
 

 

RESENHA DO LIVRO “ROTA 66 – A POLÍCIA QUE MATA” 

TOMANDO POR BASE AS PREMISSAS DAS TEORIAS DO JORNALISMO 

“Rota 66 – A Polícia que Mata” – A review based in the ideas of the 

Journalism’s theories. 
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O livro de Caco Barcellos, “Rota 66 – A polícia que mata” está inserido na 

descrição de uma obra do “New Journalism”, pois, assim como À sangue frio de 

Capote, a ênfase que é dada aos detalhes é mais perceptível, tal como um envolvimento 

extremamente pessoal sobre aquilo que se está debruçado, indo de encontro com as 

idéias primárias do “Hard News”.  

No livro é discutido repetidas vezes sobre o papel do Jornalismo na sociedade e 

fica evidente que ele não se resume a um mero “transmissor de informações” e Caco 

mostra em seu livro que a função jornalística varia de programador (através do agenda-

setting, capaz de ceder ideias para uma conversa entre amigos, por exemplo.) até 

manutenção da democracia (através do seu papel de vigilante dos poderosos.). Ou seja, 

o Jornalismo tem a responsabilidade ideal, de “informar os cidadãos, permitindo, 

simultaneamente que nos meios ocorram um verdadeiro debate público e, em princípio, 

não excludente” (SOUSA, 2007; p.2) 

 A obra começa com um convidado especial, Narciso Kalili, que diz que Caco é 

um jornalista que possui um lado, porém este lado ao qual Kalili se refere, não é um 

lado político ou um lado que o leva a distorcer fatos para ter razão, e sim um lado 

preparado para procurar por justiça em forma de notícia. 

Nota-se logo no início a proximidade de Caco com o tipo de estudo que ele faz, 

este envolvimento seria o seu olhar subjetivo, a sua “escolha de cartas”, mas como a 

subjetividade não garante a credibilidade (que é algo essencial ao jornalismo), ele logo 

precisou partir para uma pesquisa profunda daquilo que o seu feeling e a sua vivência 

diziam ser notícia, ou seja, ele precisa fazer uma busca “permanentemente em que o 

objecto de conhecimento e do discurso se sobreponha a ele, jornalista, sujeito que 

conhece.” (SOUSA, 2007; p. 3). 

Então, Caco se aliou a técnicas de pesquisas organizadas e consideradas fontes 

legitimas e averiguáveis: O jornal Notícias populares; Informações contidas no Boletim 
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de Ocorrência (B.O); Entrevistas no pátio do IML; Documentos do IML; Ficha criminal 

e por fim as informações obtidas nos cartórios da Justiça Militar. Tal como foi falado 

anteriormente, todas as fontes são verificáveis e legais, mas mesmo assim Caco teve 

sérias barreiras para que completasse o seu trabalho. 

 

As palavras-chave para a objetividade jornalística são pesquisar, 

investigar, levantar informações, procurar derrubar as teses tidas até o 

momento como certas através de novos enfoques, de fontes que ainda 

não foram ouvidas e perspectivas que ainda não foram consideradas. 

Estas são as condições básicas para que se possa produzir um texto 

jornalístico objetivo. (SPONHOLZ, 2006: 120) 

 

Barcellos pesquisou no Jornal “Notícias Populares”² as notícias sobre as mortes 

dos jovens, depois ele comparou estes dados com os arquivos do IML para tentar 

estabelecer uma certeza no que havia lido, e ainda comparavam com o os arquivos 

disponibilizado pela Policia Militar. Toda essa pesquisa teve como conclusão um 

traçado do perfil dessas pessoas que eram mortas por Policiais da Rota e ainda um “Top 

10” de maiores matadores. 

E ainda, partindo da premissa de que é fundamental ouvir a maior quantidade de 

lados possíveis sobre uma história; em nenhum momento Caco descartou a utilização de 

conversa com os policiais sobre os assassinatos, tanto que os PMs se estabelecem como 

fontes importantes de entrevistas e averiguação. . 

A partir desta análise, ele mesmo conclui: “a maioria dos 50 mil homens que 

formam a Polícia Militar de São Paulo em 1975, felizmente, não costuma matar durante 

o policiamento.” (BARCELLOS, 2003 p. 90.) então porque se prender a esses que são 

uma minoria?! 

