ser o chefe de 
equipe. O boneco passou a ser o chefe de equipe. As pessoas interagiam com o boneco e 
depois iam falar comigo. A referência do jornal passou a ser ele. E ai entra uma característica 
fundamental: ele ter sido feito por uma pessoa, não foi uma obra do veículo para a rua e sim 
da rua para o veículo e de volta par rua. O boneco também era fotogênico. E era do subúrbio, 
onde existe um senso de humor muito característico. O desafio depois foi não deixar entrar na 
monotonia. A prioridade era o trabalho. Ele virou uma celebridade e isso abriu oportunidades. 
Era chamado para festa de 15 anos, mas ele só ia se tivesse um buraco na rua. Ele não fazia 
presença. Se ia na escola, eu falava de cidadania, mas naquele mesmo dia ele tinha que 
consertar um buraco. O boneco era um facilitador. O repórter ao chegar num local tem que 
coletar informações. Com o boneco, as pessoas vinham falar com a gente. A presença dele já 
garantia outras pautas para uma semana. O papel do repórter continuava como apurador, mas 
tinha o personagem. De fato o boneco era o protagonista. 
 
P- Como você construiu a personalidade do boneco? 
R-  Eu tentava compor a personalidade dele o que eu pensava era seguir o que era dito para 
ele na rua, eu ouvia as pessoas falando com ele e usava para compor a personalidade dele. A 
pessoa não pode ler depois no jornal palavras rebuscadas que eles não vão entender. Ela tem 
que estar próxima do boneco. Era uma linguagem a mais simples possível e nada que 
prejudicasse a língua portuguesa, por exemplo, no blog ele usava gírias que não eram usadas 
na matéria do jornal, gírias que as pessoas falavam com ele na rua e existia a preocupação 
dele não virar a celebridade. Tinha que continuar com a denúncia. Foi para isso que ele foi 
criado, para reclamar do buraco. Depois, eu recortei a primeira matéria e coloquei ao lado do 
meu computador. Às vezes escrevia sobre a novela, o café da manhã que ele foi convidado e 
no último parágrafo não via o buraco. Eu olhava, apagava tudo e reescrevia. Tinha que ter a 



história. Quando os outros repórteres pegaram o boneco ele já estava com personalidade 
própria, de um ponto para frente ele foi sozinho.  
 
P-Vocês interferiam na agenda? 
R- Sim. Na prefeitura tinha uma equipe para ver essa lista e tapar os buracos. A última coisa 
que o Paes queria era ser o prefeito buracão. E o número de pedidos era tão grande que corria 
o risco do boneco repetir as deficiências do governante que demora a atender os pedidos. Com 
o João não. Ele vai, mostra e no dia seguinte a prefeitura está tapando. Ele não é vereador, ele 
não pede nada e ajuda a resolver o problema. Foi quando resolvemos fazer o concurso do 
prefeito buracão. Com isso a gente atuava por atacado. Pegava uma lista com 15, 20 ruas por 
município, dava os nomes, fazia foto e o desafio era em um mês tapar tudo. O prefeito que 
tapasse menos era o prefeito buracão. E no meio do concurso teve a agressão. A gente 
registrou na delegacia que eram uns caras de moto. Foi aquela confusão de São Gonçalo com 
a equipe agredida. O irmão da prefeita (Márcio Panisset) veio até o carro pegou o boneco, a 
câmera e levou para dentro de casa. Eles falaram com a redação e o Octávio entrou ao vivo na 
Rádio Globo denunciando o sequestro e comunicando a polícia. Eles devolveram e a partir daí 
fizemos matéria no dia seguinte por conta da violência sofrida. Todo dia a gente iria a São 
Gonçalo, mostrava ele machucado, de muleta. A gente percorria os lugares. Antes de mandar 
o fotógrafo eu ia com o motorista nos lugares, listando os casos, numa ordem de ordem de 
gravidade e importância. Primeiro onde tem idoso, criança. Não eram critérios oficiais, eram 
critérios subjetivos. Se a gente ia mudar a rotina da prefeitura, teria que ser nos piores lugares. 
Junta a fome com a vontade de comer. A história fica melhor, a foto melhor, uma junção de 
vários interesses em comum. 
 
P- Houve rejeição por parte dos colegas em sair com o boneco? 
R- Os colegas viam o boneco como uma coisa menor, como se fosse fazer algo sem 
importância, mas o espaço do jornal ia crescendo e então as pessoas começaram também a 
sair com o boneco. Mas sair com ele demandava um cuidado porque ele era frágil. Tinha que 
ter cuidado para transportar. O boneco mudava a realidade. Não deixava criança sem ter onde 
brincar por conta de um buraco. Então ele mudava a realidade. É uma pequena realidade, mas 
isso muda o cotidiano de 20 pessoas num dia, 20 em outro dia, 100 e muda um bairro.  
 
