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RESUMO 
 

 

FONSÊCA, Mariana Guedes Duarte da. A mídia e a construção social da criminalidade em 

Pernambuco: um estudo sobre o programa televisivo “Bronca Pesada”. 2011. 159 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 

Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

 

Este trabalho tem por objeto o estudo dos relatos veiculados pelo programa de televisão 

“Bronca Pesada”, transmitido pela TV Jornal, em relação à criminalidade em Pernambuco. O 

objetivo é analisar as notícias veiculadas pelo programa como parte da reação social ao delito, 

que auxilia na construção social do que é o crime, suas dinâmicas e quem são os criminosos. 

Parte-se do “enfoque do etiquetamento”, abordagem que considera a reação social como 

elemento determinante para a configuração do delito. Analisam-se algumas características do 

processo produtivo de notícias, assim como a condição da mídia enquanto ator social no 

mundo contemporâneo, com o fim de compreender melhor os relatos produzidos pelo 

programa estudado. Utilizou-se no presente trabalho de uma abordagem qualitativa, com uma 

análise aprofundada de um pequeno número de casos. A partir dos dados coletados, observa-

se que a utilização de um discurso popular, mais atrativo para o público, não é em si um 

problema, mas sim o uso de construções preconceituosas para alcançar esse objetivo. 

Aproveitando a necessidade que a população, especialmente a mais pobre, tem de segurança, 

um direito humano legítimo, o “Bronca Pesada”, das diversas maneiras que aborda a 

problemática do crime, não apenas constrói uma imagem de Pernambuco como um Estado 

violento, mas também estimula uma cultura da intolerância cada vez maior, do medo e da 

reação rigorosa e exagerada a ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: enfoque do etiquetamento, crime, mídia. 

 



 

 

ABSTRACT 

 
FONSÊCA, Mariana Guedes Duarte da. Media and social construction of criminality in 

Pernambuco: a study about the television show “Bronca Pesada”. 2011. 159 p. Dissertation 

(Master's Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 

Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

 

This work studies the accounts broadcasted by the television show “Bronca Pesada” ("Heavy 

Trouble"), displayed by the “TV Jornal” channel, concerning to the criminality in Brazil's 

State of “Pernambuco”. The goal is to analyze the news broadcasted by the program as part of 

the social reaction to crime, which helps in the social construction of what the crime is, its 

dynamics and who are the criminals. The study starts with the “labeling approach”, which 

considers the social reaction as a determinant factor to the configuration of what crime is. The 

work analyzes some characteristics of the news productive process, and the media‟s condition 

as a social actor in the contemporary world as well, with the purpose of better understanding 

of the accounts produced by the studied TV show. The paper gets a qualitative approach, with 

a deep analysis of a few number of cases. From the collected data, it is possible to observe 

that the utilization of a popular speech, more attractive to the audience, is not a problem itself, 

but the use of prejudicial constructions to achieve this aim. Taking advantage of the 

population‟s need of security (a legitimate human right), especially the poorest one, the TV 

show “Bronca Pesada”, on its various ways of approaching the criminal problem, not only 

constructs an image of “Pernambuco” as a violent State, but also stimulates a rising intolerant 

culture, a culture of fear and rigorous reaction to it.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo do crime, conjuntamente com o da ação humana violenta, é objeto de 

interesse de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, como o direito, a criminologia, 

a sociologia, a política criminal e a filosofia política.  

No momento atual, especialmente no Estado de Pernambuco, a problemática do crime 

adquire contornos complexos. De um lado, dados mostram um crescimento da criminalidade 

violenta no Estado nas últimas décadas, cujo reflexo principal é a alta taxa de homicídios, que 

atingiu, em 2007, um número de 4.592 casos de violência letal intencional
1
. Embora tenha 

ocorrido uma queda nesse número desde 2008, a quantidade de vítimas letais no Estado ainda 

é alta, chegando a 4.012 ocorrências em 2009 e 1.865 ocorrências só no primeiro semestre de 

2010
2
. Por outro lado, pesquisas apontam que a atuação do Sistema de Justiça Criminal 

pernambucano no combate à criminalidade violenta, e especialmente em relação ao 

homicídio, tem se dado de maneira morosa e ineficiente
3
.  

 É dentro deste contexto de preocupações que se insere a presente dissertação, que 

busca estudar, de maneira interdisciplinar, as construções a respeito do fenômeno criminal 

veiculadas por um dos atores sociais envolvidos na questão: os meios de comunicação de 

massa, notadamente o jornalismo popular. Para tanto, parte-se da conceituação jurídica do 

delito, com o fim de complementá-la a partir das discussões sociológicas levantadas pelos 

autores do enfoque do etiquetamento (ou labelling approach), especialmente na consideração 

da variável reação social como um dos elementos determinantes para a definição de uma 

conduta ou pessoa como criminosa. Após algumas análises acerca do processo de produção de 

notícias que vão resultar no relato jornalístico, foi realizada a coleta de dados sobre o 

programa televisivo “Bronca Pesada”, transmitido em Pernambuco, com o fim de 

compreender as construções específicas que ele faz acerca do fenômeno criminal.  

                                                 
1
 SECRETARIA de Defesa Social: estatísticas. Disponível em: 

<http://200.238.107.167/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1685.19>. Acesso em: 29 mar., 2011. 
2
 Esse número representa uma redução de 13% em relação ao mesmo período no ano passado, o que corresponde 

a 255 mortes a menos. VALADARES, João. Redução de homicídios no semestre é a maior dos últimos 8 

anos. Disponível em: <http://www.pebodycount.com.br/home/index.php?pagina=2>. Acesso em: 26 set., 2010. 
3
 Sobre o processamento dos homicídios em Pernambuco, ver: BASTOS, Camila Arruda Vidal et alli. O fluxo 

de tempo na justiça criminal: morosidade, razoável duração do processo e impunidade. Caxambu: 34ª reunião 

anual da Anpocs, 2010; ASSASSINOS longe do tribunal. Disponível em: 

<http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/clipagem0901_assassinos>. Acesso em: 09 set., 2010. Sobre um retrato das 

pesquisas sobre fluxo judiciário do homicídio no país, ver: RIBEIRO, Ludmila Mendonça Lopes; VARGAS, 

Joana Domingues. Estudos de Fluxo da Justiça Criminal: Balanço e Perspectivas. Caxambu: 32ª Reunião 

Anual da ANPOCS, 2008. 

http://www.pebodycount.com.br/post/comentarios.php?post=1187
http://www.pebodycount.com.br/post/comentarios.php?post=1187
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 O crime é um evento complexo, que pode ser estudado a partir de vários aspectos, 

buscando-se desde descrevê-lo, a apontar suas causas e consequências, entre outros. Para o 

direito penal, o crime pode ser conceituado material e formalmente, a partir dos conteúdos ou 

preceitos das normas penais. A definição mais adequada para a doutrina penal seria o 

chamado conceito tripartido ou analítico de delito, segundo o qual crime é a conduta humana 

típica, antijurídica e culpável. Tal conceito é adotado amplamente no continente europeu, com 

variações nas legislações penais dos diversos países. É dentro desses três elementos que 

vamos encontrar a definição normativa de crime, que consistiria em todas as condutas 

humanas elencadas (tipificadas) em leis penais como crimes, que possam ser consideradas 

contrárias ao direito, pois não acobertadas por causas excludentes de sua antijuridicidade, e 

tenham sido cometidas por autor culpável, ou seja, imputável, potencialmente consciente da 

ilicitude de seu ato e com arbítrio de escolher por condutas diversas da criminosa. Esta 

definição jurídica formal de crime equivaleria, nas teorias do etiquetamento, ao primeiro 

processo de criminalização de condutas, ou seja, a seleção realizada pelo Poder Legislativo, 

na representação da vontade social, de quais condutas são consideradas suficientemente 

danosas a bens jurídicos para receberem a etiqueta legal de crimes. 

 As teorias do etiquetamento criticam a utilização do conceito jurídico de crime como 

ponto de partida para o estudo do comportamento criminoso. Para tais autores, o estudo do 

crime, enquanto categoria do comportamento desviante, deve atentar para os vários atores 

sociais envolvidos no fenômeno, desde a pessoa que alegadamente comete o ato criminoso, 

como as agências responsáveis pela atribuição da etiqueta de criminoso a uma conduta ou 

pessoa. Assim, o crime seria uma construção social, fruto de ações coletivas que envolvem 

sujeitos diversos do autor do fato. A reação social ao delito, para o enfoque do etiquetamento, 

consistiria no fator crítico para a configuração do que são os comportamentos criminosos, 

pois os efeitos negativos da atribuição da etiqueta de crime a uma conduta apenas são notados 

quando há uma reação social negativa. Para W. I. Thomas, “Se os homens definem situações 

como reais, elas são reais em suas consequências”
4
. Desta forma, a definição do que venha a 

ser o crime é importante porque as pessoas costumam agir com base no conhecimento que 

possuem sobre o mundo, e tomam conceitos como coisas reais.  

                                                 
4
 “If men define situations as real, they are real in their consequences”. THOMAS, W. I, apud, BECKER, 

Howard S.. An introduction to the Danish and Brazilian editions of outsiders. Disponível em: 

<http://home.earthlink.net/~hsbecker/articles/danishintro.html>. Acesso em: 10 out., 2009. 
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 A reação social seria, portanto, o “termômetro” do crime
5
. São vários os tipos de 

reação social possíveis, que vão desde a definição de uma conduta como crime na legislação 

penal, até a aplicação da pena ou o etiquetamento público do criminoso. Vários autores, 

inclusive penalistas, já haviam apontado que o que é crime num determinado lugar e tempo 

pode não ser em situações diversas
6
. Isto é facilmente constatável a partir da observação das 

mudanças ocorridas nas legislações de países temporalmente, que ora criam novos tipos 

penais, ora revogam crimes ultrapassados, assim como pela comparação entre as legislações 

de vários Estados. 

 Mesmo que se utilize a definição formal de crime como aquelas condutas que atendem 

aos requisitos existentes na lei de um determinado país, ainda assim encontraremos problemas 

para apontar o que efetivamente é um comportamento criminoso. Isto porque nem todas as 

condutas subsumidas nos tipos penais recebem a reação social a elas prevista abstratamente: a 

pena. E, em muitos casos, deixam de receber a punição ainda que preencham os requisitos 

legais. Estas condutas podem permanecer impunes por diversos motivos: porque o seu autor 

as ocultou, porque elas não são consideradas tão graves assim pelos atores sociais, porque não 

são enxergadas como condutas de repressão prioritária para as agências estatais 

especializadas, porque as pessoas que as cometeram não são consideradas criminosas o 

suficiente para merecerem a reação prevista, etc..  

Outro aspecto que se sobressai dessa discussão é relativo ao grau de reação social: 

uma coisa é as pessoas enxergarem uma conduta como errada, criminosa, e desaprovarem 

moralmente a pessoa que a cometeu; outra é a aplicação de uma pena por uma agência estatal 

especializada. Há também uma diferença entre ser olhado como criminoso apenas por si 

mesmo ou por um pequeno grupo e a experiência de ser publicamente etiquetado. Desta 

forma, mesmo o grau de reação social ao delito pode variar a partir das circunstâncias sociais.  

Apesar de existir uma diferença de grau entre a definição de alguém como criminoso e 

a aplicação a ele de uma pena, o enfoque do etiquetamento aponta que a reação pública a um 

delito é capaz de gerar consequências negativas para o indivíduo que o cometeu, rotulando-o 

como criminoso. Se, de um lado, as agências estatais especializadas na repressão aos delitos 

podem nos dar uma visão sobre quais pessoas e condutas estão recebendo a etiqueta de 

criminosas de uma forma mais grave, através da instauração de um processo penal e da 

                                                 
5
 LEMERT, Edwin M.. Social pathology: a systematic approach to the theory of sociopathic behavior. New 

York: Mcgraw-hill Book Company, 1951, p. 283. 
6
 Por exemplo: ASÚA, Luis Jiménez de. Clasificación de los delitos. Derecho Penal: (obra ajustada al Programa 

de oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a la Judicatura y al Ministerio Fiscal, de 5 de Enero de 1922). 3. ed. 

Madrid: Editorial Reus (s. A.), 1924, p. 59; e GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal. vol. 1. tomo 1. 2. 

ed. São Paulo: Max Limonad, 1954, p. 193. 



13 

 

aplicação de uma pena, de outro, estes dados não são compartilhados com a população de uma 

forma geral. Como, então, aqueles que não lidam diariamente com o crime (que não possuem 

a vivência dos operadores das agências estatais especializadas na repressão aos delitos) obtêm 

conhecimento sobre o fenômeno criminal? Numa sociedade altamente diferenciada como a 

contemporânea, marcada pela divisão do trabalho e distanciamento social, os meios de 

comunicação de massa se tornam um instrumento importante para a obtenção de informações 

sobre essas áreas da vida social sobre as quais não possuímos experiência direta
7
.  

 Desta forma, alguns questionamentos levantados por esta dissertação seriam: o que é 

crime, afinal? Como chegar a uma definição social de crime, considerando os efeitos reais da 

atribuição da etiqueta criminosa e a variedade de atores envolvidos? Qual a relevância da 

mídia enquanto ator social na reação ao delito? Que características do processo produtivo de 

notícias influenciam os relatos construídos pelo jornalismo? Quais os papéis e os poderes da 

mídia na sociedade atual? Qual a sua relação com o Poder Judiciário, em especial na questão 

criminal? Dentro do programa analisado, que características dele (como caráter popular, 

utilização do humor, relação com a Polícia, emissora) poderiam influir no tipo de relato por 

ele veiculado? Que construções estão sendo difundidas pelo programa sobre o fenômeno 

criminal em Pernambuco, suas dinâmicas, e as condutas das autoridades envolvidas na 

repressão ao delito?  

 Com base nesses questionamentos, nosso objetivo principal foi a análise das 

construções sociais acerca do fenômeno criminal produzidas pelo programa pesquisado, 

enquanto parte da reação social ao crime em Pernambuco. De forma mais específica, 

buscamos apresentar algumas contribuições que as teorias do etiquetamento podem trazer ao 

conceito jurídico de delito, especialmente no tocante à consideração da reação social como 

elemento fundamental na configuração do que é crime. Procuramos também verificar se as 

peculiaridades do processo produtivo de notícias e as limitações do meio influenciam de 

maneira específica as construções contidas nos relatos produzidos pela mídia acerca de fatos 

criminosos. Dentro disto, tentamos constatar que características do programa analisado 

poderiam influir no tipo de relato por ele veiculado. Posteriormente, buscamos analisar, a 

partir dos comentários sérios e humorísticos do apresentador, que afirmações sobre o crime e 

suas dinâmicas estão sendo apresentadas para a audiência.   

                                                 
7
 CHIBNALL, Steve. The production of knowledge by crime reporters. In: COHEN, Stanley; YOUNG, Jock. 

(Comp.). The manufacture of news: deviance, social problems & the mass media. London: Constable, [1988]. 

p. 75-97, p. 75. 
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  O estudo do presente tema se justifica pois o crescimento da criminalidade violenta, 

não seguido por um aumento da capacidade de incriminação do Sistema de Justiça Criminal e 

de ações protetivas por parte do Estado, dá abertura para o surgimento de discursos e práticas 

perversos, como os veiculados no jornalismo policial popular. Além disso, num contexto 

social complexo e diferenciado como o atual, os relatos produzidos pela mídia adquirem 

importância por serem fontes indiretas de informações sobre um mundo que não podemos 

vivenciar diretamente. O tratamento dado pelos meios de comunicação de massa à temática 

criminal constitui uma parte da reação social ao crime, através do etiquetamento público de 

pessoas e condutas, influenciando a construção de uma imagem da violência na população de 

uma forma geral. E o estudo dessa definição pública de algo ou alguém como criminoso é 

importante, pois as pessoas e as instituições costumam agir de acordo com suas 

preconcepções e com o conhecimento que possuem do mundo, ambos sendo bastante 

influenciados pelos relatos da mídia na sociedade contemporânea.  

 O programa escolhido para a análise, por sua vez, além de ser dedicado 

preponderantemente a notícias criminais, é uma das atrações principais da TV Jornal, afiliada 

regional do SBT em Pernambuco, e costuma obter a maior audiência no horário em que é 

veiculado, ultrapassando a Rede Globo
8
. Para Bourdieu, a “televisão tem uma espécie de 

monopólio de fato sobre a formação das cabeças de uma parcela muito importante da 

população”
9
. No Brasil, a importância dos relatos televisivos é ainda maior, devido à difusão 

desse meio em todas as camadas sociais
10

.  

 A metodologia utilizada na dissertação foi a pesquisa bibliográfica, para a 

fundamentação teórica, e a pesquisa documental, referente a documentos de difusão de sons e 

imagens, correspondentes ao programa televisivo “Bronca Pesada”. Em relação aos dados 

documentais coletados, usamos uma abordagem qualitativa, com o fim de compreender 

aspectos variados dos relatos construídos no programa.  

 Desta forma, o trabalho ficou dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, 

traçamos um panorama das preocupações que ensejaram o presente trabalho, reflexões sobre o 

                                                 
8
 LOCAIS do SBT chegam a liderança em Recife. Disponível em: 

<https://ocanal.wordpress.com/2010/07/09/locais-do-sbt-chegam-a-lideranca-em-recife/>. Acesso em: 26 set., 

2010. 
9
 BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 23. 

10
 Segundo dados extraídos da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) de 2005, “há 162,9 

milhões de pessoas que moram em domicílios com televisão colorida – 32,3% a mais do que os 123,2 milhões 

que estão em domicílio com rede coletora de esgoto ou fossa séptica”. BEDINELLI, Talita. Brasil tem mais TV 

em cores do que esgoto. Em todos os Estados e em todas as faixas de renda, há mais moradores em domicílio 

com televisão do que com saneamento. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/saneamento/reportagens/index.php?id01=2635&lay=san>. Acesso em: 12 ago., 2008. 
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alto índice de criminalidade violenta experimentado em Pernambuco, associado ao desamparo 

sentido em relação a instituições como o Judiciário (impunidade) e o Estado Executivo 

(insegurança). Após isso, trouxemos algumas considerações sobre o conceito jurídico de 

crime, como ele se caracteriza, em linhas gerais, na doutrina nacional e internacional. A partir 

daí, entramos na exposição do pensamento principal do enfoque do etiquetamento, e o 

conceito de crime por ele trazido, com a atribuição à reação social de um papel preponderante 

na configuração deste conceito. Analisamos a visão de seus autores do crime enquanto uma 

construção social, fruto de uma ação coletiva, assim como sobre a questão das definições de 

crime e de criminoso, seu caráter mutável. Por fim, acrescentamos algumas reflexões sobre 

quem possui, nas sociedades atuais, o poder para atribuir definições e etiquetas a outras 

pessoas. 

 No segundo capítulo, analisamos os meios de comunicação social enquanto atores que 

também apresentam uma reação social ao delito, junto com as demais instâncias do Sistema 

Penal. Com base nisso, buscamos refletir sobre o papel da mídia e do relato jornalístico nas 

sociedades complexas atuais, bem como o poder que esses meios exercem, notadamente a 

televisão. Abordamos, também, alguns aspectos do processo produtivo de notícias, com o fim 

de auxiliar na análise dos dados coletados sobre o programa “Bronca Pesada”, prestando 

especial atenção aos valores-notícia, enquanto conhecimento prático jornalístico que 

influencia na seleção do que vai ser narrado e como vai ser apresentado. Por fim, com base 

em Garapon, fizemos algumas reflexões sobre a relação entre a mídia e o Poder Judiciário na 

atualidade, especialmente no tratamento do fenômeno criminal.  

 No terceiro capítulo, por sua vez, adentramos na apresentação e análise dos dados 

coletados sobre o programa escolhido. Inicialmente, expusemos brevemente a metodologia 

utilizada para a análise dos dados. Posteriormente, fizemos uma caracterização inicial do 

programa, contextualizando-o e apresentando alguns dados gerais. Em seguida, analisamos os 

comentários do apresentador, assim como outros dados coletados, para discutir as construções 

que estão sendo realizadas pelo programa. Por fim, abordamos a relação do programa com as 

instituições policiais, bem como refletimos sobre algumas questões contraditórias nele 

encontradas. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO1: O CRIME E O ENFOQUE DO ETIQUETAMENTO 

 

1.1. O crescimento da criminalidade e a sensação de insegurança   

  

 

 Não há como dissociar os temas criminalidade e direitos humanos. De um lado, todo 

crime representa uma violação de direitos, de bens jurídicos; de outro, a aplicação da pena ao 

criminoso, pelo Estado, deve respeitar uma gama de direitos previstos nas declarações 

internacionais e na nossa Constituição Federal. E os dois temas andam atrelados. O debate 

acerca da criminalidade vem ganhando destaque, especialmente numa sociedade como a 

brasileira em que é grande o número de crimes violentos e a sensação de insegurança sentida 

pela população. Recife, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Justiça no 

início de 2008, é a capital mais violenta do país
11

, o que por si só justifica um interesse 

acadêmico no assunto.  

Em estudos sobre o fenômeno criminal produzidos em países centrais, é comum a 

ênfase na existência de uma sensação subjetiva da insegurança em grau muito maior do que a 

insegurança objetiva efetivamente vivida pela sociedade
12

. Na realidade recifense, no entanto, 

esta ideia não pode ser aplicada sem ressalvas, pois muito embora haja um crescimento da 

sensação de insegurança, em matéria de criminalidade há uma efetiva objetividade na 

insegurança sentida pela população. 

Essa objetividade fica clara no alto número de homicídios ocorridos em Pernambuco. 