 “As instituições noticiosas debruçam-se sobre o que está fora do lugar: o que é 

desviante, equívoco e imprevisível” (CORREIA, 1998 p. 2), assim Caco não estava à 

procura de algo que estivesse dentro dos padrões já esperados pela sociedade, ele 

procurava o que estava errado, para que assim pudesse ser feita uma mudança. O fato de 

ter-se uma polícia que deveria proteger, e que, no entanto está matando tem força 

suficiente para se montar uma notícia. 

_____________ 

² Noticias Populares se tratava do único jornal na época em que todas essas mortes eram relatadas. Com 

dados suficientemente plausíveis para serem utilizados nesta pesquisa 



 

 

No caso da pesquisa de Barcellos, cada fonte tinha a sua utilidade, por exemplo 

no B.O, ele procurava dados como hora, características dos “fugitivos”, aparente idade, 

sexo, altura e a localização do “tiroteio”; depois desses dados colhidos, o jornalista põe-

se a estabelecer comparações para tentar dar nomes às vitimas e registrá-las em seu 

Banco de Dados. Depois de identificadas, ele procurava pela família e tentava conhecer 

a historia do dia-a-dia da vítima, até mesmo do dia em que ela morreu e assim montar 

um dos recursos mais interessantes que Barcellos utiliza-se no livro: a persuasão. 

De maneira interessante, o livro é bastante persuasivo, pois ele faz com que 

conheçamos as histórias dos jovens assassinados pelos policiais e que, 

consequentemente tenhamos certa raiva e desprezo pelos matadores. Assim, Barcellos 

tentou criar esse elemento de interação procurando tornar as vitimas pessoas próximas 

ao leitor, de forma a aumentar a sua relevância de suas mortes para quem ler o livro.  

Chegando-se ao patamar mais critico de sua pesquisa, em que dados já não eram 

mais suficientes para sustentar seu trabalho, Barcellos faz de tudo para conseguir uma 

prova áudio/visual. Sua pretensão é conseguir chegar a um local de tiroteio poucos 

minutos depois de ser noticiado pela rádio. Para isso ele se aproxima de um jornalista 

radialista Chico Plaza. 

  

“Ter acesso à notícia que Chico Plaza divulga em primeira mão na 

madrugada é o objetivo da minha visita. O plano é fazer um plantão 

no seu estúdio, com a esperança de receber ao vivo (instantaneamente) 

as informações sobre tiroteios entre policiais militares e criminosos. 

(...) Quando surgir o primeiro caso, pretendo me dirigir rápido ao local 

para fazer a reportagem o mais perto possível da ação dos matadores.” 

(BARCELLOS, 2003; p.p 247).  

 

Ele também procura a possibilidade de acompanhar alguma viatura, que chega 

para ele como uma oportunidade única, da qual ele tira proveito, não só para conhecer a 

rotina dos policiais, mas para conhecer seu lado dentro de uma perseguição. 

Com o passar do tempo, Caco consegue uma chance de flagrante e é quando 

consegue a sua prova imagética e ainda, prova irrefutável, uma vez que consegue provar 

com alguns minutos de gravação, o que Caco Barcellos tentou provar com sete anos de 

pesquisas. 

 

 “Logo depois da entrevista percebemos que os dois rapazes 

continuavam sendo agredidos por um grupo de PMs, junto à entrada 



 

 

da carceragem da delegacia. Discretamente, Renato Rodrigues coloca 

a câmera embaixo de seu braço esquerdo. Com a mão direita ajusta o 

foco. Aperta o botão que dispara a gravação um pouco antes do 

momento em que um PM chuta o menor ferido na barriga.” 

(BARCELLOS, 2003; p. 349). 

 “(…) lembrar o dia 20 de novembro de 1986 me deixa especialmente 

feliz ao acabar de escrever este livro. Naquele dia, acreditamos ter 

evitado registrar os nomes de mais duas vítimas em nosso Banco de 

Dados.” (BARCELLOS, 2003; p. 350). 

Mesmo feliz pelo resultado de sua pesquisa, Caco não esquece de ressaltar o seu 

desapontamento ao chegar na conclusão de que as mídias, de maneira geral, se 

comportam diferentemente perante um assassinato de jovens que moravam no bairro 

nobre de “Sampa”, dos que moram nos bairros pobres. Como ele mesmo diz em trecho 

do livro: “A perseguição aos três rapazes ricos do Fusca azul é motivo de cobertura 

especial em quase todos os jornais do país.” (BARCELLOS, 2003. p. 34). 
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