P- Como foi ser recebido pelo prefeito? 
R- A gente ia fazer uma lista única gigantesca e o boneco entraria em greve de fome. O 
prefeito  recebeu o boneco e anunciou um pacote de investimento grande em asfaltamento. O 
garçom veio e ofereceu água e café. Mas eu disse que o boneco estava trabalhando e não 
poderia beber nada. Quando a gente entra no gabinete o Paes vem falar direto com o boneco e 
depois com a gente. A gente com a câmera, perguntando e ele respondendo olhando para o 
boneco. Ele interagia muito bem. A toda hora eu via a importância disso. Até o Fantástico se 
interessou e levou ele nas rodovias federais. Foi feita uma proposta para o borracheiro fazer 
réplicas para vender para o programa circular com ele.  
 
P- E as homenagens dos políticos? 
R- Por mais bem vindas que fossem as homenagens eram oferecidas por políticos. A gente 
tomava cuidado. Tinha que dar uma distância entre uma e outra. O João Buracão não poderia 
virar político. Nas ruas, quando algum vereador se aproximava no momento em que a gente 
estava fazendo uma reportagem, eu tinha o cuidado de avisar que o nome dele não seria 
citado. Não poderia associar o nome dele com político.  Desde o início eu falei para o Irandi 
sobre a hipótese do boneco sair da rua se ele recebesse proposta política. Eu falava com ele, 
mas ele foi assediado por pessoas que se aproximavam dizendo que o boneco era uma mina 



de ouro, que ele poderia percorrer o país numa caravana ia ganhar muito dinheiro, que o 
boneco teria vida sem o jornal. Eu disse que não. Um dependia do outro. E ele resolveu entrar 
para a política. 
    O boneco tinha um potencial de explorar a imagem comercialmente. O borracheiro chegou 
a vender chaveira. Existia uma intenção do jornal em explorar  a imagem, comprar os direots. 
A intenção era fazer um projeto, um dvd educacional, uma parceria com a rede pública que 
introduzisse nas escolas lições de cidadania, aprender a reclamar, a fazer petições públicas. 
Ele se associou a um partido e o jornal interrompeu a parceria.  
 
P- O boneco seguinte, Zé Lixão, não teve tanto sucesso. 
R- Acho que o calcanhar de Aquiles era ele não ser produzido pelas pessoas. Ser produzido 
pelo borracheiro, num subúrbio, isso criava uma empatia. O João Buracão era um objeto da 
rua. 
 
P- O boneco cidadão entrou na máquina administrativa? 
R- Não. Nunca tive esse receio porque as pessoas se referiam a ele (João Buracão) como um 
presidente de associação de moradores. Eles não elegeram pelo voto, mas elegeram pelo 
carinho, pela proximidade e ela cobrava da administração pública.  
 
P- Como foi escrever em primeira pessoa como se fosse o boneco? 
R- Eu me divertia. Eu podia escrever como repórter e falar como o boneco era um 
complemento. Nesse caso eu colocava mais sarcasmo. E no blog era uma forma de continuar 
o diálogo que começou na rua. Eu dei entrevista para o Canal Extra por conta da novela em 
que o João Buracão apareceu. A repórter foi fazer uma espécie de perfil do boneco com 
perguntas e respostas e eu fui falando, saiu com tanta naturalidade. Eu conhecia muito bem 
ele. Estava na minha cabeça.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fábio Gusmão, editor de Cidade em 2009. Entrevista no dia 4 de fevereiro de 2015 
 
P- Como era o papel do repórter 3 G? 
R- O repórter 3G fazia com muito mais velocidade o que a gente já via como necessidade de 
subir (para o site) qualquer notícia mais próxima do real, com todos os recursos multimídia 
possíveis. Então o Fernando (Torres Pereira) e a Isabela Guerreiro foram os primeiros 



repórteres. Eles saíam com essa obrigação sabendo que cada pauta que eles fizessem aquilo 
também tinha que render um vídeo, um áudio.  
 