Dados da Secretaria de Defesa Social do Estado apontam 4.012 ocorrências relativas a casos 

de violência letal intencional em Pernambuco no ano de 2009. Esse número era ainda maior 

em 2007 e 2008, correspondendo a 4.592 e 4.531 ocorrências, respectivamente
13

. Júlio 

Waiselfisz mostra que o Estado possuía em 2007 a 3ª maior taxa de homicídios do país, de 

53,1 ocorrências por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Alagoas e do Espírito 

Santo
14

. Desde 2008 tem ocorrido, no entanto, uma diminuição do número de homicídios, 

                                                 
11

 Dado divulgado no início de 2008 pelo Ministério da Justiça: RECIFE é a capital mais violenta do Brasil, 

aponta estudo. JC Online. Recife, 29 Janeiro 08. Disponível em: 

<http://jc.uol.com.br/2008/01/29/not_159852.php>. Acesso em: 22 nov., 2008.  
12

 SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. La expansión del derecho penal: Aspectos de la política criminal en las 

sociedades postindustriales. 2. ed. Buenos Aires: B de F, 2006, p. 20. 
13

 SECRETARIA de Defesa Social, ob. cit..  
14

 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2010: anatomia dos homicídios no Brasil. São Paulo: 

Instituto Sangari, 2010, p. 21-22.  
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mas mesmo com a redução o índice de mortes violentas ainda continua alto, com 1.865 

ocorrências registradas só no primeiro semestre de 2010
15

.  

De outro lado, a morosidade e a ineficiência das agências responsáveis pela repressão 

ao delito, resultando em uma baixa taxa de condenação, leva à impunidade dos crimes 

violentos, podendo aumentar a sensação de insegurança sentida pela população. Numa 

pesquisa encomendada pelo Ministério Público de Pernambuco, constatou-se que “menos de 

1% de todos os 2.114 homicídios registrados no Recife entre os anos de 2003 e 2004 foram a 

julgamento até o final de 2005”, pois apenas 17 casos (0,85%) envolvendo crimes letais foram 

julgados
16

.   

Uma comparação desses dados com outras pesquisas das últimas décadas envolvendo 

o fluxo do processamento do homicídio pelo Sistema de Justiça Criminal mostra que a 

situação não é muito melhor em outros Estados da Federação, em que as taxas de condenação 

variam entre 2% (Pesquisa realizada no Rio de Janeiro em 2002) e 10 % (Pesquisa também 

realizada no Rio de Janeiro em 2004). Florianopólis e São Paulo, por exemplo, segundo 

estudos promovidos, respectivamente, em 2003 e 1994, figuraram com uma taxa de 8%
17

. Em 

Recife, um estudo demonstrou que mesmo entre os casos que chegam a julgamento pelo 

Tribunal do Júri, há uma distância muito grande entre a data de ocorrência do crime e a 

finalização do processo no 1º grau de jurisdição, decorrente da morosidade no processamento 

dos casos. A partir da coleta de dados sobre 75 processos, a pesquisa chegou a uma média de 

3325,39 dias para o processamento dos casos, equivalente a um pouco mais de 9  (nove) 

anos
18

 mostrando a lentidão da Justiça Criminal em processar as demandas criminais a ela 

apresentadas. 

 Preocupado tradicionalmente com a aplicação da pena contra o réu, o direito penal 

construiu um arcabouço teórico relativo aos direitos e garantias do acusado perante o Estado. 

As principais teorias sobre o crime, no direito penal, foram elaboradas no final do século XIX 

e início do século XX, momento histórico em que houve uma pacificação dos costumes e 

                                                 
15

 VALADARES, João, ob. cit.. Segundo balanço realizado pela Secretaria de defesa Social (SDS) do Governo 

do Estado, nos três anos e meio do programa Pacto Pela Vida, “a taxa de violência diminuiu 37% em Recife, 

30,6% nos outros municípios da Região Metropolitana e 22% nas demais cidades de Pernambuco” (SDS divulga 

balanço do Pacto pela Vida. Disponível em: 

<http://www.pernambuco.com/ultimas/nota.asp?materia=20100601171317&assunto=70&onde=VidaUrbana>. 

Acesso em: 28 set., 2010). Em relação ao primeiro semestre desse ano, houve uma redução de 13% no número 

de homicídios em relação ao mesmo período de 2009, mas o número de mortes ainda continua alto, com 1.865 

ocorrências.   
16

 ASSASSINOS longe do tribunal, ob. cit.. 
17

 RIBEIRO, Ludmila Mendonça Lopes, VARGAS, Joana Domingues, ob. cit., p. 25. 
18

 BASTOS, Camila Arruda Vidal et alli, ob. cit., p. 16. 
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controle dos impulsos violentos
19

, com uma redução dos níveis de criminalidade, 

especialmente a violenta. Essas teorias, como mostraremos adiante, têm como fundamento um 

direito penal do fato e da culpabilidade, enxergada como juízo de reprovação do autor em 

razão do ilícito por ele cometido. Nos últimos anos, no entanto, com o crescimento da 

criminalidade a nível mundial, surgem outras visões do direito penal, de caráter mais 

punitivista, como a doutrina americana da Lei e Ordem (Law and Order)
20

 e o direito penal do 

inimigo proposto pelo alemão Gunther Jakobs
21

.   

 Por outro lado, estudos criminológicos e sociológicos críticos acerca do fenômeno 

criminal no século XX, utilizando-se, principalmente, de pesquisas empíricas, baseadas na 

análise da realidade operativa do aparelho punitivo estatal, apontaram que a seletividade faz 

parte da própria lógica estrutural de funcionamento do aparelho punitivo, responsável por 

violações aos direitos humanos
22

.  Além disso, muitos destes estudos questionaram a própria 

legitimidade da prisão enquanto pena base do sistema punitivo dos países ocidentais
23

. Um 

exemplo é o livro “Vigiar e Punir” de Michel Foucault
24

, da década de setenta, no qual se 

mostra que, apesar de tentar representar uma “humanização” da punição, em relação aos 

antigos suplícios, a prisão carregou consigo todos os questionamentos a respeito do próprio 

direito de punir.  

 Se, de um lado, temos autores denunciando os problemas encontrados na realidade 

operativa do aparelho punitivo estatal, como sua operatividade seletiva, do outro existem 

autores – como o já citado Jakobs – propondo que garantias e direitos fundamentais não sejam 

aplicados a uma classe de pessoas chamadas de “perigosas”, as quais não merecem o 

                                                 
19

 OLIVEIRA, Luciano. Economia da festa e violência: elementos para uma hipótese sobre o Processo 

Incivilizador brasileiro. Recife, mimeo, 2010, p. 10. 
20

 Para essa doutrina, que surgiu na década de 1970, o aumento da criminalidade era consequência da diminuição 

das possibilidades de ser detido. Para seus autores, era mais fácil dissuadir (através da ameaça de imposição de 

uma pena) do que reabilitar. Assim, eles defendiam o aumento das penas e a punição dos pequenos delitos como 

forma de evitar a “grande” criminalidade.  Para uma melhor análise, ver: ANITUA, Gabriel Ignacio. Historia de 

los pensamientos criminológicos. Buenos Aires: Del Puerto, 2005, p. 486-493. 
21

 Jakobs parte da ideia de que existem, em uma sociedade, cidadãos e não-cidadãos, admitindo que o Estado 

deve, através das regras do Direito Penal, tratar alguns criminosos como “pessoas” e outros como “inimigos”. 

Aos cidadãos caberiam todos os direitos e garantias processuais penais típicas de um Estado Democrático de 

Direito. A eles seriam aplicadas penas, com a função primordial de reafirmar a ordem jurídica e reforçar a 

confiança nos organismos e instituições do Estado. Aos não-cidadãos, por sua vez, não deveriam ser aplicadas as 

garantias normalmente conferidas a um cidadão, pois aqueles são, na verdade, inimigos, perigosos, julgados não 

pela sua culpabilidade, mas por sua periculosidade. JAKOBS, Günther. Direito penal do cidadão e direito penal 

do inimigo. In: JAKOBS, Günther. Direito penal do Inimigo: noções e críticas. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2005. 
22

 ANDRADE, Vera Regina Pereira. A construção social da criminalidade pelo sistema de controle penal. 

Disponível em: <http://www.novacriminologia.com.br/artigos/leiamais/default.asp?id=1254>. Acesso em: 23 

nov., 2008. 
23

 ANITUA, Gabriel Ignácio, ob. cit., p. 247ss. 
24

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
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tratamento de cidadãos
25

. Assim, enquanto a discussão teórica se preocupa com a 

limitação/expansão do direito penal, as altas taxas de criminalidade, a ausência de proteção do 

indivíduo pelo Estado e a impunidade dos crimes decorrentes da ineficiência do Sistema de 

Justiça Criminal, abrem espaço para práticas sociais perversas, como violações de direitos 

humanos por órgãos policiais, a formação de grupos de extermínio, a vingança privada, e os 

discursos preconceituosos veiculados no jornalismo policial, entre outras. 

Numa pesquisa realizada em São Paulo em 1983, Nancy Cardia constatou que “para 

viver em um ambiente violento consome-se muita energia desenvolvendo estratégias de 

sobrevivência e antecipando os eventos. Quando o que temem acontece, precisam estar 

previamente preparados para não se perderem no pânico”
26

. A população, não se vendo 

representada no Judiciário e não se sentindo protegida pelo Estado, acaba recorrendo a um 

órgão que seja capaz de atender às suas demandas, veiculando sua indignação: a imprensa, 

notadamente o jornalismo popular. O problema de não levar o direito à segurança pública a 

sério, especialmente pelos órgãos estatais, como diz Luciano Oliveira, é justamente porque “a 

insegurança promovida pela criminalidade gera um terreno propício à aceitação das violações 

perpetradas pelo Estado!”
27

. A falta de proteção do cidadão comum não elimina sua 

necessidade, fazendo com que um estado de desespero maior por um grupo torne-o mais 

receptivo a violações aos direitos humanos
28

.   

É nesse contexto de preocupações que nos propomos à análise das construções 

realizadas pelo programa “Bronca Pesada” acerca da criminalidade, como parte da reação 

social ao crime. Para isso, adentraremos agora numa breve exposição da conceituação jurídica 

do delito, complementando-a depois com os estudos realizados pela teoria do etiquetamento. 

 

1.2. O conceito jurídico de crime 

  

  

Para o direito penal, o crime pode ser conceituado material e formalmente, a partir dos 

conteúdos ou preceitos das normas penais. Aníbal Bruno diz que se costuma definir o crime 

como “todo fato que a lei proíbe sob a ameaça de uma pena”
29

. Estes tipos de conceitos, para 

                                                 
25

 JAKOBS, Günther, ob. cit.. 
26

 CARDIA, Nancy. O medo da polícia e as graves violações dos direitos humanos. Tempo Social; Rev. Sociol. 

USP, S. Paulo, 9(1): 249-265, maio de 1997, p. 251. 
27

 OLIVEIRA, Luciano. Segurança: um direito humano para ser levado a sério. Anuário Dos Cursos de Pós-

graduação em Direito, Recife, n. 11, p.241-254, 2000. Anual, p. 246. 
28

 CARDIA, Nancy, ob. cit., p. 263. 
29

 BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral. tomo 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 281. 
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ele, alcançam apenas uma parte do fenômeno, tornando-se conceituações rigidamente formais 

e imprecisas. Desta definição eminentemente formal, partiu-se para duas classes de conceitos: 

uma que captasse os elementos analíticos do crime em sua configuração legal; outra que 

buscasse abarcar a essência do crime, que fosse universalmente válida
30

. Para Basileu Garcia, 

dum ponto de vista material, as definições costumam ressaltar de forma não uniforme os 

aspectos do crime, entre eles:  

o seu caráter danoso ou, pelo menos, perigoso, a perturbação que acarreta às 

condições vitais da sociedade, o estado psíquico do agente, a maneira da execução, 

ativa ou omissiva; por vêzes, o antagonismo da conduta com a moral, o que, aliás, 

não é elemento constante, dado o critério de oportunidade que dita a incorporação de 

certas figuras aos textos repressivos
31

.  

Uma das objeções deste autor aos conceitos materiais é que o que é crime costuma 

variar no tempo e no espaço. Ele cita o exemplo do parricídio, que em algumas comunidades 

antigas, era um dever que o costume impunha aos filhos, perante o pai decrépito ou enfermo. 

Para Jimenez de Asúa, o delito pode ser definido como “uma negação do direito, um ataque à 

ordem jurídica”
32

. Essas conceituações, no entanto, como todas as definições, entram num 

círculo vicioso, pois são tão variáveis quanto os pontos de vista de quem as produz. 

Rafael Garofalo, segundo Bruno, fundamentou seu conceito de crime na ofensa ao 

senso moral comum, composto pelos sentimentos altruísticos fundamentais, entre eles a 

piedade (ou benevolência) e a probidade (ou justiça), de validade universal
33

. Esta ofensa a 

esses sentimentos básicos diferenciaria os delitos naturais dos artificiais. Segundo Cláudio 

Brandão, o problema da definição de Garofalo é que ele associa a ideia de crime à noção de 

sentimento, vaga, e que não necessariamente encontra sustento nos códigos penais, pois 

alguns crimes podem ser cometidos inclusive por motivos nobres
34

. Para Bruno, “essa idéia 

de crimes naturais é repelida pela experiência e pela lógica. Todo crime resulta de uma 

definição legal”
35

. 

Enrico Ferri, por sua vez, fala que o crime viola a moralidade média de um povo em 

um dado momento, enquanto ação movida por motivos egoísticos e antissociais. Nota-se que 

ele já aponta para uma variação no espaço e no tempo das condutas a serem avaliadas como 

criminosas. Brandão questiona a utilização de um conceito como moralidade média, 
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 Idem, p. 281-282. 
31

 GARCIA, Basileu, ob. cit., p. 193. 
32

 No original: “una negación del derecho, un ataque al orden jurídico”. ASÚA, Luis Jiménez de, ob. cit., p. 35. 
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 BRUNO, Aníbal, ob. cit., p. 283. 
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 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.4. 
35

 BRUNO, Aníbal, ob. cit., p. 283. 
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impossível de ser determinada, bem como a ideia de que a motivação dos crimes seria sempre 

egoística ou antissocial
36

.  

Bruno chama esses conceitos materiais de criminológicos, devido à sua imprecisão, e a 

definição de seus contornos apenas pode dar-se através da referência a uma norma penal
37

. 

Para Brandão, as definições criminológicas são inadequadas, pois nelas não se utilizam os 

métodos do direito penal, enquanto saber normativo. Segundo o autor, um conceito adequado 

para a ciência penal deve ser elaborado a partir das normas jurídicas.  

Assim, ele aponta que um conceito material de crime, que priorizasse o conteúdo das 

normas criminais, veria que toda norma penal incriminadora tutela um valor, que é chamado 

de bem jurídico. O conceito de bem jurídico surgiu no século XIX como uma forma de limitar 

o poder penal do Estado, exigindo que toda conduta classificada como criminosa fosse uma 

violação deste tipo de bem, e não meramente de leis morais ou religiosas. Para Brandão, 

quando a missão do direito penal passou a ser a de tutelar os bens jurídicos, este ramo do 

direito tornou-se um garantidor “do homem, de sua liberdade e da sociedade”
38

. Segundo o 

autor, o bem jurídico é “o valor tutelado pela normal penal, funcionando como um 

pressuposto imprescindível para a existência da sociedade”
39

.  

Para Bruno, por sua vez, o crime em sentido material seria o “ato que ofende ou 

ameaça um bem jurídico tutelado pela lei penal”. Ele complementa ainda que “uma 

concepção do Direito Penal em concordância com a realidade faz dele um sistema de garantia 

e proteção de bens da vida do indivíduo ou da sociedade, que em razão da sua importância 

social, são assim elevados à categoria de bens jurídicos”
 40

. No mesmo sentido, Francisco 

Toledo considera que “substancialmente, o crime é um fato humano que lesa ou expõe a 

perigo bens jurídicos (jurídico-penalmente) protegidos”
41

. 

  O crime também pode ser definido formalmente, a partir dos elementos legais 

existentes num dado país. Para Garcia, as definições formais concentram-se na qualidade do 

crime enquanto comportamento que infringe a lei e acarreta uma sanção jurídica
42

. O conceito 

mais adequado seria, portanto, o chamado conceito tripartido, quadripartido (se considerada a 

conduta como elemento) ou analítico de delito, segundo o qual crime é a conduta humana 

típica, antijurídica e culpável. Cezar Bitencourt aponta três fases mais importantes no 
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desenvolvimento do conceito analítico de delito: o conceito clássico, o conceito neoclássico e 

o conceito finalista
43

.  

Na dogmática penal do início do século XX, inspirada no positivismo científico, foi 

formulado o conceito clássico de delito, partindo-se de uma divisão clara entre os elementos 

objetivos e subjetivos do crime. As teorias deste período fundamentavam-se num conceito de 

ação eminentemente naturalístico, vinculando a conduta ao resultado por meio do nexo de 

causalidade. Assim, o injusto penal corresponderia ao aspecto objetivo, enquanto a 

culpabilidade equivaleria ao aspecto subjetivo, no qual se indagaria a causação psíquica do 

fato, os elementos anímicos subjetivos, em oposição à causação física, verificável na análise 

do injusto penal
44

. A causação psíquica equivaleria à averiguação da presença de dolo ou de 

culpa (imprudência, negligência ou imperícia) na conduta do agente. Nessa época, não se 

fazia distinção entre tipicidade e antijuridicidade dentro do injusto penal, o que gerava, 

segundo Eugenio Zaffaroni, uma caracterização insuficiente do delito, fazendo com que 

muitas condutas antijurídicas e culpáveis não fossem abarcadas por essa categoria
45

. Com 

base nisto, os autores costumavam agregar outro requisito aos já discriminados, a 

punibilidade, que seria a submissão das condutas que perfizessem os demais requisitos a uma 

pena. Para Franz Von Liszt, os dois elementos importantes da ideia de ação como comissão 

são o movimento corpóreo e o resultado. Ele explica a comissão como   

a causação do resultado por um acto de vontade. Este apresenta-se como movimento 

corporeo voluntario, isto é, como tensão (contracção) dos musculos, determinada, 

não por coacção mechanica ou psycho-physica, mas por idéas ou representações e 

effectuada pela inervação dos nervos motores
46

. 

 O crime, enquanto injusto, é ilegal, pois é a transgressão de uma norma do Estado, que 

protege interesses da vida humana, convertidos em bens jurídicos. O direito prevê, no entanto, 

em ocasiões excepcionais, causas especiais que tornam lícita a lesão a interesses 

juridicamente protegidos. Para Liszt, “a doutrina sobre a illegalidade do crime não é mais do 

que a exposição das causas que por excepção tiram ao crime o caracter da illegalidade”
47

. A 

ligação objetiva do resultado com a ação de vontade do agente não é suficiente para a 

caracterização do crime, tornando necessária uma conexão subjetiva através da culpa. Para 
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ele, a “Culpa é a responsabilidade pelo resultado produzido”
48

. Desta forma, caberia 

perguntar se é possível imputar o resultado ao agente, através da análise de sua imputabilidade 

(se o agente é “mentalmente desenvolvido e mentalmente são”
49

), assim como se ele agiu com 

dolo (o resultado foi previsto) ou culpa (o resultado não foi previsto, mas podia sê-lo)
50

. 

Com o fim de evitar as incongruências do modelo de Liszt, Ernst Von Beling 

acrescentou a este modelo “objetivo-subjetivo” o conceito de tipicidade, distinguindo-a, 

dentro do injusto penal, da antijuridicidade. Para este autor,  

A conduta cupavelmente antijurídica só é punível na medida e extensão das penas 

legais. Estas ameaças penais influem de tal modo na definição do delito, que 

somente os tipos de conduta abarcados por ela caem no punível, e, por outra parte, 

toda conduta desse modo típica só é precisamente punível em conformidade à pena 

correspondente ao tipo correlativo. A tipicidade é uma característica essencial do 

delito
51

.  

Para ele, toda conduta humana antijurídica e culpável que não se adequasse aos tipos 

legalmente estabelecidos não podia ser punível. Assim, a parte especial dos códigos penais 

poderia ser concebida como um catálogo no qual as “figuras de delito” estão alinhadas. Essas 

diferem do que ele chama de “delitos-tipos”, conceito funcional que expressa o “elemento 

orientante para uma figura dada de delito”
52

. Estes delitos-tipo também entram em um 

catálogo, num “livro de imagens” que deve ser folheado ao se fazer especulações jurídico-

penais. No entanto, um delito-tipo só pode ser acrescentado, modificado ou trocado desse 

catálogo de imagens através da ação do legislador
53

. Zaffaroni aponta que nessa concepção de 

Beling proibia-se a realização do resultado típico, e a antijuridicidade derivaria da 

comparação entre a realização do resultado com a ordem jurídica, chegando-se à conclusão de 

que não há nenhuma permissão para causar o resultado. Com isto, removeu-se a punibilidade 

como elemento analítico do delito
54

, embora alguns autores tenham seguido considerando-a 

entre os requisitos, como Garcia
55

.  
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De uma forma geral, o positivismo desta fase, segundo Bitencourt, deu um tratamento 

exageradamente formal ao comportamento humano delituoso. A ação seria, portanto, um 

conceito descritivo, naturalista e causal, e a preocupação desses autores era voltada apenas 

para o aspecto objetivo da causação do resultado. A tipicidade, por sua vez, englobava tão 

somente os aspectos objetivos do fato descrito na lei
56

. Para Max Ernst Mayer, teórico desta 

linha, segundo Nelson Hungria, a tipicidade consistia num indício da antijuridicidade
57

. A 

antijuridicidade seria um elemento objetivo, valorativo e formal, implicando num juízo de 

desvalor sobre o aspecto objetivo da ação. É formal porque para sua configuração basta a 

comprovação de que uma conduta típica não incorre em nenhuma causa de justificação. A 

culpabilidade, por fim, possuía um caráter meramente descritivo, na intenção de provar a 

existência de um vínculo subjetivo, de intensidades diversas (diferença entre dolo e culpa), 

entre o autor e o fato. 

 O neokantismo penal, representado por Gustav Radbruch, entre outros, deu origem ao 

conceito neoclássico de delito, procurando dar uma atenção maior ao normativo e ao 

axiológico. Com isso, os elementos do conceito clássico de delito foram reaproveitados, mas 

sofreram uma transformação para serem adequados ao aspecto valorativo desta corrente 

teórica. Tal escola criticou o conceito de conduta da teoria clássica do delito por este não se 

adequar à realidade, pois o conteúdo da vontade ficava na culpabilidade e não na ação 

humana. Assim, a defesa de uma culpabilidade como relação psicológica entre a conduta e o 

resultado foi questionada. Uma das objeções levantadas decorria da análise de casos nos quais 

estava presente tão somente uma culpa inconsciente, em que não obstante não houvesse 

qualquer relação psicológica entre a conduta e o resultado, não era possível deixar de puni-

los, levando à situação esdrúxula de punir crimes sem a configuração da culpabilidade, ou 

seja, sem nexo psicológico (de vontade) entre a conduta e o resultado. 

 É Reinhard Frank que vai apresentar um novo conceito de culpabilidade, com base no 

esquema estrutural aristotélico, adicionando à relação psicológica (nos casos em que existisse) 

a reprovabilidade da conduta. Assim, a culpabilidade passaria a ser, essencialmente, a 

reprovabilidade. Com isto, tal autor incorpora elementos objetivos (pois se reprova alguém 

pelo que ele fez) ao que era considerado como subjetivo, criando assim, uma teoria mista da 

culpabilidade, agora dotada de aspectos normativos. 
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 A crítica ao conceito objetivo-subjetivo também se deu a partir da verificação de que 

para precisar a tipicidade de algumas condutas, tornava-se necessário o recurso aos chamados 

“elementos subjetivos do injusto”
58

, bem como com o descobrimento de elementos 

normativos no tipo, que derrubaram a definição clássica e seu foco nos aspectos puramente 

objetivos
59

. Com base nessas críticas, chegou-se a um esquema diferente, segundo o qual “o 

injusto é um juízo de desvalor do ato e a culpabilidade a reprovação que deste ato desvalorado 

se faz ao autor, por ter tido a possibilidade exigível de atuar de maneira diversa”
60

. Em 

relação à antijuridicidade, estes autores passaram a levar em conta, além da contradição 

formal do fato à ordem jurídica, também o seu aspecto material, exigindo que para a 

configuração de uma conduta criminosa fosse necessária a verificação de uma danosidade 

social, o que permitiu graduar o injusto, de acordo com a gravidade da lesão, possibilitando o 

desenvolvimento de novas causas de justificação, além das já previstas em lei. Isto permitiu a 

“introdução de considerações axiológicas e teleológicas”
61

 na interpretação das condutas 

antijurídicas. 

 No fim da década de 1920, alguns autores como Hellmuth Von Weber e Alexander 

Graf Zu Dohna perceberam que havia uma incoerência em julgar como contrário ao direito 

um ato sem analisar o conteúdo da vontade através da qual o ato se realizava. Assim, estes 

autores incluíram o dolo e a culpa no tipo penal, como estruturas típicas diferentes, e 

transformaram a culpabilidade em reprovabilidade pura. 

 É na década de 1930 que Hans Welzel vai formular a teoria finalista do delito, 

considerando este a partir de um ponto de vista ontológico e posicionando a ação como um 

conceito central. Seu mérito, segundo Bitencourt, seria o de “eliminar a injustificável 

separação dos aspectos objetivos e subjetivos da ação e do próprio injusto, transformando, 

assim, o injusto naturalístico em injusto pessoal”
62

. Para esta teoria, “a vontade não pode ser 

separada de seu conteúdo, isto é, de sua finalidade, posto que toda conduta humana deve ser 

voluntária e toda vontade tem um fim”
63

. Foram retirados da culpabilidade todos os seus 

elementos subjetivos, dando origem a uma concepção puramente normativa, que se limita à 

verificação da reprovabilidade da conduta que foi considerada antijurídica. Para isto, o dolo e 
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a culpa foram transferidos, juntamente com a finalidade, para o injusto, possibilitando a 

distinção entre os tipos dolosos e culposos
64

. 

 No Brasil, a teoria causalista do crime do foi sustentada na maioria das obras até o 

ocaso da parte geral do Código Penal de 1940, em que a teoria finalista foi majoritariamente 

adotada
65

. 

 Entre os principais autores que adotaram a concepção causalista temos Hungria, que 

define o crime com base em seus elementos analíticos, dizendo que ele se caracteriza como o 

ilícito penal, ou seja: “o fato (humano) típico (isto é, objetivamente correspondente ao 

descrito in abstracto pela lei), contrário ao direito, imputável a título de dolo ou culpa e a que 

a lei contrapõe a pena (em sentido estrito) como sanção específica”
66

. Para ele, o fato típico 

constitui o elemento material, exterior ou objetivo do crime, a culpabilidade seu elemento 

moral, psíquico ou subjetivo, enquanto a “injuridicidade” é a essência do crime e a 

punibilidade sua nota particular. Para Bruno, por sua vez, analiticamente, o crime é uma ação 

humana típica, antijurídica e culpável, não sendo a punibilidade incluída como um elemento 

do delito. 

Para este autor, a ação é “uma manifestação da vontade humana no mundo exterior”
67

, 

que produz efeitos nessa realidade, através de ações ou omissões. Considerar a ação humana 

como elemento central do conceito do crime é, para Bruno, uma exigência do realismo penal, 

que busca olhar mais para o fato do que para o agente, e que “só pune o homem em razão do 

fato”. Segundo ele, a concepção de Kantorowicz de um direito penal bipartido em direito 

penal da ação (tipicidade e antijuridicidade) e direito penal do fato (culpabilidade), não 

corresponde à teoria mais realista do crime, pois dá ênfase indevida no julgamento do autor. 

Para Bruno, são três os elementos essenciais da ação: uma vontade, um fazer ou não fazer do 

agente, e o resultado desta atuação
68

.  

Ele critica a teoria finalista proposta por Welzel, considerando-a um retrocesso
69

, ao 

afirmar que a ação difere dos acontecimentos naturais porque é sempre uma atividade dirigida 

a um fim. Para este autor, segundo Bruno, a finalidade significa uma “vontade carregada do 

fim precisamente visado”
70

, confundindo-se com a “dolosidade”, retirando o dolo da 

culpabilidade e incluindo-o no conceito de ação. Para ele, a ação finalista, ao conter elementos 
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do dolo e da culpa, deixa de ser uma simples ação, constituindo uma ação jurídico-penalmente 

relevante, “o próprio fato punível na sua quase inteira configuração conceitual”
71

. Em sua 

concepção, a ação seria um conceito naturalista. 

Hungria, por sua vez, diz que o crime é um fato, consistente na expressão da vontade 

mediante uma ação ou omissão e no resultado produzido, que corresponde à lesão ou 

periclitação de um bem ou interesse jurídico penalmente tutelado. Para ele, o perigo de dano é 

também, em si, um resultado, no sentido de um evento do mundo objetivo. Além disso, é 

necessária a existência de uma relação de causalidade entre o agente e o resultado para a 

configuração de toda infração penal
72

. 

 A tipicidade, para Garcia, seria a “perfeita conformidade da conduta com a figura que 

a lei penal traça”
73

. Para ele, a ação humana, junto com o resultado, integra o elemento 

externo, material, objetivo ou físico do crime, enquanto a culpabilidade é formada pelo 

interno, moral ou psíquico, através das formas extremas do dolo e da culpa. Bruno, por sua 

vez, afirma que é típica a “ação que realiza uma das descrições do fato punível que se 

encontram na lei, uma ação que se ajusta a um tipo legal”, pois “reproduz na realidade da vida 

o esquema abstrato da descrição de um fato punível contido na lei”
74

.  

Para Hungria, a tipicidade significa que o “fato elementar do crime deve corresponder 

fielmente à descrição contida no preceito legal incriminador”
75

. Uma conduta, no entanto, 

pode ser formalmente típica, mas por alguma causa de justificação, ser objetivamente lícita. 

Para ser injurídico, um fato deve ser típico e estar em contradição com a ordem jurídica. Para 

ele, a verificação da existência de causas de justificação, bem como da injuridicidade da 

conduta, devem ser feitas objetivamente, não dependendo da opinião do agente. Não existem, 

portanto, causas supra, extra ou meta legais de justificação, mas apenas as previstas no direito 

positivo. Segundo Hungria, “Não há direito rondando fora, acima ou a latere da esfera legal”, 

o que mostra sua posição positivista. 

A antijuridicidade, segundo Bruno, seria a conduta típica que é contrária ao direito, 

que vai de encontro a uma proibição prevista em norma jurídica. A tipicidade e a 

antijuridicidade possuem um caráter mais objetivo, e, por isso, representam uma reprovação 

do fato com base na ordem jurídica
76

. Garcia diz que as justificativas têm relação com as 

condições objetivas do crime, conectadas ao fato, ao elemento material, excluindo a 
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antijuridicidade. Ele as diferencia das dirimentes, que estariam relacionadas às condições 

subjetivas, afastando a culpabilidade, devido à anulação da responsabilidade do autor em 

virtude de suas condições psíquicas. A diferença entre essas duas exclusões residiria na forma 

de redação dada pelo código: para as justificativas, utilizar-se-ia da expressão não há crime; 

para as dirimentes, por sua vez, não é punível
77

. Assim, segundo ele, “A culpabilidade é o 

nexo subjetivo que liga o delito ao seu autor”
78

, revestindo-se das formas de dolo e culpa, e 

integra o elemento subjetivo, psíquico ou interno do delito. 

Para Bruno, toda ação típica e antijurídica precisa ser também culpável para ser 

considerada crime, pois a reprovação da ordem jurídica deve recair sobre o agente, verificada 

através da análise dos elementos subjetivos, puros e normativos que justificariam a sua 

culpabilidade
79

. Hungria enxerga a culpabilidade como a relação subjetiva ou de causalidade 

psíquica que vincula o fato ao agente. A configuração da culpabilidade, portanto, dependeria 

de um querer do agente (doloso ou culposo), bem como do seu agir com conhecimento da 

ilicitude, ou inescusável inadvertência quanto ao advento do resultado antijurídico. Um dos 

pressupostos para a culpabilidade seria a capacidade de direito penal, “a capacidade de 

autodeterminação e de entendimento ético-jurídico, referida ao homo medius”
80

. Além deste 

pressuposto, ele aponta, ainda, as causas excludentes de culpabilidade, como o erro de fato, a 

obediência legítima e a coação irresistível. 

Garcia acrescenta aos três elementos já explicados a punibilidade, afirmando que a 

pena pertence ao conceito de crime, pois não há crime sem que lhe seja cominada pena
81

. 

Bruno discorda desse posicionamento, e afirma que 

Definindo o crime, o que se procura determinar é qual o fato que deve ser 

considerado punível. Incluir nessa definição a punibilidade é cair, como já tem sido 

afirmado, em uma tautologia. A pena não é um momento constitutivo do atuar 

criminoso, é sua conseqüência jurídica; uma conseqüência cujos pressupostos são 

precisamente os elementos do crime
82

.  

 Para Hungria, a punibilidade é a nota específica do crime, pois somente ela diferencia 

inconfundivelmente o ilícito penal do ilícito civil ou administrativo. Não é um elemento 

componente, mas consiste numa particularidade do crime, de estar sempre “sob a ameaça da 

pena”
83

. Razões de política criminal, no entanto, podem acarretar que a um fato considerado 
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crime (pois preencheu todos os elementos) não seja aplicada a pena, ocasionando a extinção 

da punibilidade. 

Atualmente, a maioria da doutrina brasileira adota a teoria finalista da ação. Para 

Toledo, presidente da comissão que reformou a parte geral do Código Penal, a ação seria a 

conduta humana, comissiva ou omissiva, desenvolvida sob o domínio da vontade. Segundo 

ele, com base em Welzel, a orientação de ânimo do agente, ou seu objetivo, é parte 

inseparável da conduta humana, “como seu elemento intencional e finalístico”, fazendo com 

que dolo e culpa sejam considerados como elementos da ação e não da culpabilidade, gerando 

a divisão entre crimes dolosos e culposos. Esta concepção não nega o princípio da 

causalidade, mas afirma que o conhecimento do homem sobre a causalidade, sua capacidade 

de prever os acontecimentos, permite que ele queira que alguns se realizem, agindo de forma 

a produzi-los ou provocá-los
84

.  

Os tipos, como a ação, contêm o dolo e a negligência, consistindo em tipos dolosos ou 

culposos. O tipo possui um aspecto fático, que é a descrição da conduta proibida, que é 

composto por elementos objetivos e subjetivos. Os primeiros se dividem em descritivos 

(juízos de realidade) e normativos (termos ou expressões apenas complementados por juízos 

de valor, com base em outras normas jurídicas ou em normas ético-sociais). Os elementos 

subjetivos, por sua vez, têm relação com os fenômenos anímicos do agente, como o dolo, os 

especiais motivos, tendências e intenções. 

Para o autor, a antijuridicidade ou ilicitude é compreendida normalmente como “a 

relação de contrariedade entre certa conduta da vida real e o ordenamento jurídico”
85

. Esta 

definição seria, no entanto, equivocada, pois subestimaria o conteúdo material da ilicitude. 

Para ele, uma definição mais precisa seria: “A relação de antagonismo que se estabelece entre 

uma conduta humana voluntária e o ordenamento jurídico, de sorte a causar lesão ou expor a 

perigo de lesão um bem jurídico tutelado”
86

. Segundo o autor, os domínios do ilícito penal 

não ultrapassam os limites da vontade (excluindo-se eventos involuntários, os casos fortuitos) 

e do dano potencial ao bem jurídico (pois não se pune o mero ânimo do agente). 

Toledo diz, ainda, que a culpabilidade deve ser compreendida com base na “exigência 

de um juízo de reprovação jurídica que se apóia sobre a crença – fundada na experiência da 

vida cotidiana – de que ao homem é dada a possibilidade de, em certas circunstâncias, „agir de 
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outro modo‟”
87

. Assim, o juízo de reprovabilidade vincula-se à evitabilidade da conduta 

jurídica. Ele distingue duas concepções teóricas da culpabilidade: a psicológica, na qual a 

culpabilidade é compreendida como a conexão psíquica entre o agente e o fato, possuindo o 

dolo e a culpa como seus elementos; e a normativa, que concebe a culpabilidade como a 

“censurabilidade na formação da vontade”. A concepção normativa da doutrina finalista 

pressupõe a capacidade de culpa do agente (imputabilidade) para a sua configuração, bem 

como a existência de uma potencial consciência da ilicitude do fato (possibilidade de 

compreensão do injusto) e a exigibilidade de conduta diversa (a possibilidade de evitar). 

Enquanto no juízo de ilicitude predominam as características do fato, no de culpabilidade 

prevalecem as do agente. A culpabilidade, no entanto, se dá com base no fato singular, seu 

juízo não deve ultrapassar os limites objetivos do fato, embora leve em consideração 

características do agente, pois não se julga o caráter do homem, seu ser, seu modo de vida. 

Para Toledo, a vinculação da culpabilidade ao fato singular leva a uma graduação da 

censurabilidade em função da gravidade do injusto. O autor lembra que o dolo e a culpa, além 

de indicarem condutas e tipos penais diferentes (culposos ou dolosos), indicam também duas 

formas de culpabilidade, com o dolo como grau mais alto e culpa como grau mais baixo, 

cabendo também a análise de outros elementos subjetivos (como motivos) e objetivos (idade, 

relação de parentesco)
 88

. 

Para ele, a punibilidade não pode ser elemento constitutivo do conceito de crime, pois 

“pressupõe a existência de um crime já aperfeiçoado”, sendo consequência dele. Um elemento 

é uma parte do conceito sem a qual este se desfaz, ou não se aperfeiçoa, o que não ocorre com 

a punibilidade. 

 Assim, o conceito analítico de crime corresponderia às ações típicas, antijurídicas e 

culpáveis, com alguns autores adicionando a punibilidade. A caracterização dos elementos do 

crime mudou bastante com o tempo, e a teoria mais aceita na atualidade no Brasil é a finalista, 

muito embora outras discussões teóricas tenham surgido. Zaffaroni cita, a título de exemplo, 

as seguintes correntes: o funcionalismo limitado, o pós-finalismo, e a sistemática funcional-

sistêmica
89

.  

 A análise desses elementos do crime e de sua construção histórica teve por fim fazer 

uma apresentação do conceito jurídico de crime, da forma como ele aparece na doutrina 

penal. Iremos abordar, em seguida, as elaborações teóricas dos autores do enfoque do 
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etiquetamento, que vão partir de discussões sobre o conceito de delito até chegar num 

conceito sociológico do que seria o comportamento delituoso. Para esses autores, a definição 

de delito prevista na lei e sustentada pela doutrina jurídica constitui apenas um dos aspectos a 

serem considerados na definição do que é crime, correspondente ao primeiro grau da reação 

social que vai culminar na atribuição de uma etiqueta criminosa a uma conduta ou a alguém. 

 

1.3. Apresentação do enfoque do etiquetamento 

  

 

 O enfoque do etiquetamento (labelling approach) surge na sociologia norte-americana 

da década de sessenta, sob a influência do espírito da tradição da Escola de Chicago
90

. As 

teorias aí compreendidas, cujos autores principais são Howard Becker, Edwin Lemert, Edwin 

Schur, Kai Erikson e John Kitsuse
91

, foram posteriormente desenvolvidas em outros países 

europeus e influenciaram os estudos sociológicos e criminológicos de caráter crítico 

produzidos na Europa e América Latina
92

. 

As teorias do etiquetamento, segundo Alessandro Baratta, vinculam-se a duas 

correntes sociológicas norte-americanas: o interacionismo simbólico e a etnometodologia. A 

primeira diz respeito à linha de pesquisa da psicologia social e da sociolinguística que tem 

                                                 
90

 JOAS, Hans. Pragmatism in american sociology. In: JOAS, Hans. Pragmatism and social theory. Chicago: 

The University Of Chicago Press, 1993, p. 40. 
91

 TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. The New criminology: for a social theory of deviance. 

London: Routledge & Kegan Paul, 1973, p. 139. 
92

 Ao propor uma virada na investigação sociológica, apontando que é preciso estudar os processos de definição 

de alguém como criminoso ou desviante, o enfoque do etiquetamento inspirou vários estudos que passaram a ser 

realizados sobre as atuações do sistema penal na prevenção e repressão ao crime. Os estudos produzidos pelos 

autores deste enfoque influenciaram de maneira direta vários criminólogos alemães, como Fritz Sack, Günther 

Endruweit, Karl Kunz e Wolfgang Keckeisen. Para Baratta, os resultados produzidos pelo enfoque do 

etiquetamento são, em certo sentido, irreversíveis, pois, ao chamarem a atenção dos estudiosos do crime para os 

processos de criminalização, efetuam uma das críticas mais vastas à ideologia penal anterior. Essa abordagem 

vai ser uma das principais influências do que Baratta chama de criminologia crítica, corrente criminológica que 

busca construir uma teoria materialista, ou seja, econômico-política, do desvio, passando a estudar os processos 

de criminalização (primária e secundária) e a seleção de pessoas e bens a serem, respectivamente, penalmente 

protegidos e estigmatizados como criminosos. (ver: BARATTA, Alessandro. Criminología crítica y crítica del 

derecho penal: introducción a la sociología jurídico-penal. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2004; 

especialmente os capítulos VIII e XII). Para Zaffaroni, a partir das análises do etiquetamento, o sistema penal 

não pôde mais sair do foco de atenção dos estudiosos do crime. O autor afirma que essas contribuições teóricas 

foram responsáveis pelo maior golpe na deslegitimação da atuação do sistema penal, considerado por ele 

irreversível (ZAFFARONI, Eugenio Raúl, En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática 

jurídico-penal. Buenos Aires: Ediar, 2005, p. 64-66; 72). Anitua, por sua vez, aponta que a criminologia crítica 

de uma forma geral começou a unificar várias abordagens teóricas distintas, sendo a do interacionismo simbólico 

(adotada pelo enfoque do etiquetamento) e do materialismo as principais. Surgida inicialmente na Europa e 

Estados Unidos, a criminologia crítica adquiriu vários seguidores na América Latina, que procuraram adequá-la 

ao contexto local, como Lolita Aniyar e Rolsa del Olmo, entre outros (ANITUA, Gabriel Ignacio, ob. cit., p. 

408-426). 



32 

 

como base George Herbert Mead. A segunda, por sua vez, tem sua inspiração na sociologia 

fenomenológica de Alfred Schutz
93

. Para o interacionismo simbólico, a sociedade está 

constituída “por uma infinidade de interações concretas entre indivíduos, aos quais um 

processo de tipificação confere um significado que é abstraído das situações concretas, e 

continua estendendo-se por meio da linguagem”
94

. O foco desta concepção, segundo Hans 

Joas, são 

os processos de interação – ação social que é caracterizada por uma orientação 

imediatamente recíproca – e as investigações desses processos são baseadas em um 

conceito particular de interação que acentua o caráter simbólico da ação social. O 

caso prototípico é o das relações sociais nas quais a ação não toma a forma de uma 

mera tradução de prescrições fixas em atos, mas nas quais as definições das relações 

são, reversamente, propostas e estabelecidas conjuntamente e reciprocamente. 

Relações sociais são vistas, então, não como estabelecidas de uma vez por todas, 

mas como abertas e amarradas ao contínuo reconhecimento comum
95

.  

Um dos principais pressupostos levantados pelo enfoque do etiquetamento foi a visão 

do crime como uma ação coletiva que, por sua vez, consiste num produto de uma construção 

social realizada através de processos de interação. Desses pressupostos, constata-se a 

influência do interacionismo simbólico sobre os trabalhos dos autores do enfoque. Becker, por 

exemplo, afirma que 

As pessoas agem, segundo Mead (1934) e Blumer (1966;1969) deixaram claro, 

juntas. Elas fazem o que fazem com um olho no que os outros já fizeram, estão 

fazendo e podem fazer no futuro. Uma pessoa tenta encaixar sua própria linha de 

ação na ação dos outros, assim como cada um deles provavelmente ajusta suas 

próprias ações em desenvolvimento àquilo que ele vê e espera que os outros 

façam
96

. 

A etnometodologia, por sua vez, enfatiza o necessário processo de construção social 

que dá origem à realidade das coisas. Segundo Baratta, para este enfoque teórico,  
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a sociedade não é uma realidade que possa ser conhecida sobre o plano objetivo, 

mas sim como o produto de uma „construção social‟, obtida graças a um processo de 

definições e de tipificações por parte de indivíduos e de grupos diversos
97

.  