P- Na hora que esse repórter está na rua, quais são as funções dele? 
R- O poder de decisão na rua sempre vai ser do repórter. O que ele tinha que aprender naquele 
momento era saber o melhor momento para aquele vídeo fosse feito. Aquela pauta multimídia 
renderia ou não. Para que ele não sacrificasse o que viria de valor para o papel. Não poderia 
canibalizar o papel, teria que ter outro conteúdo. Desde que foi criado o projeto de repórter 3 
G foi pensando nisso. Não poderia canibalizar. Tinha que ser um completo para uma outra 
plataforma, produzir um conteúdo diferenciado ali e distribuir para que não sacrificasse o 
papel. 
 
P- E o episódio do João Buracão, onde o boneco recebeu o nome? 
R-  Ele (Fernando) já veio com a ideia e o batismo foi na redação. Estava uma correria danada 
no horário do fechamento e ele viu a foto em outro lugar, no site do Globo Bairros e teria que 
subir logo. Falei para ele ‘vamos subir logo’, vamos editar e ele já tinha meio que batizado. 
Eu pensei, ‘será que vai dar esse nome? Vamos testar’. Rodamos (para impressão) porque a 
gente corria o risco de perder. É aquela coisa inexplicável do jornalismo que juntou o feeling 
dele (do repórter), uma sorte da gente ter visto e depois abraçar com resultado. Porque é 
aquela coisa o jornalismo em geral é muito mal na suíte. E a gente conseguiu ali continuar 
com as matérias, mas foi no susto, no supetão. E dali o boneco ganhou vida. 
 
P- Virou uma novela as ações do personagem? A audiência veio junto? 
R- O que foi pensado justamente foi essa mobilidade dele publicar as coisas e sabendo que 
esse poder de decisão que tinha. Ele tinha que saber que era uma coisa mais fria (publicar a 
matéria do boneco no buraco), tanto que estava numa pauta que seria guardada para o dia 
seguinte. O que assustou a gente foi que, depois que veio o primeiro resultado, virou uma 
avalanche porque tem uma demanda reprimida O jornal virou um 1746 da prefeitura (serviço 
que recebe reclamações e repassa para outros órgãos municipais). Tinha uma demanda 
reprimida que a gente fazia o máximo para atender. Ao mesmo tempo tinha a relação das 
pessoas com ele e isso é muito curioso. Como se elas emprestassem a alma para o boneco. 
Tanto que a gente teve vários outros e não tinha o charme dele. A gente fala isso na redação. 
O boneco tinha alma. Não sei porque. Foi uma conjunção. O João Buracão não sei porque, ele 
tinha uma cara popular, de um cara carioca, o boneco transmitia isso. Onde ele estivesse 
aquilo era passado pelo boneco e as pessoas adoravam. E começou a surgir todo tipo de 
problema. Quando a gente lançou o email era mais de 40 por dia, 60, com denúncias. São os 
problemas que realmente perturbam as pessoas. Pode não ser de grande interesse público, mas 
é do interesse das pessoas, de interesse local e ai comprovava o que a gente pensava. Ali 
indicava o que a gente queria que era a hiperlocalidade. Depois amadureceu para o projeto 
hiperlocal. Na verdade, a gente nem pensou nisso na hora, com o tempo fomos entendendo 
isso, essa questão do hiperlocal. 
 
P- O repórter 3G tem uma pegada forte para internet e, além disso, ele cria a personalidade do 
boneco. Ele extrapola a função de repórter?  
R- Na verdade ele quase virou o padrinho. O cara (o borracheiro era o pai) ele era o segundo  
onuma só sacada. O Fernando (Torres Pereira) teve o talento de perceber a história e que 
aquelas histórias poderiam ser contadas, ir adiante. Ele ajudava o boneco a s mais simpático 
porque o Fernando é engraçado, é espirituoso. Por isso que é confuso. A gente sempre diz que 
o Fernando mais que todo mundo era o maestro disso tudo. Vou te falar: o boneco foi boneco 
por conta do Fernando. É óbvio, o que o jornal sacou. O jornal sacou isso, tanto que só 



aconteceria no Extra com o apoio do comando de redação porque (outros veículos) tentaram 
copiar em outros lugares e não conseguiram. Então isso ajuda.  
 
P- Havia preconceito contra o repórter que andava com o boneco? 
R- Chega um momento que cansa, que você vira o repórter que vai fazer o buraco. Mas 
chegou um ponto que o boneco explodiu. Toda a redação queria sair com boneco. Antes 
cuspiam no boneco, no sentido que não queriam, como se fosse uma coisa menor. E ele (o 
boneco) provou que não era com as chamadas na primeira página. Por que qual é o sentido do 
jornalismo? Não era para atender as pessoas? O Fernando percebeu isso lá atrás e por sorte 
veio junto o sucesso.  
 
 

 

 

 

 
 
 