Os autores do enfoque do etiquetamento receberam, ainda, uma importante influência 

da filosofia pragmatista própria da antiga Escola de Chicago, especialmente no que diz 

respeito a uma prevalência dada à realização de pesquisas empíricas de caráter qualitativo e 

uma acentuação destas em relação a abordagens meramente teóricas. Segundo Joas, por várias 

décadas, a tradição da Escola de Chicago “foi continuada menos através da elaboração de uma 

teoria sistemática e o autoembasamento teórico da tradição do que por meio de pesquisas 

exemplares e da transmissão oral”
98

.  

E, de fato, as teorias do etiquetamento foram e têm sido criticadas até hoje por 

representarem teorias de médio alcance
99

 e por não apresentarem uma explicação etiológica 

do fenômeno do desvio, que procurasse as causas ou o porquê de algumas pessoas cometerem 

atos desviantes. Contra este último tipo de crítica, Becker afirma que os propositores 

originários desta posição metodológica possuíam objetivos bem mais modestos. A sua 

principal proposta era a de ampliar a área tomada em consideração nos estudos do fenômeno 

do desvio, para que ultrapassasse o olhar dirigido apenas àquelas pessoas que alegadamente 

cometeram um ato desviante
100

.  

Becker exprime sua insatisfação com o próprio termo “labelling theory” (teoria do 

etiquetamento) da seguinte forma: “Eu nunca pensei que as declarações originais feitas por 

mim e por outros justificassem serem chamadas de teorias, pelo menos teorias do tipo 

totalmente articulado que elas estão sendo criticadas agora por não serem”
101

. Segundo ele, o 

que se chama de teoria do etiquetamento é, na verdade, “uma forma de olhar para o desvio 

que realmente representa uma continuidade completa com o resto da Sociologia”
102

. Da 

mesma forma, Schur diz que é difícil saber, inclusive, se o enfoque do etiquetamento pode ser 
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considerado efetivamente uma teoria, no sentido de consistir em um corpo conceitual capaz 

de fornecer uma explicação causal adequada do fenômeno do desvio
103

. 

Para o autor, a abordagem do etiquetamento “nem é tão nova e distinta como alegam 

alguns de seus proponentes, e nem tão estreita e alarmante como alguns críticos afirmam”
104

. 

Segundo ele, apenas uma interpretação restrita do enfoque o considerará surpreendentemente 

novo, algo que contradiz as demais abordagens teóricas no campo do desvio. Para Schur, 

ainda, uma das falhas da abordagem consiste na limitação de sua atenção às consequências do 

etiquetamento para o indivíduo etiquetado, relevando a importância de uma interpretação 

mais ampla que considere também as implicações do ato desviante para a sociedade de uma 

forma geral
105

.   

 Assim, com base principalmente nas ideias de Mead, o enfoque do etiquetamento trata 

o crime como uma ação coletiva, produto de uma construção social. O comprometimento dos 

autores desse enfoque é com uma sociologia do desvio, categoria geral de comportamentos 

dentro da qual se encontra inserido o fenômeno criminal.  Para Becker, o estudo do desvio 

dirige o olhar  

a todos os tipos de atividades, notando que por toda parte pessoas envolvidas numa 

ação coletiva definem algumas coisas como “erradas”, como algo que não deveria 

ser feito, e frequentemente tomam providências para impedir que as pessoas façam 

as coisas que foram assim definidas
106

.   

Nem todas as atitudes definidas como erradas vão ser consideradas crimes, até porque 

algumas regras são restritas a um grupo, ou a um determinado tipo de área ou atividade. E 

mesmo que considerados desviantes de forma mais geral, alguns comportamentos não são 

proibidos por lei e nem possuem um sistema organizado responsável pela captura de seus 

descumpridores. Desta forma, o crime é apenas uma das situações encontradas dentro da 

definição de desvio. Os autores do enfoque procuraram ampliar o objeto de estudo para incluir 

outros tipos de comportamentos etiquetados como reprováveis, com o fim de buscar entender, 

de um modo geral, as ações coletivas nas quais as pessoas definem algumas coisas como 
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erradas
107

. O termo desvio, portanto, passou a ser usado por esses teóricos para abranger todos 

os tipos de categorias negativas, como as de criminoso, louco e anormal
108

.  

Vários autores dessa abordagem apresentam um conceito de desvio, e o seu núcleo 

comum é justamente a visão desse fenômeno não como uma qualidade inerente ao ato, mas 

como algo atribuído a partir de um processo de reação social. Schur, por exemplo, apresenta a 

seguinte definição: 

O comportamento humano é desviante na medida em que ele passa a ser visto como 

envolvendo um afastamento pessoalmente desonroso das expectativas normativas de 

um grupo, e ele extrai reações interpessoais ou coletivas que servem para “isolar”, 

“tratar”, “corrigir” ou “punir” indivíduos envolvidos em tal comportamento
109

.  

 Segundo o autor, para uma formulação viável de uma definição do desvio, o cientista 

deve reconhecer também o caráter contingente, quase fluído, dos processos sociais através dos 

quais é produzido um resultado desviante
110

. Para Erikson, por sua vez,  

o desvio pode ser definido como uma conduta que é geralmente considerada como 

algo que exige a atenção das agências de controle social – isto é, conduta sobre a 

qual “alguma coisa tem que ser feita”. O desvio não é uma propriedade inerente a 

certas formas de comportamento; é uma propriedade conferida a estas formas pelos 

espectadores que direta ou indiretamente as testemunham. A variável crítica no 

estudo do desvio, então, são os espectadores sociais e não o agente individual, pois 

são os espectadores que eventualmente determinam se algum episódio de 

comportamento ou alguma classe de episódios é ou não etiquetada como 

desviante
111

.  

 Segundo Kitsuse, ainda,  

o desvio pode ser concebido como um processo pelo qual membros de um grupo, 

comunidade ou sociedade (1) interpretam um comportamento como desviante, (2) 

definem pessoas que assim se comportam como um certo tipo de desviante, e (3) 

lhes concedem o tratamento considerado apropriado para tais desviantes
112

. 
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 Stanley Cohen vê o desvio como um “comportamento que de alguma forma afasta-se 

do que um grupo espera que seja feito ou do que ele considera o modo desejável de fazer as 

coisas”
113

. Desta forma, não se limita àqueles problemas sociais mais graves e nem se 

restringe apenas aos comportamentos criminais. Erikson acrescenta que Mead e Durkheim já 

alertavam para o fato de que nem todas as condutas consideradas desviantes seriam de fato, 

ou mesmo em tese, danosas para um determinado grupo social
114

.  

O que se percebe em comum nessas conceituações de desvio apresentadas é a 

centralização nos processos de definição de condutas e comportamentos como diferentes, 

diversos, errados, na atribuição pública de etiquetas ou rótulos de desviantes a pessoas, e nas 

consequências da aplicação dessas definições. A adoção do termo mais amplo “desvio” teve 

como objetivo não limitar os estudos desses autores tão somente à observação do crime, pois 

o que se buscava entender principalmente era o porquê da necessidade social de classificar 

certos comportamentos como negativos, indesejáveis, e, através desse estudo, compreender 

um pouco mais sobre a própria sociedade.  

 Na análise do programa escolhido, o “Bronca Pesada”, como será mostrado adiante, 

esse olhar a partir de um pensamento contínuo da sociologia do desvio com a sociologia geral 

vai nos ajudar na compreensão das construções realizadas. Veremos que, em muitos casos, a 

diferenciação entre um crime e um mero desvio não é tão simples, fazendo com que um 

criminoso seja também julgado pelo seu comportamento desviante – diferente do “normal”. 

Um exemplo disto pode ser observado na utilização do deboche pelo programa “Bronca 

Pesada” em relação aos suspeitos e vítimas.  

Percebemos, na observação do programa, uma busca pela seleção de notícias que 

pudessem ser narradas de forma “engraçada”. Nesses casos, é comum que o apresentador 

zombe de características ou comportamentos desviantes da normalidade de suspeitos e 

vítimas. Nessas notícias é efetuada uma reprovação pública do suspeito não apenas em virtude 

do ato criminoso por ele supostamente cometido, mas também por suas características 

pessoais, porque desviantes dos padrões de “normalidade”. E, em alguns casos (como os de 

violência contra a mulher), até a vítima é submetida às piadas, que representam verdadeiras 

reprovações aos comportamentos e características pessoais delas, o que pode gerar como 

efeito uma amenização do sofrimento dessas vítimas e uma noção de que alguns crimes são 

menos graves que outros. Assim, notamos que o programa não é apenas um espaço em que os 
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significados sobre o que é crime são reforçados, mas também um lugar onde é relembrado o 

que é um comportamento desviante dos padrões normais, em que a censura a essas atitudes e 

traços dos indivíduos é realizada através do recurso da exposição ao ridículo, como será 

melhor explicado no terceiro capítulo.  

 

1.4. Conceito de crime para o etiquetamento 

 

 

Para os teóricos do etiquetamento, o crime não passa de uma variedade especial do 

comportamento sociopático ou desviante
115

. Acerca dos conceitos de crime, Lemert afirma 

que “escritores com fortes inclinações jurídicas preferem definir crime como a violação de 

uma lei que foi instituída por um processo político e que especifica meios e condições de 

punição”
116

. Este tipo de conceito costuma ser o mais comumente utilizado para tratar do 

fenômeno criminal, e abrange uma vasta lista de comportamentos, notadamente, todos aqueles 

que são definidos como crime pelas leis de uma sociedade
117

.  

No direito brasileiro, como visto, além dos conceitos materiais de crime, que aludem a 

uma proteção de bens jurídicos considerados fundamentais para a sociedade, adota-se um 

conceito analítico ou formal de crime, como toda ação típica, antijurídica e culpável. São 

vários os requisitos formais que devem ser preenchidos para que uma conduta seja assim 

considerada. De um ponto de vista sociológico, no entanto, e especialmente para a abordagem 

do etiquetamento, o crime seria aqueles tipos de comportamentos proibidos pelas leis penais 

que despertassem um grau mais alto de reação social em relação às demais condutas tidas 

como desviantes. Envolveria, portanto, dois requisitos: sua proibição deve estar prevista em 

lei e ele deve provocar uma reação social significativa. Assim, para Lemert, por exemplo, o 

crime seria um desvio em relação àquelas normas dentro de uma sociedade que possuem um 

alto grau de compulsividade, especificidade e universalidade, provocando a reação da maioria 

da comunidade.  

Desta forma, o “termômetro” do crime seria a reação social. Para Lemert, inclusive, 

seria falacioso afirmar cientificamente que um dado comportamento é criminoso se ele não é 

assim tratado pelos membros da sociedade onde ocorre.  Isso faz surgir o paradoxo da reação 
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social, pois comportamentos que efetivamente têm um efeito danoso sobre a sociedade podem 

não receber reação social alguma, e, consequentemente, não podem ser classificados como 

crime segundo esse conceito. Por outro lado, condutas que não apresentam maiores danos 

para a sociedade podem receber uma reação forte por parte da população. A reação social é o 

fator crítico porque é apenas quando há reação negativa a uma conduta que os efeitos da 

atribuição de uma etiqueta de crime são notados. 

 Em sociedades mais complexas, como as sociedades ocidentais atuais, a questão da 

reação se torna mais complicada devido à necessária divisão de trabalho e distanciamento 

social, que gera uma delegação do processo punitivo a autoridades especiais. Desta forma, 

segundo Lemert, muitas vezes esse processo formal de definição e penalização dos atos 

criminais se dissocia dos antagonismos sociais que eles originalmente geraram
118

. Acontece, 

assim, um distanciamento entre os órgãos responsáveis pela punição dos criminosos e a 

reação social da comunidade propriamente dita. No entanto, uma reação social num sentido 

mais amplo pode ser percebida através da observação dos meios de comunicação de massa, 

que refletem um pouco o que a população pensa (pois são guiados pelo fator audiência) e, 

paralelamente, influenciam a população a pensar de certa forma (influenciam, mas não 

determinam, pois o receptor das notícias nem sempre é passivo). 

Em uma entrevista a Julius Debro, Becker afirma que prefere analisar o crime a partir 

de uma sociologia das ocupações e organizações do que a partir do ponto vista específico de 

uma sociologia do desvio e do crime. Para ele, “ao estudar a maior parte dos tipos de 

organização social, provavelmente entenderemos melhor que temos que estudar as ações das 

pessoas envolvidas naquela organização”
119

. Neste sentido, adquire relevância o estudo das 

várias categorias de pessoas existentes dentro dela, independentemente de sua posição 

hierárquica. Assim, num estudo de um hospital, seria interessante abordar não só o 

comportamento dos médicos, mas também o das enfermeiras, dos ajudantes, dos pacientes e 

de outras pessoas envolvidas. Em uma pesquisa sobre o crime, se seguida a mesma lógica, 

caberia o estudo não só dos criminosos, mas também das pessoas responsáveis pela definição 

do que é ser criminoso, das pessoas responsáveis pela aplicação das leis penais, e todos os 

demais envolvidos no fenômeno amplo, mesmo que sem uma função formalmente 

especificada, como por exemplo, os meios de comunicação de massa.  

Um diferencial da perspectiva do etiquetamento em relação às abordagens mais 

tradicionais está na sua concepção de causalidade. As teorias mais antigas sobre o desvio e o 
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crime costumavam enxergar o comportamento criminal como patológico e, portanto, 

buscavam descobrir a “etiologia” da “doença” que afeta o criminoso. Elas trabalhavam 

habitualmente com a ideia de que uma única ordem fatores (biológicos, psicológicos ou 

sociais), associada a uma lei, seria a ocasionadora do fenômeno desviante.  

Tal modelo é próprio da criminologia positivista, e seu exemplo máximo é o italiano 

Cesare Lombroso. Ele é considerado pela maioria dos autores como o fundador da 

criminologia enquanto ciência nos moldes positivistas. Para Zaffaroni, no entanto, cada 

concepção de direito que já existiu, mesmo antes da época moderna, já trazia consigo uma 

ideia sobre o delito e suas causas, sendo Lombroso apenas um dos primeiros que tentou 

adaptar tal corpo de conhecimentos aos moldes da ciência moderna
120

. Segundo Baratta, 

“Lombroso considerava o delito como um ente natural, um „fenômeno necessário, como o 

nascimento, a morte, a concepção‟, determinado por causas biológicas de natureza sobretudo 

hereditária”
121

.  

De forma contrária, a abordagem do etiquetamento procura estudar o fenômeno 

criminal como um fenômeno qualquer, similar às demais atividades ordinárias. Busca-se, 

nessa concepção, enfatizar que o criminoso é uma pessoa como qualquer outra, e não alguém 

ontologicamente diferente dos demais. O desvio, assim, não consiste em nada especial, mas 

sim em um tipo qualquer de atividade humana a ser estudada e compreendida
122

.  

Vários estudos e até mesmo um olhar do senso comum mostram que, com o número 

de tipos penais existentes nas sociedades ocidentais, é raro encontrar uma pessoa que não haja 

cometido em algum momento da vida um ato criminoso. Para Zaffaroni, caso a operatividade 

real do sistema penal fosse plena, e tornasse possível punir todas as pessoas que efetivamente 

cometeram algum crime, chegar-se-ia ao absurdo de criminalizar a toda a população mais de 

uma vez
123

. Desta forma, para Lemert, falar no comportamento criminoso em termos de 

patologia mental é retirar do termo patologia o seu significado, pois a maioria das pessoas 

teria que ser classificada como “psicopatas episódicos”
124

. Daí o propósito dos referidos 

autores em estudar o comportamento desviante (ou sociopático) sob o mesmo enfoque que se 
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dá ao comportamento tido como normal, aplicando, assim, à área do desvio as considerações 

derivadas da teoria sociológica geral
125

.  

Alguns autores, como Cohen, dizem não só haver uma continuidade no estudo do 

comportamento desviante com o estudo do comportamento geral, mas também afirmam a 

existência de similaridades entre os dois tipos de comportamento
126

. Além disso, os valores 

desviantes não são completamente descontínuos em relação aos valores tidos como normais 

ou dominantes, representando provavelmente apenas sua elevação ao extremo. No que diz 

respeito aos estudos realizados com grupos desviantes, Lemert aponta que os costumes 

(mores) dos grupos desviantes coincidem e, por vezes, sobrepõem-se àqueles pertencentes a 

grupos que possuem um status social mais aceitável na comunidade
127

.  

Segundo Becker, se prestarmos atenção à ação coletiva, veremos também que as 

pessoas que se envolvem em atos considerados convencionalmente como desviantes “não são 

motivadas por forças misteriosas, desconhecidas. Eles fazem o que fazem pelas mesmas 

razões que justificam atividades ordinárias”
128

. O enfoque do etiquetamento, para Schur, pode 

não ser revolucionário, mas representa uma reordenação “que pode nos ajudar a ver o desvio e 

o controle sob uma luz realista, compreensiva e sociologicamente significativa”
129

. Para 

Becker, olhar para o desvio significa, ao mesmo tempo, compreender algo sobre a sociedade 

de uma forma geral
130

.  

Para este autor, o tráfego entre o estudo do desvio e a sociologia geral ocorreria em 

dois sentidos. Ao estudar o desvio, tornar-se-ia possível descobrir outras questões 

relacionadas aos problemas mais gerais da sociologia; por outro lado, verificar-se-ia que os 

fenômenos característicos do desvio são encontrados em todas as áreas da sociedade
131

. O 

criminoso, que antes era visto como alguém essencialmente diferente dos demais, chegando 

algumas teorias criminológicas a procurar causas biológicas para a ação delituosa, passa a ser 

enxergado por essa abordagem como alguém que faz o que faz pelas mesmas razões que 

justificam a realização de atividades mais comuns
132

. Para ele, devemos enxergar o desvio 
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como “um tipo de comportamento que alguns desaprovam e outros valorizam, estudando os 

processos através dos quais cada uma das perspectivas são construídas e mantidas”
133

.  

Além disso, o enfoque procura ampliar o campo de atenção do cientista para encobrir 

também a reação social ao delito. Por esse motivo, são também chamadas de teorias da reação 

social. Lemert afirma que sua proposta representa uma virada em relação à visão tradicional 

de que o desvio conduz ao controle social. Para ele, a proposição inversa – controle social 

conduz ao desvio – é igualmente plausível
134

. Com isso, segundo o autor, surge uma nova 

tendência a considerar o problema da definição do comportamento desviante como parte 

integral dos dados de realidade a serem estudados, junto com aquelas condições objetivas que 

os reformadores apontam como “problemas”
135

.  

 Para Erikson, é comum a consideração do comportamento desviante como um 

elemento estranho na sociedade
136

. Segundo Kitsuse, por sua vez, é necessária uma mudança 

de foco das pesquisas do desvio, para que estas passem a abordar os  

processos por meio dos quais pessoas passam a ser definidas como desviantes por 

outras. Uma mudança como essa requer que o sociólogo veja como problemático o 

que ele geralmente pressupõe como dado – nomeadamente, que certas formas de 

comportamento são per se desviantes e são assim definidas pelos “membros 

convencionais ou conformistas de um grupo”
137

.  

   

1.5. O crime enquanto construção social e ação coletiva 

  

 

Para o enfoque do etiquetamento, o crime é visto não como algo estático, mas como 

um produto de uma construção social coletiva efetuada pelos diversos agentes envolvidos na 

situação social. O caráter de “criminoso” não é inerente a uma pessoa ou a um ato, mas é 

atribuível por meio de um processo social de definição. Desta forma, para Becker,  

grupos sociais criam desvio através da elaboração de regras cuja transgressão 

constitui desvio, e através da aplicação destas regras a pessoas particulares e do 

etiquetamento delas como outsiders. A partir deste ponto de vista, desviante não é 

uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas, inversamente, uma consequência 

da aplicação por outros de regras e sanções a um infrator. O desviante é uma pessoa 
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a quem essa etiqueta foi aplicada de forma bem sucedida; comportamento desviante 

é o comportamento que é assim etiquetado pelas pessoas
138

.   

Tal afirmação clássica de Becker, segundo Schur, lançou as bases para o 

reconhecimento de que o desvio é algo “produzido” ou “construído” por meio de processos 

sociais
139

. Para Becker, o desvio é produto de uma transação que ocorre entre um grupo social 

e uma pessoa que é vista como violadora de regras pelo grupo. A resposta das outras pessoas 

tem que ser vista como problemática, pois apenas será efetivamente considerado desviante um 

ato que foi reagido como tal pelo grupo social
140

. Para o autor, o fato central acerca do 

fenômeno do desvio é justamente que ele é criado pela sociedade
141

. Da mesma forma, a 

estrutura e a ordem social também não são algo externo à ação, mas são produzidas em e 

através das estruturas locais de interação
142

. 

 Para Schur, não importa em qual nível social – o de elaboração de regras, de sua 

aplicação ou da interação pessoal – o desvio será sempre uma construção social fruto de um 

processo de definição e reação social
143

. Não se trata, portanto, de uma entidade objetiva e 

imutável a qual as pessoas reagem e sobre a qual políticas públicas são instituídas. Ao 

contrário, é por meio de definições sociais, respostas e políticas públicas que pessoas e atos 

adquirem o caráter de desviante
144

. Citando Lehman, Schur vai dizer que os níveis individual, 

microssocial e macrossocial se unem para compor a realidade social
145

. Ele acrescenta, ainda, 

com base em Erikson, que nossos arranjos sociais podem ser, em realidade, organizados com 

o fim de manter, (ou até mesmo promover) o comportamento desviante, em lugar de buscar 

eliminá-lo
146

.  

 A ênfase do enfoque é, portanto, no caráter processual do desvio, que é visto como um 

resultado modelado e remodelado do processo dinâmico de interação social
147

. Desta forma, 

os resultados desviantes são concebidos como situações que refletem processos complexos de 
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ação e reação, resposta e contrarresposta. Esses processos de definição social ou 

etiquetamento são encontrados em ao menos três níveis de ação social: criação de regras 

coletivas, reações interpessoais e processamento organizacional
148

. Segundo Cohen, uma 

pessoa chega à posição social de desviante por meio de uma série de processos observáveis 

em outros contextos na sua vida, processos estes que acontecem sempre em contextos
149

. 

Esses processos, que vão ter como resultado a construção social do desvio, são fruto de ações 

coletivas, nas quais ocorrem interações simbólicas entre os vários atores envolvidos. 

Falar em termos de ação coletiva implica na adoção de uma visão sociológica que 

elege como foco principal os processos de interação entre os indivíduos, no lugar de estruturas 

sociais. Enquanto categoria de análise da conduta humana, o interacionismo simbólico se 

opõe a três modelos tradicionais da sociologia: teoria do instinto, teoria do estímulo-resposta, 

e teoria da cultura. Segundo Becker, o problema destes três modelos é que eles presumem que 

o comportamento humano é, de uma forma ou de outra, uma resposta automática a algo 

originado do ambiente interno ou externo da pessoa. Com isso, enxergam o ser humano como 

um ser passivo, que apenas age caso seja provocado por algo, e também concebem um mundo 

formado por indivíduos isolados
150

.  

A concepção interacionista, por outro lado, pelo próprio caráter não solitário do 

conceito de interação, “foca não só os atos isolados dos indivíduos, mas também no 

desenvolvimento da ação coletiva, e como as pessoas agem juntas para criar uma atividade 

que é algo que todas elas contribuíram para que existisse”
151

. Segundo esta visão, os seres 

humanos são seres ativos, pois estão sempre agindo, fazendo ou tentando fazer algo, e 

procurando no ambiente em que estão formas de realizar o que idealizam. E a conduta 

humana nunca é automática, pois sempre é possível ao ator pausar o curso da ação para 

refletir sobre possibilidades alternativas de respostas ao que está acontecendo e ao que os 

outros estão fazendo. No momento da pausa, segundo Becker, o ator pode imaginar quais 

serão as respostas dos outros ao que ele está fazendo ou pretende fazer e se comportar de 

acordo com as respostas imaginadas, construindo assim uma linha de ação. Desta forma, ele 

acrescenta o seguinte: 

Notem que falo de uma linha de ação, no lugar de uma resposta. Respostas nunca 

são atos isolados, elas são parte de linhas de atividade em desenvolvimento, longos 

arcos de ação nos quais esse processo de observação de coisas que estão 

acontecendo no ambiente, imaginando respostas a elas, adaptando essas respostas 
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em razão das respostas possíveis antecipadas, e tudo mais é repetido inúmeras 

vezes
152

. 

 O processo acima descrito, no entanto, não é realizado por apenas uma pessoa, mas 

também por todas as outras pessoas envolvidas em cursos de ação. Ou seja, o indivíduo cuja 

resposta imaginamos e levamos em conta para a realização do nosso curso de ação também 

está, do outro lado, fazendo o mesmo processo. A realização desse processo por várias 

pessoas leva a um resultado, que consistirá numa ação coletiva. E coletiva porque cada um 

dos atores envolvidos age com uma finalidade diferente, levando em conta a resposta 

imaginada dos demais; e como nem sempre a resposta imaginada corresponde ao que 

realmente acontece, o resultado, muito provavelmente, será diferente do que cada um dos 

atores imaginou. O resultado é o fruto destas contínuas interações. Segundo Becker, 

De qualquer maneira, não é uma coisa trivial ver a sociedade como ação coletiva 

porque, se você o faz, não é possível vê-la como uma estrutura, como uma coleção 

ou organização de forças ou fatores, como um mecanismo que produz índices ou de 

qualquer uma das várias outras maneiras que hoje são comuns. Quando você pensa 

na sociedade como ação coletiva sabe que qualquer conversa sobre estrutura ou 

fatores acaba por se referir a alguma noção de pessoas que fazem coisas juntas, que 

é o que a Sociologia estuda
153

. 

 Muito embora os resultados sejam produzidos continuamente através das interações 

sociais, existem também estabilidade e regularidade na conduta humana. Como isso é 

possível? Para Becker, 

A resposta é que mecanismos como a cultura e as respostas aprendidas “funcionam” 

quando as situações o permitem. E isso acontece quando uma forma de ação coletiva 

surge, através dos processos que descrevi, e cria expectativas estáveis que todos na 

situação podem atribuir aos demais envolvidos, de forma que aquilo que foi 

“acordado” como culturalmente apropriado é o que todos tomam como certo e agem 

de acordo
154

.  

 Assim, as pessoas aprendem que respostas sugeridas culturalmente “funcionam” e 

continuam a agir de acordo com elas, o que faz com que as respostas continuem funcionando 

para os outros também. Becker aponta que essa é uma relação circular, e a inércia cumpre um 

importante papel na manutenção da estabilidade da ação coletiva, até que algo intervenha para 

modificar a situação. Para Schur, as definições já existentes e prevalentes são resultados 
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observáveis de desenvolvimentos anteriores, não consistindo, assim, em algo imutável, mas 

sim em resultados de processos precedentes que as estabelecem
155

.  

No que diz respeito ao fenômeno criminal, a adoção de uma abordagem interacionista 

acarretará tanto a inclusão das várias partes envolvidas no fenômeno (e não só a pessoa 

etiquetada como criminosa) no âmbito de análise, como também uma concepção das próprias 

definições do que é crime e de quem são os criminosos como fruto de uma construção social, 

continuamente realizada por interações sociais em que pessoas encontram-se agindo de forma 

coletiva. Becker coloca da seguinte maneira: 

Devemos enxergar o desvio, e os outsiders que personificam esta concepção 

abstrata, como uma consequência de um processo de interação entre pessoas, 

algumas delas a serviço dos seus próprios interesses fazem e aplicam regras que 

prendem outras que, à serviço de seus próprios interesses, cometeram atos que são 

etiquetados como desviantes
156

.  

O fenômeno criminal tem que ser estudado enquanto fenômeno complexo que é, 

envolvendo múltiplas causas e múltiplos atores. E se tomarmos o crime como uma ação 

coletiva, como faz Becker, veremos que as pessoas agem com um olho nas respostas das 

outras pessoas envolvidas naquela ação
157

. Segundo o autor, 

Enxergando o desvio como uma forma de atividade coletiva, a ser investigada em 

todas as suas facetas como qualquer outra forma de atividade coletiva, nós vemos 

que o objeto do nosso estudo não é um ato isolado cuja origem estamos a descobrir. 

Antes, o ato que alegadamente ocorre, quando realmente ocorre, acontece numa 

complexa rede de atos envolvendo outros, e adquire uma parte desta complexidade 

por causa das várias formas que as pessoas e os grupos o definem
158

. 

A partir da adoção de tal postura metodológica, podemos observar que as regras 

sociais não são fixas e imutáveis, mas são construídas continuamente em cada situação, para 

que se adéquem à conveniência, vontade e posição de poder dos vários participantes.   
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1.6. A questão das definições  

 

 

 Um dos temas centrais nas discussões do enfoque do etiquetamento diz respeito à 

afirmação de que os homens criam o desvio através da definição de certas formas de 

comportamento e de pessoas como tal
159

. Isso porque o fenômeno do desvio, e o controle 

social a ele conectado, sempre envolvem processos de definição social. Desta forma, as 

situações desviantes surgem a partir dos processos de definição e reação social, pois uma 

condição necessária para a própria existência do desvio é a imputação do caráter desviante a 

algo ou alguém
160

. O que há em comum em todas as situações desviantes é justamente esse 

processo de definição-reação e o complexo de significados sociais a ele conectado
161

.  

Assim, o comportamento desviante não resultaria apenas de atos discretos que se 

afastam da normalidade estabelecida nas regras sociais, mas refletiria padrões e processos de 

definição. O desvio não seria uma propriedade de um comportamento, mas antes o resultado 

de uma interação entre alguém que em tese violou alguma regra ou lei e aqueles que procuram 

lhe imputar o rótulo de desviante
162

. Desta forma, um problema central para a pesquisa 

sociológica envolvendo o desvio consistiria em elencar os comportamentos definidos pela 

sociedade como desviantes e observar “como essas definições organizam e ativam as reações 

sociais através das quais pessoas são diferenciadas e tratadas como desviantes”
163

. Assim, 

para Kitsuse, 

o aspecto crítico do processo de definição do desvio não é o comportamento dos 

indivíduos que são definidos como desviantes, mas as interpretações que os outros 

fazem dos comportamentos deles, independentemente do que esses comportamentos 

possam ser
164

.   

Para Becker, o estudo do processo de fixação de definições e atribuição de etiquetas 

aos desviantes é importante, pois, de acordo com a já citada máxima de Thomas: “Se os 

homens definem situações como reais, elas são reais em suas consequências”
165

. Isso porque 
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as pessoas costumam agir com base nos seus conhecimentos do mundo, e no que elas pensam 

que existe nele. Deve-se observar, contudo, que afirmar que o crime é uma construção social 

não significa dizer que as condutas que são definidas como crime não acontecem de 

“verdade” até serem assim etiquetadas, mas sim que as consequências normalmente atribuídas 

às condutas criminosas só serão sentidas caso elas sejam assim definidas. É por esse motivo 

que se torna importante, segundo o autor, estudar quem tem o poder de definir, que tipo de 

atividades está definindo, e de que forma faz isso.  Além disso, como descreve Jock Young, 

os estereótipos que a sociedade sustenta em relação às pessoas desviantes podem gerar 

consequências bem reais tanto no seu comportamento futuro como na forma em que eles 

pensam sobre si mesmos
166

.  

Os efeitos reais gerados a partir da definição de um comportamento como cumpridor 

da lei (bom) ou criminal (ruim) podem ser de várias ordens, sendo capazes de determinar, por 

exemplo, quando uma pessoa será presa, ou não
167

. Para Foucault, existiria uma relação 

circular entre poder e a verdade, em que esta é apoiada e produzida por sistemas de poder e, 

ao mesmo tempo, induz efeitos de poder que a reproduzem. Desta forma, para ele, poder e 

saber estão intimamente implicados, um não podendo existir sem o outro; o exercício do 

poder constitui campos de saberes e estes, por sua vez, constituem novas relações de poder. 

Foucault explica essa relação da seguinte forma: 

Ora, tenho a impressão de que existe, e tentei fazê-la aparecer, uma perpétua 

articulação do poder com o saber e do saber com o poder. Não podemos nos 

contentar em dizer que o poder tem necessidade de tal ou tal descoberta, desta ou 

daquela forma de saber, mas que exercer o poder cria objetos de saber, os faz 

emergir, acumula informações a as utiliza. Não se pode compreender nada sobre o 

saber econômico se não se sabe como se exercia, quotidianamente, o poder, e o 

poder econômico. O exercício do poder cria perpetuamente saber e, inversamente, o 

saber acarreta efeitos de poder
168

. 

Ainda segundo o autor, “Somos submetidos pelo poder à produção da verdade e só 

podemos exercê-lo através da produção da verdade”
169

. E esse regime de verdade que impõe 

alguns discursos como verdadeiros tem consequências de poder fortes, pois, segundo 

Foucault, “somos julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar tarefas e 

destinados a um certo modo de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros que 

trazem consigo efeitos específicos de poder”
170

. Assim, o tipo de definição que é atribuída faz 
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diferença no que diz respeito à atitude a ser adotada pelo público e pelo próprio ator 

posteriormente
171

. Basear os estudos sobre o crime numa classe de pessoas cuja única 

característica em comum consiste no fato de serem acusadas de criminosas por agentes como 

a Polícia e os juízes, segundo Becker, não trará generalizações interessantes sobre quem são 

essas pessoas. Pode, no entanto, ser interessante do ponto de vista do estudo do processo de 

acusação
172

.  

O desvio parece ser um fenômeno existente em todos os tipos de sociedade, 

especialmente no que diz respeito ao processo de definição-reação. Para Schur, tal processo 

seria culturalmente universal, mudando apenas as formas específicas em que ele ocorre e o 

seu conteúdo substantivo
173

. Tal autor relembra o que Peter Berger chama de “paradoxo da 

existência social”, segundo o qual a sociedade nos define, mas é, ao mesmo tempo, definida 

por nós
174

.  

Além disso, grupos diferentes vão julgar de maneira diferente as coisas e 

comportamentos a serem consideradas desviantes, por isso que se torna importante incluir a 

definição do que é desviante dentro do estudo do desvio. Tal constatação, para Becker, é um 

motivo suficiente para que se passe a considerar nas análises desse fenômeno a pessoa que faz 

o julgamento, o processo pelo qual se faz o julgamento e a situação em que ele é feito
175

.  O 

desvio não é, repita-se, uma característica natural de determinados atos, mas o resultado de 

uma atividade conjunta em que certas pessoas definem os atos praticados por outras pessoas 

como desviantes
176

. Isso não quer dizer, para Becker, 

que apenas atos que são considerados como desviantes por outros são “realmente” 

desviantes. Mas deve ser reconhecido que essa é uma dimensão importante, uma que 

precisa ser levada em conta em qualquer análise do comportamento desviante
177

. 

Assim, crimes como o homicídio não vão deixar de acontecer ou serem fatos graves 

porque não foram publicamente definidos assim. A diferença encontra-se justamente nas 

consequências sociais e jurídicas decorrentes da atribuição da etiqueta de crime. Para os 

autores do enfoque, não existe uma conexão automática entre a definição e o tratamento de 

alguém como criminoso e os atos dessa pessoa. Isso significa dizer que o que a Polícia ou os 

tribunais definem como “crime” não necessariamente corresponde ao que “realmente” se 
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considera crime
178

. Além disso, segundo Schur, o desvio não é um fenômeno que ou está 

presente ou não está, um caso de tudo ou nada, mas normalmente diz respeito a uma questão 

de grau
179

. A reação ao desvio, por sua vez, também é imposta em grau
180

, pois pode consistir 

tanto numa falsa acusação ou processamento por violações imaginárias como também podem 

refletir um ato que alguém verdadeiramente cometeu
181

. Assim, o crime ou o desvio não 

podem ser descritos de forma independente em relação aos julgamentos e as reações sociais 

tendenciosas dos outros a eles
182

.  

Para Kitsuse, uma teoria sociológica do desvio deve abordar não só as interações que 

definem comportamentos, mas também aquelas que organizam e ativam a aplicação de 

sanções
183

. Esses processos de definição estudados pelo enfoque abrangem aqueles ocorridos 

por meio das organizações da sociedade, como a elaboração de leis e o processamento de 

indivíduos
184

. E é através desses significados atribuídos pela sociedade que é possível 

determinar o que é o resultado desviante
185

. Desta forma, para Schur, 

Embora o reconhecimento que os homens criam situações através de processos de 

definição social nos informe que essas situações podem não ser nem “naturais” nem 

“inevitáveis”, ele não nos fornece respostas à questão persistente de quais definições 

substantivas são “desejáveis”, “morais” ou “corretas” e “devem ser” aplicadas a 

situações particulares
186

.  

 Ao entender que o desvio não é uma qualidade inerente ao ato, mas um significado a 

ele atribuído, o enfoque do etiquetamento levanta uma questão principal: a da variabilidade 

das definições e etiquetas conferidas pela sociedade ou seus agentes. Assim, embora existam 

parâmetros gerais (como as leis, por exemplo), a atribuição de uma etiqueta ou rótulo vai 

depender muito mais da reação concreta da sociedade a um determinado ato ou pessoa. 

Segundo Becker, não se pode tomar a aplicação da lei como algo constante, sempre presente; 

antes, se olharmos para os sistemas penais concretos, veremos que as leis e regras são 

aplicadas algumas vezes, para algumas pessoas e em alguns lugares. Para ele, “essas 
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discrepâncias lançam dúvida em noções simples sobre quando algo é, afinal de contas, 

errado”
187

.   

Da mesma forma, coloca Schur, para quem a natureza cambiante das leis, já 

anteriormente apontada por alguns criminológos, seria uma indicação de que as categorias do 

crime não seriam algo imutável
188

. Para ele, “a análise do etiquetamento destacou o ponto 

muito importante de que, embora o desvio não seja uma qualidade inerente a um fato, as 

pessoas tendem nas atitudes do dia-a-dia e nas interações a agir como se ele fosse assim”
189

. 

Apesar disto, em muitas situações desviantes, as definições utilizadas pelas pessoas variam de 

forma significante, tanto de uma cultura para outra, como dentro de uma própria cultura, 

através do tempo e, mesmo num dado momento histórico, podem ser objeto de múltiplas 

categorizações
190

. Para ele, pode-se dizer que a quantidade de desvio atribuída a um ato ou 

indivíduo “é sempre relativa, modificável, uma questão de grau, e que o grau depende 

principalmente de até onde o comportamento é visto e respondido de certas formas”
191

.  

O que vemos, para Becker, é um fenômeno de desacordo moral, pois as definições 

dificilmente apresentam um caráter consensual, seja para aqueles que em tese violam uma 

regra, seja para aqueles responsáveis pela sua aplicação. As regras sociais, portanto, não são 

fixas e imutáveis, mas, pelo contrário, são construídas novamente em cada situação para que 

se adéquem à conveniência, vontade e poder dos vários participantes
192

. Elas têm um caráter 

situacional, pois apenas subsistem no consenso renovado perpetuamente nas diversas 

situações sociais
193

. Lemert acrescenta que 

As definições sociais podem não existir em todos os casos, ou elas podem ser apenas 

vagamente formuladas ou mesmo contraditórias e ambivalentes. Em qualquer evento 

é presumido que onde definições sociais realmente aparecem, elas se tornam 

profundamente carregadas de emoções e significados. Elas servem para definir o 

comportamento esperado pelo desviante na interação social, e elas se tornam a 

recíproca da própria autodefinição do indivíduo desviante
194

. 
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Ainda segundo Lemert, como já mencionado, muitas vezes no estudo da questão das 

definições numa sociedade podemos observar que as pessoas costumam reagir mais 

fortemente a ações que de perto se mostram de menor importância para o sistema social, 

ignorando, por vezes, comportamentos que influenciam mais negativamente suas vidas
195

. 

Para Kitsuse, uma teoria sociológica do desvio deve considerar que na sociedade coexiste 

uma variedade de concepções sobre os tipos de comportamento nela presentes, sob pena de 

limitar os modelos de teoria e entendimento passíveis de ser desenvolvidos
196

. E a crescente 

diferenciação funcional presente nas sociedades modernas gera alternativas e graus de 

tolerância diferentes em relação aos mais diversos tipos de comportamento
197

.   

Para Schur, o grau de consenso na definição social de um dado comportamento pode 

indicar se uma análise a partir do enfoque do etiquetamento é interessante ou não. Assim, 

aqueles tipos de desvio que se encontram na fronteira entre o desviante e o normal fornecem, 

a princípio, análises mais promissoras do que aqueles desvios em que há um alto grau de 

consenso (como é o caso do homicídio, em que pouco se discute se ele é crime ou não)
198

. No 

entanto, mesmo neste tipo de crime, existem diversos graus de reação, a depender de quem é o 

autor, quem é a vítima, as circunstâncias, etc.. Alguns penalistas já apontavam a variabilidade 

da definição legal do que é crime, argumentando contra a ideia da existência de “delitos 

naturais”, válidos para toda e qualquer sociedade nos mais diversos períodos de tempo. Para 

Asúa, por exemplo, não é possível encontrar um único tipo de crime concreto que tenha sido 

assim considerado em todas as sociedades
199

.   

O relativismo próprio do enfoque não advém de especulações teóricas, mas das 

próprias observações práticas dos autores. Ao constatar que na realidade apenas alguns atos 

abstratamente definidos como crime é que efetivamente recebem o tratamento de crime, tais 

autores acentuam o importante papel das definições na própria “criação” da realidade. 

Quando, por meio de observações, percebem que mesmo a vida, a partir da análise de crimes 

como o homicídio, tem valor relativo (pois depende de quem foi a vítima e quem foi o autor 

do crime), percebem e enfatizam o caráter intrinsecamente político das questões relativas ao 

desvio e ao controle social.  

 O desvio, e especialmente o crime, normalmente é descrito como um problema social, 

ao qual deve ser dada uma solução. Para Schur, a própria existência de um problema sempre é 
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algo incerto, pois ele tem que primeiro ser reconhecido como um problema privadamente para 

depois se tornar um problema social
200

. O autor se baseia no pensamento de Willard Waller, 

para quem os problemas sociais surgem a partir de julgamentos de valor
201

. Segundo Schur, 

“mesmo se a existência de algum problema é transmitida e reconhecida, precisamente o que 

ele é e porque é um problema pode permanecer aberto a interpretações conflitantes e disputa 

política”
202

.   

As pessoas dentro de um grupo social costumam discordar a respeito do que é 

considerado ameaçador ou perturbador ou mesmo em relação ao que representa uma fonte de 

ameaça ou perturbação. Assim, diferentes versões do que é um problema podem vir a ser um 

ponto central nas disputas em torno da atribuição da etiqueta ou rótulo de desviante a 

condutas ou pessoas. Schur acrescenta que “as percepções públicas são influenciadas pelo 

modo em que um problema dado é nomeado, e as forças em disputa vão tentar disseminar sua 

terminologia favorecida”
203

. Problema e solução, a seu ver, seriam duas formas diferentes de 

tratar um mesmo conjunto de fatos interligados
204

.  

 Lewis Dexter coloca que costumamos considerar tanto os problemas sociais, como as 

ideias e as instituições, como algo dado, autoevidente
205

. Para Cohen, por sua vez, um 

problema social “consiste não somente numa condição fixa e dada, mas também na percepção 

e definição por certas pessoas de que esta condição representa uma ameaça contra os seus 

interesses e que algo deve ser feito a respeito”
206

. Para ele, etiquetas e rótulos são formas 

confortáveis de ver o mundo, pois nos deixam a impressão de o problema encontrar-se em 

algum lugar fora daqui, ou em outras pessoas
207

.  

Um dos temas principais das teorias do etiquetamento é também o dos laços 

funcionais existentes entre o controle e o desvio
208

. Para vários autores do enfoque, o estudo 

do desvio representa um estudo sobre a construção dos significados morais na vida social 
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diária
209

. Erikson trabalha com uma ideia que é reforçada por outros teóricos do 

etiquetamento de que a sociedade produz o seu desvio. Após observar que várias formas de 

comportamento desviante são frequentemente beneficiais para a sociedade em geral, ele 

levanta o questionamento sobre se não é possível que as sociedades sejam organizadas de uma 

forma que acabe por promover o desvio, no lugar de evitá-lo. Ele questiona se as pessoas 

etiquetadas como desviantes não são, na verdade, “recrutadas” e, consequentemente, acabam 

por se comprometer com atitudes desviantes. Segundo ele, um argumento comum é o de “que 

muitas das instituições criadas para inibir o desvio na verdade operam de modo a perpetuá-

lo”
210

. O autor vê no processo de reação social ao desvio a função de delimitar as fronteiras 

morais de uma sociedade.  

Para Cohen, isso não quer dizer que o desvio seja algo somente existente na cabeça de 

pessoas más que o criam a partir de nada, ou que “deliberadamente inflacionam condições 

inofensivas em problemas sociais”
211

. Tal posicionamento apenas procura mostrar que a 

criação de leis e sua aplicação são parte do fenômeno do desvio da mesma forma que o ato 

desviante o é. O conceito de crime só adquire significado a partir do momento em que certos 

atos são proibidos pelo Estado, “e um problema só pode ser um problema para alguém”
212

.  A 

pergunta que fica é: problema ou desvio para quem? Quem está assim definindo? Para Schur, 

em muitos aspectos, cada sociedade possui o desvio que merece, pois, como o próprio 

Erikson afirmava, os padrões de desvio refletem especialmente as maiores preocupações e 

medos de uma sociedade
213

.  

Um tema relacionado à questão das definições é o das profecias autorrealizáveis (self-

fulfilling prophecies), mecanismo intimamente ligado ao problema dos estereótipos, que 

indica o fenômeno no qual uma pessoa se torna aquilo que ela foi descrita como sendo. 

Zaffaroni aponta que entre os vários tipos de estereótipos, existiriam os “míticos” (que não 

podem realizar-se) e os “realizáveis” (verdadeiras profecias que se autorrealizam). Estes 

últimos seriam os mais violentos e cruéis, devido ao seu poder de influenciar os indivíduos 

estigmatizados, e são os que guiam as agências ou órgãos do sistema penal quando 

selecionam os setores da população que vão punir. Para o autor, tais agências, em sua atuação, 

passam a exigir destes setores comportamentos de acordo com os estereótipos a eles traçados, 
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tratando-os como se efetivamente se comportassem do modo assinalado, olhando-os e 

instigando todos a olhá-los da mesma forma, até que eles finalmente respondam da maneira 

desejada, ou seja, comportem-se conforme o papel que lhes foi assinalado
214

. 

Para Frank Tannenbaum, por sua vez, não importa se a intenção dos aplicadores da lei 

é reformar ou punir a pessoa tida como desviante, pois quanto mais eles tentarem “reformar”, 

mais a “maldade” crescerá dentro do indivíduo, pois é o próprio entusiasmo dos executores da 

lei que derrota seus objetivos. Assim, sua ação acaba por fazer surgir o mau comportamento 

que ela deseja suprimir
215

. 

 Schur observa que os mecanismos das profecias autorrealizáveis não operam apenas 

ao nível do indivíduo, mas também em níveis mais amplos. Isso o leva a afirmar que “uma 

dada sociedade, então, tende a ter os tipos de desvio que teme e talvez até a quantidade de 

desvio que ela procura”
216

. Assim, apenas se tornam criminosos efetivamente, através de um 

processamento público, aqueles agentes que podem ser concebidos como criminosos
217

. E a 

importância desse processo de definição fica ainda mais evidente nos casos de criminosos de 

colarinho branco, por exemplo, que segundo dados trazidos por Schur, não costumam pensar 

em si mesmos como delinquentes
218

.  

A respeito das consequências da definição social e da autodefinição de alguém como 

desviante, Becker questiona se não há uma relação entre a probabilidade de um ato ser 

definido como desviante e o aprendizado de uma atividade ou sua continuação
219

. Para 

Lemert, qualquer pessoa que deseje um papel social, permitido ou não pela lei, vai depender 

para alcançá-lo das restrições impostas pelas definições sociais preexistentes sobre o seu 

status na sociedade
220

. Segundo Schur, as definições atribuídas pelas pessoas que reagem ao 

desvio podem ter um impacto tão profundo que o desviante pode tornar-se incapaz de 

sustentar uma definição alternativa de si mesmo
221

.   

 Uma questão que se coloca aos estudiosos de fatos sociais tidos como problemáticos – 

como o crime, por exemplo – e que envolvem julgamentos morais é justamente se existem 

coisas “reais” lá fora que poderiam servir para acabar com os desacordos existentes numa 
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sociedade, se existe alguma realidade objetiva que possa nos dizer o que é verdadeiro ou não. 

Isso é comum às questões que envolvem problemas éticos, pois eles “invariavelmente levam a 

conflitos e à inabilidade para resolver definitivamente questões quando as premissas do modo 

de vida não são compartilhadas entre todos os debatedores” 
222

. 

 Para Lemert, “não existe uma forma de determinar objetivamente o que são os 

problemas sociais no sentido do que é „mau‟ ou indesejável sobre uma sociedade ou 

cultura”
223

. Essa forma de encarar o mundo, para ele, é compatível com o regime 

democrático, “que carrega a presunção de que grupos e indivíduos vão formular seus próprios 

valores, objetivos e metas dentro dos limites bastante amplos da liberdade”
224

. Reconhecer a 

relatividade de definições tidas pelo senso comum como verdades não significa, para Schur, 

dizer que fatos chamados por nós comumente de “homicídio” e “roubo” não aconteçam 

porque não os definimos como criminosos
225

. O que se quer salientar no relativismo do 

enfoque é justamente que a atribuição de uma definição a um fato ou pessoa acarreta 

determinados efeitos específicos, que merecem ser estudados.  

 

1.7. O poder de definir  

 

 

Para Becker, uma das questões centrais do enfoque consiste justamente em prestar 

atenção aos graus de diferença no poder de definir, alcançados por um grupo que define como 

os outros grupos serão olhados, tratados e entendidos. Para ser capaz de impor definições, um 

grupo necessita deter poder ou legitimidade suficiente. E para manter seu poder, grupos 

dominantes (como elites, chefes, homens, adultos e brancos) podem utilizar formas mais 

primitivas de controle para estabelecer sua hegemonia, como o recurso à violência. No 

entanto, um “controle baseado na manipulação de definições e etiquetas funciona mais 

suavemente e custa menos; grupos dominantes o preferem”
226

. Para tal autor, o ataque à 

hierarquia moral existente na sociedade começa com um ataque às concepções convencionais, 
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etiquetas e definições, e o papel do enfoque ora apresentado é estudar essas definições e os 

processos através dos quais elas se desenvolvem e alcançam legitimidade e aceitação como 

algo dado, pressuposto. 

Desta forma, torna-se interessante focar a atenção naquelas pessoas que são 

suficientemente poderosas para fazer valer suas atribuições de etiquetas de desviantes, mas 

pouco estudadas a partir desse aspecto, como, por exemplo, a Polícia, as cortes, os médicos, 

os funcionários da escola e os pais
227

. Uma das dificuldades de aceitar que a etiqueta de 

desviante é fruto de um processo de definição reside na relutância em admitir que definições 

tidas como absolutamente não negociáveis pela sociedade são manipuladas por aqueles que 

possuem o poder de definir
228

. Para Schur, a existência de um desacordo público nos padrões 

de avaliação moral mostra que ao se estudar o desvio estar-se a pesquisar sobre uma forma de 

conflito social
229

.  

Schur trata especificamente dos processos de “definição de desvios” (deviance-

defining), afirmando que não se tratam de eventos estáticos, mas sim de processos contínuos e 

mutáveis. Para ele, o desvio consiste principalmente num problema de definição, pois 

normalmente os comportamentos sociais vistos como problemáticos não adquirem o seu 

caráter estigmatizante automaticamente. Além disso, o caráter de desviante que é imputado a 

alguns comportamentos quase nunca é absoluto; mais comumente, consiste numa questão de 

grau, de quão desviante um comportamento é considerado socialmente. Esta atribuição se dá 

por meio de um processo de definição-resposta em que alguns aspectos desonrosos são 

imputados a um comportamento ou condição, o que torna as questões dos significados morais 

e sociais de extrema importância para o estudo do desvio
230

. Por isso mesmo, Schur afirma 

que essas questões de desacordo público acerca dos padrões morais de avaliação, ou seja, 

problemas de definição de desvios (deviance-defining), são verdadeiras formas de conflitos 

sociais. 

Tal autor chama a atenção para o fato de que a atribuição de uma etiqueta ou rótulo de 

desviante ao comportamento de alguém e a reação a esse ato são “um lado do processo 

através do qual a conformidade é estabelecida e reforçada”
231

. Além disso, para ele, do ponto 

de vista macrossociológico, os processos de definição de desvios (deviance-defining) são 

centrais para a manutenção das estruturas sociais. No que diz respeito ao aspecto 
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microssociológico, tal processo constitui uma parte essencial das interações sociais, 

normalmente guiadas por normas e sanções informais
232

. Esse processo, que também pode ser 

chamado de estereotipização, não é, para ele, algo que poderia ser eliminado através da 

educação, por exemplo, pois faz parte da própria natureza das interações em sociedades 

complexas e heterogêneas, que exigem o recurso a formas estereotipadas, processo mais 

comumente chamado pelos sociólogos de tipificação
233

. Para Schur, a estereotipização 

também  

reflete as necessidades dos participantes de interações complexas de ordenar suas 

expectativas de forma que eles possam predizer as ações dos outros, ao menos numa 

extensão suficiente para a organização coerente do seu próprio comportamento
234

.  

Para Becker, a sociedade e os problemas acerca do desvio não se reduzem apenas às 

interações face a face. A interação ocorre também entre grupos e organizações. Assim 

acontece com os processos políticos à volta do drama do desvio, em que organizações 

econômicas, associações profissionais, sindicatos, lobistas, empresários morais
235

 e 

legisladores interagem e estabelecem condições de interação com aqueles que alegadamente 

cometeram um ato desviante. Também nos casos de desvio solitário há uma interação, ainda 

que não face a face, com os meios de comunicação, por exemplo, que podem iniciar o 

indivíduo numa cultura desviante
236

. 

Além disso, não só o objeto de estudo – o fenômeno desviante – é mutável, mas 

também as pessoas responsáveis por defini-lo (as autoridades criadoras e aplicadoras da lei) 

estão sujeitas a mudanças
237

. Os atos e as definições acerca do desvio, como todas as formas 

de ação coletiva, acontecem durante um tempo, e sofrem modificação de um momento a 

outro. A partir desta constatação, alguns dos atores envolvidos no fenômeno do desvio, 

especialmente os criadores e aplicadores das etiquetas e das regras, vão criar as concepções e 

conhecimentos do senso comum que servirão como objeto de estudo aos sociólogos. E 

observando-se esse senso comum construído de perto, veremos, segundo Becker, 

que eles fazem isso algumas vezes, mas não todas as vezes; contra algumas pessoas, 

e não contra outras; em alguns lugares, mas não em outros. Estas discrepâncias 

lançam dúvidas em noções simples sobre quando algo é, afinal de contas, errado. 

Vemos que os próprios atores frequentemente discordam sobre o que é desviante, e 

frequentemente duvidam do caráter desviante de um ato. As cortes discordam; a 
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polícia tem reservas mesmo quando a lei é clara; aqueles envolvidos na atividade 

proibida discordam das definições oficiais. Vemos, ainda mais, que alguns atos que, 

por meio de padrões comumente reconhecidos, claramente deveriam ser definidos 

como desviantes não são assim definidos por ninguém
 238

. 

Schur explora mais detalhadamente a questão da relação entre a atribuição de etiquetas 

a algumas pessoas ou atos e o poder político através do estudo das disputas em torno de 

estigmas (stigmas contests). Tais disputas são verdadeiras lutas pelo poder de atribuir 

definições e, consequentemente, representam conflitos sociais em torno dos significados 

morais e sociais que serão tidos como dominantes. Assim sendo, são disputas em torno do 

estabelecimento de uma verdade, de um discurso dotado de verdade, e que necessariamente 

gera alguns efeitos de poder. Isso porque a atribuição a alguém de uma etiqueta de criminoso 

produzirá efeitos sociais, mesmo sendo apenas uma “definição”. Para Schur, 

Existem sempre ao menos dois lados numa situação de desvio – aquele dos que 

reagem e aquele das pessoas contra quem se reage. De fato, uma das melhores 

formas de pensar acerca da área inteira do desvio é em termos do que pode ser 

chamado de disputas em torno de estigmas. Nessas contínuas lutas acerca de 

definições sociais concorrentes, é o poder relativo e não o absoluto que conta mais. 

O poder de cada lado pode estar sujeito a mudanças, não apenas por meio de causas 

externas mas também através de esforços conscientes. Quando as pessoas se 

engajam em atividades políticas organizadas sobre questões de desvio eles estão, de 

fato, intencionalmente tentando influenciar o que poderia de outro modo parecer um 

curso de eventos irreversível, eles estão tentando assegurar que um particular 

equilíbrio de poder incline-se em seu favor
239

.  

 Esses processos de definição de desvios (deviance-defining) normalmente precisam 

de iniciativa – tanto da parte de quem pretende imputar uma etiqueta de desviante como da 

parte de quem intenta resistir a essa atribuição –, apesar de, por vezes, seguirem os cursos 

regulares de mudanças sociais. Essas disputas, segundo Schur, envolvem competição em 

torno da estabilização de valores morais, sendo que ambos os lados envolvidos procuram 

obter domínio moral, utilizando para isso meios políticos. E essas lutas tendem a ser 

constantes, pois é raro – senão impossível – um consenso completo em relação às questões 
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desviantes. Ao contrário, as definições sociais e políticas em torno da questão do desvio 

costumam oscilar. Assim, é possível fazer uma conexão entre as lutas em torno do desvio e as 

mudanças sociais, pois tanto estas podem ajudar a transformar o curso de disputa em torno do 

desvio como essas lutas contribuem para a natureza cambiante da sociedade. 

Desta forma, percebe-se que as questões relativas ao desvio são inerentemente 

políticas, pois envolvem o julgamento por algumas pessoas do comportamento de outras. 

Assim, afetam a distribuição de poder numa sociedade, pois consistem na atribuição de um 

caráter desvalorizado e desonroso a alguns indivíduos, por meio do exercício de certo poder. 

Segundo Schur, “embora o poder econômico, o legal e o político direto podem às vezes estar 

envolvidos, o que mais essencialmente está em jogo em tais situações é o poder ou recurso a 

elementos morais ou a aceitabilidade”
240

. A colocação de algumas pessoas em posições 

morais desvalorizadas implica, necessariamente, na atribuição de um status valorizado a 

outras, as conformistas, cujos padrões e regras morais são os aplicados de forma geral. A 

imputação de uma etiqueta de desviante é, portanto, um elemento chave na estratificação de 

uma sociedade. E a situação se torna ainda mais complicada porque os vários indivíduos e 

grupos que disputam as questões relativas ao desvio frequentemente têm interesses múltiplos 

ou ambíguos em relação a uma determinada situação. 

De qualquer forma, é importante ressaltar que nenhum poder, seja o do Estado, seja o 

das “classes dominantes” pode ser exercido de forma absoluta. Para Schur, falar em controle é 

falar em poder. Mas o controle nunca é exercido totalmente sobre uma situação, sendo capaz, 

na verdade, de apenas influenciar o seu desenrolar. Isso porque existem limites para o 

exercício de um poder total por alguém, especialmente em regimes ditos democráticos, pois 

“não apenas o compromisso formal com a democracia implica em limites ao uso do poder 

mas também a estrutura do governo democrático também complica a imagem do controle 

social”
241

.  

Quando se pensa na questão do desvio, e em especial em relação ao crime, busca-se 

compreender qual é o papel do Estado nesses tipos de conflitos, principalmente devido à 

grande importância que se atribui tradicionalmente à sua ação na esfera política. Para Schur,  

o Estado não pode nunca permanecer totalmente indiferente em relação a maiores 

lutas em torno do desvio, uma vez que sua inação (nível legislativo, judicial ou 
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executivo) bem como sua ação é propensa a ter consequências que favorecem um 

lado mais que o outro
242

.  

E como o Estado costuma intervir nos conflitos em torno do desvio? Além da atuação 

direta mediante um dos três poderes, tem-se que muitas organizações de controle social fazem 

parte do Estado ou, ao menos, dele recebem verbas para seu funcionamento. Desta forma, 

mesmo por vezes não influindo diretamente em questões afetas ao problema do desvio, o 

Estado acaba tendo um significante papel, nem que seja por meio do patrocínio dessas 

agências de controle. Isso pode ser notado em relação aos meios de comunicação de massa, 

por exemplo, que apesar de pertencerem a grupos privados, são concessões estatais e 

dependem também do patrocínio (através de propagandas governamentais) financeiro do 

Estado.  

Para Foucault, nas sociedades atuais, por ele caracterizadas como sociedades 

disciplinares, o estatal e o extraestatal vão se confundir, dentro de instituições como as escolas 

e as fábricas. Segundo ele, é difícil dizer se tais instituições são estatais ou não, se fazem ou 

não parte do aparelho de Estado. O poder estaria nestes vários aparelhos espalhados pela 

sociedade, e não concentrado em um único aparelho, o estatal, daí o termo “microfísica do 

poder” por ele utilizado. Para o autor, então, não importaria se os micropoderes encontram-se 

em estruturas estatais ou não.  

No que diz respeito especificamente ao estudo das práticas penais, a concepção de 

Foucault é interessante, pois nos incita a estender os estudos para além do que consiste 

formalmente a estrutura estatal, como o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, o Poder 

Legislativo. Outras instituições, como os meios de comunicação de massa, objeto de estudo 

da dissertação, por exemplo, encontram-se numa situação limítrofe, pois muito embora sejam 

concessões do Estado, são controladas por grupo privados e respondem às regras do mercado 

e do lucro
243

, e não ao interesse público, como fazem os entes propriamente estatais. Seu 

caráter híbrido não os permite serem tratados nem como instituição pública, nem como 

atividade comercial
244

. No entanto, possuem um grande alcance na sociedade global, 

especialmente em países como o Brasil, e consistem não só numa instituição que exerce um 
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grau de controle social, mas são também atores de extrema importância nos processos de 

atribuições de etiquetas ou rótulos de desviante a alguém. 

 

1.8. Senso comum e ciência  

 

  

Para Becker, se não apoiarmos nossas pesquisas numa quantidade suficiente de dados 

que nos permita um adequado conhecimento do fenômeno estudado, acabaremos por construir 

teorias defeituosas ou inadequadas
245

. Este tipo de cuidado é importante para evitar a criação 

de construções míticas, divorciadas da realidade do fenômeno estudado
246

. Isso traz reflexões 

sobre a relação entre o senso comum e o conhecimento científico no enfoque do 

etiquetamento. Becker distingue dois significados atribuídos ao “senso comum”. De um lado, 

há o senso comum enquanto  

sabedoria tradicional da tribo, a mistura “daquilo que todo mundo sabe” que as 

crianças aprendem enquanto crescem, os estereótipos da vida cotidiana. Isso inclui 

as generalizações das ciências sociais acerca da natureza do fenômeno social, as 

correlações entre categorias sociais (por exemplo, entre raça e crime, ou classe e 

inteligência), e a etiologia das condições sociais problemáticas como a pobreza e a 

guerra
247

. 

 Nesse caso, o senso comum pode ser enganador e confundir o cientista social. O maior 

problema desse tipo de senso comum é justamente porque, ao contrário das generalizações 

científicas, ele não muda quando novas observações o mostram incorreto. Dessa forma, acaba 

por favorecer instituições já estabelecidas, até porque os erros nele contidos não são aleatórios 

ou casuais. Por outro lado, a expressão senso comum pode sugerir que “o homem comum, 

com sua cabeça desobstruída de teorias sofisticadas e noções profissionais abstratas, pode ao 

menos ver o que está logo ali em frente ao seu nariz”
248

. Assim, o cientista social deve, na 

opinião de Becker, prestar atenção ao que ele pode escutar e ver com seus próprios ouvidos e 

olhos. Critica, tal autor, a atividade dos cientistas sociais em geral, que frequentemente 

transformam  

uma atividade coletiva – pessoas fazendo coisas juntas – em nomes abstratos cuja 

conexão com pessoas fazendo coisas juntas é tênue. Nós então tipicamente 

                                                 
245

 BECKER, Howard S., Outsiders, ob. cit., p. 166-167. 
246

 Idem, p. 193. 
247

 No original: “traditional wisdom of the tribe, the melange of „what everybody knows‟ that children learn as 

they grow up, the stereotypes of everyday life. It includes social-science generalizations about the nature of 

social phenomena, correlations between social categories (e.g., between race and crime, or class and 

intelligence), and the etiology of problematic social conditions like poverty and war”. Idem, p. 189-190. 
248

 No original: “the common man, his head unencumbered by fancy theories and abstract professional notions, 

can at least see what is right there in front of his nose”. Idem, p. 190. 



62 

 

perdemos o interesse nas coisas mais triviais que as pessoas realmente estão 

fazendo. Ignoramos o que vemos porque não é abstrato, e corremos atrás das 

“forças” e “condições” invisíveis que aprendemos a pensar que são os principais 

aspectos da sociologia
249

. 

 O que Becker procura fazer é alertar para que não seja desprezada, no momento da 

pesquisa, a observação de fenômenos mais triviais. E tudo isso se coaduna com a 

desmistificação do fenômeno criminal efetuada por este tipo de abordagem, que veio a 

influenciar toda uma criminologia de caráter crítico posterior. Zaffaroni aponta, por exemplo, 

que o mais forte golpe no sentido da deslegitimação da atuação concreta do sistema penal e da 

perspectiva tradicional da criminologia positivista foi dado pelo enfoque do etiquetamento
250

.  

O criminoso é visto pela abordagem mais tradicional como alguém essencialmente 

diferente dos demais, assim como o desvio é considerado como uma qualidade inerente aos 

atos que quebram (ou aparentam quebrar) as regras sociais
251

. No enfoque do etiquetamento, 

no entanto, o desviante passa a ser enxergado como alguém que faz o que faz pelas mesmas 

razões que justificam a realização de atividades mais comuns
252

. Assim, para Becker, com 

esta concepção do senso comum, não é mais possível aceitar a invocação de forças 

misteriosas para explicar o drama do desvio
253

. 

 Segundo Schur, um dos méritos da abordagem do etiquetamento encontra-se na sua 

capacidade de reviver e remexer verdades básicas que os cientistas costumam 

imprudentemente ignorar
254

. Cohen identifica-se com esse entendimento, alertando que o 

cientista deve começar sua pesquisa a partir da visão de mundo das pessoas leigas
255

. Assim, 

para ele, “os relatos do desvio fornecidos por não sociólogos – professores de escola, 

jornalistas, garçons ou policiais – devem ser do nosso interesse” 256
, ou seja, devem ser 

considerados pelos sociólogos como fonte de informação sobre a visão leiga do desvio. 

O recurso a pesquisas empíricas é uma das tônicas do enfoque, que possui uma grande 

coleção de estudos sobre o comportamento desviante concreto. Becker, por exemplo, afirma 

que “é um truísmo falar que uma teoria que não é estreitamente amarrada a uma abundância 
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de fatos sobre o assunto que ela propõe explicar não é capaz de ser muito útil”
257

. Tal autor 

acrescenta que 

A conexão entre uma teoria interacionista do desvio e a dependência da observação 

de campo intensiva como um método muito importante de coleta de dados não pode 

ser acidental. Por outro lado, eu penso que não é uma conexão necessária. A teoria 

interacionista cresce fora de um estado de espírito que leva o senso comum a sério e 

não se contentará com forças invisíveis como mecanismos explicativos
258

. 

Becker faz a defesa de uma sociologia com ênfase na pesquisa empírica. Ele afirma 

que até a década de 30, era comum que cada sociólogo desenvolvesse sua teorização e seu 

pensamento próprio sobre métodos de pesquisa – e assim foi com Marx, Durkheim, Weber e 

outros. Numa crítica a Talcott Parsons, afirma que ele se tornou um modelo de “teórico”, no 

sentido de alguém que lê muitos livros e diz às outras pessoas o que deveriam pensar. Para 

Becker, tal cisão entre a pesquisa teórica e a prática acentuada a partir da década de 30 é fruto 

de uma divisão cada vez maior do trabalho decorrente da crescente industrialização das 

ciências sociais
259

. Em sua opinião, é preferível um “modelo artesanal de ciência, no qual 

cada trabalhador produz as teorias e métodos necessários para o trabalho que está sendo 

feito”
260

, não existindo uma única metodologia boa ou uma que seja a melhor. 

Para ele, “o sociólogo ativo não somente pode como deve improvisar as soluções que 

funcionam onde ele está e resolvem os problemas que ele quer resolver”
261

. Os autores do 

enfoque, desta forma, procuraram fugir de uma análise meramente quantitativa dos fatos 

sociais. Para eles, uma pesquisa qualitativa, que estudasse o aspecto simbólico das interações 

sociais, consistia no melhor meio de analisar a sociedade e o desvio. Assim, procuraram 

restringir o uso em suas pesquisas de procedimentos meramente mecânicos. Becker, por 

exemplo, narra as opções de um cientista social: 

Ao invés de insistir em procedimentos mecânicos que minimizam o julgamento 

humano, podemos tentar tornar as bases destes julgamentos tão explícitas quanto 

possível, de modo que outros possam chegar às suas próprias conclusões. Ou 

podemos transformar nossos problemas em problemas que possam ser resolvidos 

por procedimentos típicos de uma máquina. Ou podemos decidir não estudar os 

problemas que não possam ser transformados da maneira acima, sob a alegação de 
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que é melhor aplicar nossos limitados recursos em problemas que possam ser 

manipulados cientificamente
262

. 

Florestan Fernandes, em texto sobre a reconstrução da realidade nas ciências sociais, 

afirma que há uma interdependência entre as duas fases da investigação científica, muito 

embora raramente seja ela assim apreciada pelos estudiosos, dando margem a duas 

tendências: a dos norte-americanos, que se interessam mais pela primeira fase; e a dos 

europeus, que se interessam mais pela segunda fase. Para ele, a necessária interdependência 

entre as fases é garantida, factual e logicamente, tanto pelas implicações teóricas das 

proposições iniciais, que vão definir o objeto da pesquisa, como pela natureza das evidências 

empíricas, que apenas se tornam acessíveis ao investigador a partir “dos resultados cognitivos 

da reconstrução analítica da sociedade”
263

. Assim, toda pesquisa empírica parte de alguma 

implicação teórica e chega a algum resultado teórico, quando tenta, por meio da análise, 

efetuar uma reconstrução da realidade.   

 

1.9. Uma concepção da objetividade 

 

 

A objetividade normalmente pode ser distinguida em dois significados diversos 

segundo seu uso pelos cientistas. De um lado, tal palavra conecta-se com a ideia de que existe 

uma realidade objetiva que o sujeito investigador estuda e apreende. Ligada a essa visão, há a 

corrente fundacionista, que acha possível o estabelecimento de proposições verdadeiras, pois 

o conhecimento envolveria um espelhamento da realidade, do mundo objetivo que existe lá 

fora. Humberto Maturana e Francisco Varela, em uma objeção a tal concepção de 

objetividade, afirmam que 

não se pode tomar o fenômeno do conhecer como se houvesse “fatos” ou objetos lá 

fora, que alguém capta e introduz na cabeça. A experiência de qualquer coisa lá fora 

é validada de uma maneira particular pela estrutura humana, que torna possível “a 

coisa” que surge na descrição
264

.  

Para tais autores, existe uma regularidade do mundo que vivenciamos a cada 

momento, mas que não nos permite a adoção de um ponto de referencia fixo e imutável e 

independente de nós mesmos. Também para Karl Popper, embora seja impossível demonstrar 
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a verdade de uma teoria, esta é passível de ser submetida a uma discussão crítica racional, 

podendo chegar a explicar um número grande de dados, tornando-se mais crível e permitindo, 

inclusive, que se chegue a conclusões em princípio capazes de receber uma aceitação 

unânime
265

.  

Por outro lado, a objetividade também pode ser compreendida como uma atitude do 

cientista perante seu objeto de estudo. Desta forma, mesmo que não se reconheça a 

possibilidade de aquisição de uma verdade através da pesquisa científica, mesmo que se 

defenda que as inclinações pessoais do cientista tornam impossível um conhecimento neutro, 

admite-se, no entanto, que a atitude de qualquer cientista deve ser a mais objetiva possível, no 

sentido de que o autor de uma pesquisa não deve, por exemplo, omitir dados simplesmente 

porque são desfavoráveis a uma hipótese que ele quer a todo custo provar. Nesse sentido, a 

objetividade se aproxima de uma noção de neutralidade axiológica, de que o cientista não 

deve deixar que seus posicionamentos distorçam a pesquisa que ele está fazendo, sob pena de 

ela se transformar num mero discurso ideológico. Sobre a neutralidade axiológica, Oliveira 

afirma que: 

Isso não significa dizer que o pesquisador seja um sujeito politicamente neutro; que 

ele não possa ter, desde o início do seu trabalho, um ponto de vista a defender. 

Apenas quer significar que, no momento de colher na realidade – jurídica ou 

sociológica, pouco importa – os elementos para sustentar o seu argumento, ele 

deverá adotar uma postura metodológica neutra, condição indispensável para a 

elaboração de um trabalho que se pretenda minimamente científico, sem a qual 

borraríamos qualquer diferença entre um trabalho acadêmico e o mero discurso 

ideológico
266

. 

Objetividade, segundo este ponto de vista, seria uma posição metodológica a ser 

adotada, que não impede, contudo, que a maneira de definir o objeto da investigação repercuta 

no próprio processo de observação, pois, para Fernandes, por exemplo, 

A realidade concreta é inexaurível e, tal como ela se oferece imediatamente ao 

observador, caótica e obscura. As proposições iniciais, ao definir os problemas 

científicos dos projetos de pesquisa, determinam quais são os aspectos da realidade 

a serem observados pelo sujeito-investigador e como deverão cair sob seu campo de 

observação. Isso significa que certos elementos subjetivos, essenciais para a 

organização da experiência do sujeito-investigador, são dados de antemão e 

orientam suas atividades cognitivas de caráter exploratório. Todavia, esses 

elementos subjetivos não se refletem na determinação do conteúdo da experiência, a 

não ser em um sentido dinâmico mas neutro: de colocar o sujeito-investigador em 
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posições favoráveis à percepção, direta ou indireta, de ocorrências ou de processos 

que precisam ser registrados e reconstruídos
267

. 

 Aqui não se descarta que as pesquisas sociológicas não atendam a interesses, 

especialmente na escolha do objeto a ser estudado e na aplicação que se vai dar aos 

conhecimentos decorrentes da investigação. Acontece que mesmo que a pesquisa seja feita em 

razão de algum interesse, a pessoa que vai fazê-la deve buscar se aproximar da forma mais 

neutra possível da realidade que pretende estudar, para melhor compreendê-la. Assim, mesmo 

que à primeira vista os dados coletados sejam desfavoráveis à concepção do investigador, este 

deve procurar analisá-los, nem que seja com o objetivo posterior de lutar pela sua mudança. 

Nesse sentido, Weber fala do papel do professor enquanto cientista, afirmando que 

a tarefa primordial de um professor capaz é a de levar seus discípulos a 

reconhecerem que há fatos que produzem desconforto, assim entendidos os que são 

desagradáveis à opinião pessoal de um indivíduo; com efeito, existem fatos 

extremamente desagradáveis para cada opinião
268

. 

E ter isso em mente é importante, especialmente em estudos sobre a criminalidade, em 

que os fatos encontrados podem ser bem desagradáveis para as concepções pessoais dos 

pesquisadores. Adotando a visão interacionista do desvio proposta por Becker, precisaremos 

tentar entender que mesmo ações completamente reprováveis no âmbito da opinião pessoal e 

inclusive pelo direito, como a atividade policial que ocasiona uma aplicação seletiva do 

direito penal, ou a realização de um ato etiquetado como crime violento, são atitudes que 

podem ser tomadas devido a razões similares às que geram uma decisão comum, embora com 

consequências, às vezes, muito diferentes. Assim, por exemplo, uma pessoa que rouba um 

bem pode ter o mesmo objetivo que uma pessoa cumpridora da lei: consumir. Não há 

essencialmente heróis e vilões nas questões relacionadas ao crime, mas pessoas agindo 

coletivamente e definições coletivas de quem são os heróis e quem são os vilões também 

sendo construídas continuamente. 

Em relação à complexidade envolvida no fenômeno criminal e seus aspectos 

contraditórios, Everett Hughes, em artigo sobre a sociedade alemã após o regime nazista, 

questiona-se, principalmente, sobre como pessoas “boas” fizeram ou aceitaram que se fizesse 

o “trabalho sujo” realizado contra os judeus. Para ele, não é o caso de alegar alguma diferença 

intrínseca (ou mesmo genética) do povo alemão em comparação com outras nações. Essa 

questão faz surgir “o problema inteiro de que até onde esses párias [os oficiais nazistas] que 

fazem o trabalho sujo da sociedade estão realmente atuando como agentes para o resto de 
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nós”
269

. Esta reflexão nos traz de volta ao programa policialesco “Bronca Pesada”. Possíveis 

conclusões sobre a natureza negativa do discurso veiculado no programa não significam 

deixar de considerar que ele pode estar exercendo uma função na sociedade pernambucana, 

cabendo-nos interrogar por que esse programa é tão assistido e qual o sentido do “trabalho 

sujo” por ele realizado. 

As teorias do etiquetamento, devido ao seu teor relativista, costumam ser criticadas 

por não reconhecerem que certos comportamentos são realmente desviantes. De um lado, há 

aqueles que criticam o não reconhecimento de que comportamentos como homicídio e roubo 

são efetivamente criminosos; por outro, há aqueles que clamam que “pobreza e injustiça são 

realmente problemas sociais, não importando como as pessoas os definem”
270

. Essas duas 

posições, segundo Becker, se equivocam acerca da noção de neutralidade axiológica
271

.  

Com base nisto, ele procura alertar para um erro comum entre os cientistas sociais, 

correspondente ao que ele chama de “sentimentalismo”. Tal erro ocorre quando há uma 

disposição por parte do cientista para deixar algumas variáveis do problema sem ser 

examinadas, quando alguém procura proteger seus julgamentos éticos de testes empíricos 

através da conservação deles em definições ditas científicas
272

. Isso é bastante comum nas 

abordagens mais tradicionais do desvio. No entanto, o sentimentalismo não convencional 

também é perigoso, pois se recusa a examinar a presunção de que as coisas são piores do que 

elas deveriam ser. Da mesma forma que a abordagem tradicional, essas perspectivas também 

fazem presunções, como a de que os oprimidos estão sempre com a razão, que podem 

atrapalhar o andamento de uma pesquisa científica. Cria-se, por meio dessas pressuposições, 

um senso comum que não pode ser questionado, que adquire gravidade maior pelo fato de ser 

tido como uma verdade científica. Becker afirma que uma das marcas do sentimentalismo é 

justamente a recusa à consideração de possibilidades desagradáveis
273

.  

Evitar “sentimentalismos”, adotar uma neutralidade axiológica ou uma postura mais 

objetiva não se confunde com a não escolha de um ponto de vista para o trabalho científico. 

Ao entender a realidade como uma construção social, fruto de uma ação coletiva na qual as 

pessoas interagem de maneira simbólica, fica difícil tentar captar na realidade estudada um 
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significado superior que se aplique a todos os atores envolvidos. Nesse sentido, Becker afirma 

que ao descrever uma organização social ou um processo social, devemos necessariamente 

escolher entre adotar o ponto de vista de um dos grupos envolvidos ou o de um observador 

externo. Herbert Blumer, um dos principais teóricos do interacionismo simbólico, por sua vez, 

argumentava que devemos adotar o ponto de vista da pessoa ou grupo em cujo 

comportamento estamos interessados, pois as pessoas agem fazendo interpretações da 

situação em que estão inseridas e ajustam seu comportamento para poder lidar com a 

situação
274

. Ele argumenta que  

Tentar entender o processo interpretativo permanecendo indiferente como um 

suposto observador “objetivo” e se recusando a tomar o papel da unidade atuante é 

arriscar o pior tipo de subjetivismo – o observador objetivo é capaz de preencher no 

processo de interpretação com suas próprias suposições no lugar de entender o 

processo como ele ocorre na experiência da unidade atuante que o utiliza
275

. 

Assim, Becker afirma que, no estudo do desvio, devemos adotar o ponto de vista dos 

grupos envolvidos, seja daqueles que são tratados como desviantes, seja dos responsáveis pelo 

seu etiquetamento. Ele enfatiza que não é possível construir uma descrição de um processo ou 

situação na qual se encontrem fundidas as percepções e interpretações das duas partes 

envolvidas, como se estivéssemos descrevendo uma realidade superior que faça sentido para 

os dois pontos de vista.  

Ao procurar adotar o ponto de vista de uma das unidades atuantes, não significa que 

estamos apresentando uma realidade distorcida, mas sim que estamos buscando entender a 

realidade em que as pessoas que estudamos engajam, “a realidade que elas criam através da 

interpretação de sua experiência e com base na qual eles agem”
276

.  Assim, não basta apenas 

observar como se dá a atuação dos meios de comunicação de massa na construção social da 

criminalidade; é importante que se tente olhar para essa atuação de forma mais próxima 

possível do ponto de vista de quem está atuando, para tentar entender um pouco porque as 

coisas estão sendo da forma que estão sendo num determinado momento histórico. Daí a 

escolha em estudar, ainda que brevemente, algumas teorias sobre o jornalismo, com o fim de 

compreender o que é notícia para um jornalista, e como essas concepções profissionais podem 
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influenciar o relato que é veiculado. Segundo Becker, ainda sabemos pouco sobre o ponto de 

vista de qualquer das partes que atuam no fenômeno do desvio
277

. 

 O viés relativista do enfoque, especialmente na época em que ele surgiu, foi de 

encontro ao pensamento dominante acerca dos problemas sociais. Para Becker, querer dizer 

que conceitos flutuam e que os aspectos de um trabalho surgem a partir de uma “interação 

entre um objeto sempre em mudança e uma variedade de apreciadores constantemente 

cambiantes, parece ignorar intencionalmente toda aquela sabedoria e conhecimento”
278

 que 

ele denomina de “a sabedoria dos séculos”.  De acordo com Schur, para o establishment, é 

direito dos criadores e aplicadores da lei definir situações como desviantes. Uma abordagem 

que questiona esse “direito” aparece como meramente “tendenciosa” para a posição 

dominante, pois fere o que Becker chama de hierarquia moral estabelecida
279

. Ainda segundo 

ele, as teorias do etiquetamento desafiam fortemente a noção de que o sociólogo pode estudar 

o fenômeno do desvio sem adotar um ponto de vista, sob pena de continuar a adotar a 

perspectiva dos conformistas e dos responsáveis pelo controle, que sempre permeou a 

abordagem tradicional do desvio
280

. 

Em resumo, se é impossível a separação absoluta entre os valores de um cientista e o 

seu trabalho, uma pesquisa com pretensões de seriedade deve tentar adotar uma postura o 

mais objetiva possível com relação ao seu objeto, procurando analisar e coletar dados que 

contrariem ou mesmo desagradem as posições do pesquisador. A própria escolha da teoria ou 

marco teórico que vai servir de instrumento de análise da realidade a ser estudada 

impossibilita uma neutralidade axiológica absoluta, mas isso não significa que a pretensão de 

objetividade deve ser abandonada. Além disso, a partir do enfoque do etiquetamento, é mais 

interessante um estudo sobre o fenômeno do desvio que seja feito a partir do ponto de vista de 

um dos atores envolvidos, sejam aqueles que cometem o ato etiquetado como criminosos, 

sejam aqueles responsáveis pela definição da etiqueta, evitando, no entanto, que essa escolha 

nos faça cair num “sentimentalismo”, que torne algumas presunções inquestionáveis.  
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CAPÍTULO 2: MÍDIA E CRIMINALIDADE 

 

2.1. A reação social ao delito e a mídia 

 

 

 Neste capítulo, abordaremos alguns aspectos da relação entre a mídia e o fenômeno 

criminal, com o fim de embasar posteriormente a análise dos dados coletados do programa 

“Bronca Pesada”. Ressaltamos que esse capítulo não pretende ser um estudo aprofundado da 

mídia enquanto ator social, mas, na verdade, uma reflexão sobre o papel da mídia no mundo 

contemporâneo, como forma de explicar, inclusive, sua relevância na atribuição social da 

etiqueta de crime e de criminoso a condutas e pessoas. Trazemos alguns estudos sobre o 

processo produtivo das notícias, ainda que brevemente, a fim de servir como um auxílio na 

análise do programa escolhido, ajudando a entender desde o formato do programa até os 

critérios que podem levar à seleção de certas notícias em detrimento de outras, bem como a 

forma de construção das notícias apresentadas.    

Como vimos, o crime é uma construção social, realizada a partir de processos de 

interação e definição de condutas e pessoas como criminosas. A reação social, portanto, é tão 

importante para a configuração do crime quanto a conduta realizada pelo suposto criminoso. 

Mas em que consistiria, especificamente, essa reação social ao delito? A reação social, como 

já explicado anteriormente, pode dar-se através de interações face a face, como também por 

meio de instâncias ou organizações sociais. Tratando especificamente das reações 

institucionalizadas ao crime, ou seja, as promovidas por organizações, podemos chegar a um 

conceito de sistema penal, como um conjunto de instâncias, cada qual com competências e 

atribuições diversas, mas cujo ponto comum é a atuação na prevenção e na punição 

institucional do fenômeno criminal. Isso não quer dizer que não existam conflitos entre as 

instâncias, ou que estas atuem sempre em comunhão de interesses. Os papéis dentro do 

sistema são diferentes, e vão desde a elaboração de leis, à investigação do crime, o seu 

processamento, a sua punição e a execução da pena, mas também envolvem, devido à 

necessária seletividade do sistema, consequência da própria estrutura do aparelho punitivo
281

, 

a escolha dos crimes e pessoas a serem punidas, entre outras possíveis funções. Neste sentido, 

os meios de comunicação de massa podem ser considerados como parte desse sistema 

punitivo, devido ao importante papel que exercem informalmente. 
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 Estudos críticos sobre o sistema penal como um todo apontam para a função 

importante dos meios de comunicação de massa nas questões relativas à criminalidade. Para 

Zaffaroni, eles são indispensáveis ao exercício do poder de todo o sistema
282

 e atuam por 

meio de diversas frentes, como por exemplo: reprodução e produção de consenso sobre os 

estereótipos do criminoso, estímulo à criminalidade (heroicização do criminoso e estímulo ao 

consumo desenfreado), intensificação de uma sensação de insegurança generalizada
283

, a 

construção do medo como efeito de sentido
284

, legitimação da atuação estatal no combate ao 

crime (da punição, das execuções sumárias por policiais), e veiculação de uma campanha “Lei 

e Ordem” (com o fim de justificar uma expansão do direito penal), entre outras.  

Becker, por exemplo, fala que a aplicação das leis penais depende de que alguém tome 

alguma iniciativa no sentido de punir os culpados. Por outro lado, uma infração a uma lei não 

pode ser mais ignorada quando tornada pública. Uma das principais funções dos meios de 

comunicação de massa no combate à criminalidade seria, portanto, a de chamar atenção para 

algumas transgressões da lei, tornando-as, assim, visíveis, e requerendo que outras 

organizações cujo fim é a repressão ou prevenção ao delito façam algo em relação a elas
285

. 

Assim, ao publicizar uma conduta humana, relatando-a como criminosa, os meios de 

comunicação de massa impelem as autoridades em geral a tomar alguma providência, ainda 

que esta seja inócua. Buscamos, portanto, analisar, ainda que resumidamente, o papel dos 

meios de comunicação de massa nos processos de interações que vão resultar numa reação 

social ampla ao delito, e que vão auxiliar na definição do que é crime e de quem são os 

criminosos. 

Além disso, um dos aspectos importantes dos programas de notícias criminais, como o 

que é objeto de nosso estudo, é que as imagens e textos veiculados neles sobre o crime podem 

modificar percepções e comportamentos da população a respeito da criminalidade e da 

realidade em que vivem. Podem, porque o espectador não necessariamente é passivo em 

relação às notícias que recebe. Os relatos da mídia são construções, como qualquer relato, nas 

quais vários fatores influem, em especial as características próprias do processo produtivo de 

notícias. O estudo dessas características neste capítulo tem por fim nos ajudar a compreender 

os relatos produzidos pelo programa estudado, interpretá-los. Isto porque uma descrição do 

que é uma notícia, de como é feita a seleção de fatos a serem noticiados, e de como se 
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constrói o relato sobre eles, todos esses aspectos podem nos auxiliar a compreender o 

programa escolhido e as construções por ele feitas, como parte da reação social ao crime.  

 O crime não é algo em si, não é uma característica inerente a certas condutas, mas sim 

um atributo conferido a elas por meios de processos de interação social
286

. São processos de 

interação que guiam a elaboração de leis, que por sua vez são interpretadas e aplicadas 

também a partir dessas interações sociais. A mídia modula o crime no sentido de que ela 

auxilia na construção de uma imagem da criminalidade, compartilhada pela audiência, 

diferente da quantidade efetiva de condutas que se subsumem a algum tipo penal e de crimes 

registrados pela Polícia e processados pelos tribunais.  

 Assim, se devemos considerar elementos de eficácia da norma jurídica penal para a 

própria configuração do conceito de crime, ou seja, se o termômetro do crime é a reação 

social, como saber o que é, afinal, crime? Somente através do trabalho das diversas 

organizações sociais que lidam com o delito, definindo publicamente condutas e pessoas 

como criminosas, é que teremos acesso às construções que definem o crime. Se, de um lado, 

as instituições formalmente responsáveis pela repressão ao delito podem nos dizer quem está 

sendo etiquetado como criminoso de forma mais definitiva – através de uma sentença criminal 

–, de outro, elas pouco podem nos informar sobre o que está influenciando a concepção social 

geral do que é crime, pois raramente dados sobre condenações são difundidos publicamente.  

Como são, então, construídas as imagens coletivas acerca do crime? De certa maneira, 

livros acadêmicos, pesquisas, notícias, filmes, novelas, todos estes tipos de relatos podem nos 

dizer alguma coisa sobre o fenômeno criminal. Entre esses relatos, no entanto, talvez o mais 

importante seja o dos meios de comunicação de massa, nem tanto por sua precisão, mas 

porque apresenta uma maior difusão e possui uma declarada pretensão de objetividade, ou 

seja, de correspondência com a realidade. 

Assim, os relatos dos meios de comunicação de massa possuem uma capacidade maior 

de influência nas construções relativas ao fenômeno criminal para a população geral do que as 

demais instâncias envolvidas, porque seu discurso tem um poder de alcance maior do que o 

produzido, por exemplo, pelo Judiciário ou pela Polícia. Sendo a fonte mais comum de 

notícias sobre crimes, a Polícia acaba usufruindo um pouco desta posição privilegiada da 

mídia, especialmente em programas policialescos como o que estamos analisando. Mas, ainda 

assim, a visão da Polícia só é passada nos termos do que interessa aos meios de comunicação, 
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pois a eles é dada a palavra final sobre a edição de uma entrevista com um delegado ou 

policial, podendo cortar, emendar ou sequer veicular suas falas. 

Desta forma, analisaremos algumas posições teóricas acerca da notícia enquanto 

fenômeno social, fruto do trabalho de jornalistas, que selecionam dentre os diversos 

acontecimentos dos quais tomam ciência quais serão apresentados ao público, e como o serão. 

Assim, observaremos que a necessária seleção de fatos a serem noticiados pela mídia implica 

num duplo recorte do universo total de eventos ocorridos. Primeiro, há o recorte das fontes, 

que nunca poderão fornecer a estes profissionais dados sobre todos os eventos ocorridos no 

mundo. Em segundo lugar, as notícias são construídas em cima de seleções dos dados 

apresentados pelas fontes. Esta segunda seleção vai dar-se a partir da utilização de critérios de 

noticiabilidade, que são conhecimentos mais ou menos implícitos que cada jornalista constrói 

em sua prática sobre o que deve e o que não deve ser noticiado, e como deve ser noticiado.  

Esses critérios de noticiabilidade, construções com base no que supostamente a 

audiência quer, mostram que o jornalista trabalha com pressuposições sobre as condutas das 

pessoas com quem interage, a audiência, fazendo com que seus relatos sejam influenciados 

pelo que ele entende que o público quer. Por sua vez, os relatos construídos pelo jornalista 

podem influenciar e modificar as percepções da audiência e o que ela quer, num ciclo 

contínuo de interações, ainda que nem tão diretas, que vão sendo refletidas nas notícias. 

Assim, os relatos apresentados são construções como quaisquer outras, não correspondendo 

ao que realmente aconteceu, mas influenciando as percepções gerais sobre o que realmente 

aconteceu. E, como todo relato, sofrem das limitações próprias do comunicar, notadamente 

em razão do uso da linguagem, como mostraremos adiante.  

Outra limitação comum aos relatos jornalísticos, que costuma afastá-los ainda mais da 

objetividade que eles pretendem ter, é justamente sua preocupação com o interesse dos 

espectadores, a pressão pelo índice de audiência, a concorrência pelas fatias do mercado. A 

apresentação de notícias interessantes envolve dois tipos de requisitos mínimos: o fato deve 

chamar a atenção da audiência, quer pela sua importância, sua seriedade, notoriedade, ou por 

ser inusitado; e o fato deve ser narrado de forma interessante, ainda que a forma mais atraente 

não seja a mais objetiva. Dentro desse panorama, é interessante perceber que o crime e a 

violência são temas constantemente explorados pelos meios de comunicação de massa, a 

ponto de existirem vários programas, como o ora analisado, especializados apenas em notícias 

criminais. Essa recorrência do tema violento, segundo Contrera, aproxima-se da obsessão, 

mostrando que a violência está essencialmente relacionada com os processos comunicativos 
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contemporâneos
287

. Assim, dedicamos o presente capítulo à análise breve de algumas 

questões relativas à mídia e à temática da violência. 

 

2.2. A mídia e a construção das notícias 

  

   

Se toda realidade é uma construção social, se cada narrativa que cada ser humano faz é 

uma construção que se dá numa interação social, por que então focar especificamente no 

discurso da mídia? Porque as construções dos meios de comunicação de massa são mais 

difundidas, e alcançam um número maior de pessoas, adquirindo relevância social. Além 

disto, o relato midiático possui a pretensão de contar a verdade sobre o mundo 

(diferentemente de discursos declaradamente ficcionais, como os da literatura), ao mesmo 

tempo em que é construído de forma a se tornar acessível a um número grande de pessoas, 

possuindo uma narrativa mais simplificada, rápida e atraente para o público em geral (em 

oposição ao discurso científico, que costuma ser longo e complexo). A mídia enquanto 

instituição social possui um papel importante na sociedade e, através de seu discurso, produz 

uma realidade, que pode gerar vários efeitos sociais de mobilização ou desmobilização
288

. 

 O ato de ler um jornal ou assistir a um programa de notícias na televisão é um ato de 

conhecer, de se aproximar de um mundo distante, ainda que próximo fisicamente. Para 

Maturana e Varela, todo conhecer é um fazer, pois depende da estrutura daquele que conhece, 

e aquilo que vemos como real é o resultado de como nossa estrutura humana capta o mundo 

ao nosso redor. Tais autores ressaltam a importância da linguagem no processo de 

conhecimento, especialmente pelo seu caráter reflexivo
289

. Segundo Maturana, “nós, seres 

humanos, existimos como tais na linguagem, e tudo o que fazemos como seres humanos 

fazemos como diferentes maneiras de funcionar na linguagem”. E complementa: 

nós, seres humanos, existimos como observadores na linguagem, e quaisquer 

distinções que façamos são operações na linguagem, em conformidade com 

circunstâncias que surgiram em nós na linguagem
290

.  

Pesquisas mostraram que animais como os chimpanzés podem aprender a interagir 

com a linguagem de gestos, mas isto não significa que eles possam distinguir elementos do 

domínio linguístico como se fossem objetos, como os humanos fazem. Para Maturana e 

                                                 
287

 CONTRERA, Malena Segura. Mídia e pânico: saturação da informação, violência e crise cultural na mídia. 

São Paulo: Annablume; Fapesp, 2002, p. 89. 
288

 BOURDIEU, Pierre, ob. cit., p. 28. 
289

 MATURANA, Humberto R., VARELA, Francisco J., ob. cit., p. 31-32. 
290

 MATURANA, Humberto. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 130-131. 



75 

 

Varela, o surgimento da linguagem humana deve ter se dado pelo próprio caráter do homem 

enquanto animal social, com “relações interpessoais afetivas e estreitas, associadas à coleta e 

à partilha de alimentos”
291

. A necessidade existente de que alguns membros de um grupo 

muito ligado tivessem que sair por um período de tempo para caçar e coletar alimentos pode 

ter feito com que cada membro passasse a levar o grupo consigo, sem precisar estar em 

interações físicas contínuas com ele. Desta forma, “o aparecimento da linguagem no homem, 

e também no contexto social em que ela surge, gera o fenômeno inédito – até onde sabemos – 

do mental e da autoconsciência como a experiência mais íntima do ser humano”
292

. Para os 

autores, a manutenção da linguagem, dessa interação com outros seres humanos, só é possível 

se nos comportarmos como se existissem outros, pois são nossas redes de interação linguística 

que nos fazem o que somos.  

Assim, a linguagem que nos possibilitou levar o grupo conosco e nos referirmos a 

conceitos do domínio linguístico como objetos permitiu também que expandíssemos o nosso 

conhecimento sobre o mundo para além de nossa experiência direta. A possibilidade de fazer 

referência a outros, assim como a um tempo diferente do presente, nos permite e torna 

necessária a realização de relatos, histórias sobre acontecimentos, que são diferentes dos 

acontecimentos em si, devido às limitações do próprio conhecer e do instrumento utilizado 

para o conhecimento: a linguagem. A correspondência entre sons (ou palavras) e coisas é 

arbitrária, ainda mais quando o objeto da referência são sentimentos ou ações. Através desses 

relatos, mesmo que inexatos, podemos reviver o que nunca vivemos, conhecer o que não nos 

é acessível diretamente.  

O que nos dá uma sensação de pertencimento a um mesmo mundo? A ideia de que 

existem pessoas e lugares além de nossa experiência direta, sobre os quais nos são contadas 

histórias, mostradas fotos e vídeos, é que torna esse mundo “real”. Daí as notícias, como 

relatos desses eventos distantes (ou nem tão distantes assim), que se tornam reais para nós. 

Esses relatos compartilhados vêm a criar uma “comunidade imaginada”, composta por 

indivíduos desconhecidos uns dos outros, mas que compartilham um sentimento comum, 

criado a partir da simultaneidade dos discursos jornalísticos
293

. Os sentidos construídos pela 

mídia levam as pessoas a compartilharem compreensões que ajudam na formação de alianças 

e de uma solidariedade. Para Melo, “conflitos são subsumidos a partir de ressignificações de 
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eventos sociais”
294

, e o hábito de estar bem informado sobre o que se passa no mundo 

transforma-se em uma forma de afirmação de pertencimento do indivíduo. Os meios de 

comunicação terminam por ser o único território social comum partilhado em grande escala 

na atualidade, portando, assim, um sentido de pertencimento
295

. 

 O papel que primeiramente coube à linguagem, de aproximar entes distantes no espaço 

e no tempo, cabe na sociedade moderna à mídia, que nos aproxima do outro, desconhecido, 

enquanto outro, enquanto pessoa que nunca iremos encontrar pessoalmente, mas da qual nos 

aproximamos emocional e psicologicamente. Segundo Melo, a “mídia, como prática cultural, 

funciona reduzindo a distância emocional e psicológica entre o evento e os indivíduos”
296

. 

Esse compartilhamento de emoções à distância “arremessa os indivíduos de sua vida privada 

para um sentido de coletivo constituído pela mediação tecnológica da imprensa”
297

. 

A simultaneidade, característica intrínseca do jornalismo, cria um tempo próprio, no 

qual não existe passado ou futuro, mas uma cultura do presente, que também elimina as 

distâncias entre os lugares e as pessoas. A explosão de notícias sobre eventos relativos a 

locais distantes no espaço, narrados de formas simultâneas a pessoas afastadas espacialmente, 

confere “um sentido de unidade entre indivíduos que nunca se viram, mas que compartilham 

emoções e valores”. Ao regular desta forma o binômio espaço/tempo, o jornalismo produz 

“uma nova experiência social nos indivíduos, ao estimular certa uniformização de 

comportamentos”
 298

. 

Chaui, por sua vez, ressalta que o principal resultado dos noticiários dos meios de 

comunicação é a desinformação, pois eles impedem a identificação pelo telespectador da 

localização das notícias no espaço e no tempo. De um lado, propiciam uma ausência de 

referência espacial ou atopia, em que o único espaço real fica sendo a própria tevê ou rádio, 

pois acontecimentos distantes (ocorridos em outros países, por exemplo) são experimentados 

muitas vezes como mais próximos do que certos fatos sociais que aconteceram na cidade do 

telespectador. Por outro lado, acarretam uma ausência de referência temporal ou acronia, 

através do relato dos acontecimentos como se não tivessem causas passadas nem efeitos 

futuros, com a duração de um espetáculo.  

Para a autora, isto implica em um paradoxo, em que “há uma verdadeira saturação de 

informação, mas, ao fim, nada sabemos, depois de termos tido a ilusão de que fomos 
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informados sobre tudo”
299

. Da mesma forma, como a emissão de informações é contínua, 

cria-se um truísmo de que algo está sempre acontecendo para qualquer pessoa no mundo
300

.  

Os relatos apresentados pela mídia, além das limitações decorrentes do próprio ato de 

conhecer, adquirem outros níveis de distorções, originadas dos recortes que esta instituição 

faz do fato social noticiado, e sempre consistirão em uma realidade construída socialmente, 

uma representação, refletindo uma escolha por parte dos grupos midiáticos do que é 

fundamental para o conhecimento do público
301

.  

As notícias são, portanto, resultado da necessidade de relatos daquilo que não foi 

observado diretamente. Neste sentido, todos os seres humanos são produtores de notícias, pela 

forma como relatam um mundo que tomam como preexistente
302

. Numa sociedade altamente 

diferenciada, os meios de comunicação de massa se tornam um instrumento para a obtenção 

de informações sobre áreas da vida social sobre as quais não temos experiência direta
303

. Para 

Molotch e Lester, todas as pessoas precisam de notícias que tornem acontecimentos remotos 

observáveis e significativos.  

Ainda segundo estes autores, cada acontecimento novo nos informa mais uma vez 

sobre o que foi e significou cada acontecimento anterior. E um acontecimento qualquer 

apenas se torna um evento numa vida particular caso apresente uma utilidade em relação ao 

indivíduo que tenta ordenar sua experiência. Cada evento, por sua vez, vai depender da sua 

utilidade de uso para se tornar durável
304

. Além disto, o que consideramos um evento é 

determinado culturalmente
305

. O tempo público, o conjunto daquilo que se presume ser 

compartilhado por uma coletividade sobre o passado, o presente e o futuro, por sua vez, é 

constituído de eventos públicos, ou seja, acontecimentos que foram percebidos como eventos 

pela coletividade. Assim, o trabalho dos jornalistas, historiadores, sociólogos, entre outros, é o 

de disponibilizar para diferentes públicos um conjunto de acontecimentos para que seja 

construído um senso do tempo público
306

. Murdock, no entanto, diz que as notícias têm um 

caráter ahistórico, pois não analisam a relação entre um dado evento e os processos estruturais 
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a ele subjacentes
307

. Para que um evento se torne público, é necessário que um acontecimento 

passe por um conjunto de agências que ajudam a construir o que o evento se tornará, levando 

em conta o trabalho que foi feito anteriormente e antecipando o que as outras agências vão 

fazer com este evento
308

. Para Melo,  

nem todos os problemas sociais são também problemas públicos. O processo de 

passagem de um problema social para a dimensão pública ocorre através da 

visibilidade que o problema adquire por meio de indivíduos ou instituições que têm 

poder para elaborar e divulgar discursos que representem significados acerca do 

problema
309

. 

A diferença entre os relatos pessoais e os realizados por organizações sociais como a 

mídia é que o impacto que estes têm sobre o público em geral é muito maior dos que o dos 

relatos que as pessoas constroem para si e para seus conhecidos através da interação 

pessoal
310

.  

Num artigo em que trata dos tipos de experiências e do tipo de informação que elas 

nos passam, Leslie Wilkins diz que, atualmente, a experiência que temos de coisas tende a 

crescer rapidamente, o que nos torna menos suscetíveis a surpresas completas. Com a 

urbanização, ocorreu uma mudança quantitativa e qualitativa na natureza das informações que 

passamos a obter do mundo e das pessoas. Isto levou a uma diminuição de nossas 

experiências no que diz respeito a avaliações de pessoas, pois raramente entramos em contato 

com indivíduos de classe social e idades diferentes das nossas. Assim, no mundo moderno, o 

contato com grupos desviantes, por exemplo, se limita às informações indiretas que obtemos 

através da mídia, as quais diferem em qualidade e tipo das informações obtidas pela 

experiência direta. Sofremos com uma perda de informação, fazendo com que o estoque de 

informação de um indivíduo se limite a esses dados indiretos
311

, obtidos por meio de relatos, 

que são sempre seletivos e inexatos.  

As informações obtidas através dos meios de comunicação de massa sofrem de uma 

perda de conteúdo não só pelo fato de serem um relato, mas também em decorrência das 

distorções próprias das suas narrativas e do seu processo produtivo. Por serem um produto 

vendido a uma audiência, as notícias são compostas por fatos sociais que foram considerados 

pelos jornalistas relevantes e atraentes para serem apresentados, ou seja, respondem às 
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pressões da busca pelo índice de audiência. Além disso, existem as limitações decorrentes do 

tipo de mídia em que são veiculadas. O relato produzido pela mídia impressa, por exemplo, 

porque dependente da linguagem escrita como meio principal, consiste em uma simplificação 

extrema da realidade. Mesmo aparentemente representando uma maior aproximação do 

“real”, através da veiculação de imagens e sons, o caráter bidimensional dos meios visuais e 

audiovisuais, em comparação com a tridimensionabilidade dos acontecimentos do mundo, 

também os transforma, inevitavelmente, em “simplificações em escala secundária, 

dependente, reduzida das realidades que lhes deram origens”
312

. 

 

2.3. Mídia e Poder 

 

 

Como já ressaltado, o processo produtivo de notícias envolve, primariamente, a 

seleção de fatos noticiáveis e da forma como eles serão apresentados. Essa seleção realizada 

pelos meios de comunicação de massa é um exercício de poder, pois determina que eventos 

são relevantes o suficiente para serem discutidos pelo público
313

, e a partir de que ângulos. A 

televisão, através desse poder de seleção que detém, segundo Bourdieu,  

pode, paradoxalmente, ocultar mostrando, mostrando uma coisa diferente do que 

seria preciso mostrar caso se fizesse o que supostamente se faz, isto é, informar; ou 

ainda mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira que não é mostrado ou 

se torna insignificante, ou construindo-o de tal maneira que adquire um sentido que 

não corresponde absolutamente à realidade
314

.   

Um dos poderes da mídia diz respeito justamente à construção de discursos sobre 

ações, legitimando-as, rechaçando-as ou negligenciando-as. Para Melo, estes poderes são de 

três níveis: legitimidade (como instância que observa as outras instituições sociais); 

informação (por determinar os fatos que devem ser noticiados); e valor (pois define as 

agendas de preocupação dos indivíduos). A legitimação, por exemplo, decorre do fato de a 

mídia poder dar visibilidade a discursos de algumas instituições
315

. Nos programas centrados 

em notícias sobre crimes, por exemplo, é comum que o discurso da Polícia seja 

sobrerrepresentado em relação ao de outras instituições, como ocorre no programa “Bronca 

Pesada”, muito embora a instituição que decide o que vai ser objeto de ação penal seja o 
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Ministério Público e a que detém o poder final de decisão nas questões relativas a crimes seja 

o Judiciário.  

Tratando especificamente sobre o rádio e a televisão, Chaui afirma que estes são 

centros de poder econômico e centros de poder político ou de controle social e cultural. No 

Brasil, no entanto, adquirem um poder especial, pois a maior quantidade de pessoas 

analfabetas, se comparada com os países ditos “desenvolvidos”, faz com que as radiodifusões 

sonoras e de sons e imagens acabem tendo um maior alcance sobre o total da população
316

. 

Esse poder do discurso jornalístico se dá, principalmente, pela influência sobre a preocupação 

dos indivíduos, a partir da seleção dos fatos noticiados, e também sobre a forma como as 

pessoas vão pensar sobre os fatos selecionados, a partir da escolha de enquadramentos de 

interpretação dos fatos noticiados
317

. Para Peter Loizos, 

o mundo em que vivemos é crescentemente influenciado pelos meios de 

comunicação, cujos resultados, muitas vezes, dependem de elementos visuais. 

Conseqüentemente, o „visual‟ e a „mídia‟ desempenham papéis importantes na vida 

social, política e econômica. Eles se tornaram „fatos sociais‟, no sentido de 

Durkheim. Eles não podem ser ignorados
318

. 

Para Bourdieu, a importância do campo jornalístico no mundo social decorre do 

monopólio real que ele possui sobre “os instrumentos de produção e de difusão em grande 

escala da informação”
319

. Como os outros campos, o jornalismo possui um conjunto de 

pressupostos e crenças partilhadas, que servem de base para a seleção que os jornalistas fazem 

da realidade social e do conjunto das produções simbólicas, como discursos e ações. Esta 

seleção desemboca numa censura, por onde passa apenas aquilo que pode interessar, prender a 

atenção, em detrimento de outras expressões simbólicas que mereceriam ser divulgadas à 

população em geral
320

. 

Murdock aponta que há uma relação entre os jornais e o sistema econômico e político, 

que pode ser direta, através da existência de diretorias engajadas e acionistas recíprocos, bem 

como indireta, por meio da dependência dos jornais em relação às publicidades. A conexão 

entre essa estrutura e o processo produtivo de notícias, no entanto, é muito mais oblíqua que 

direta, se dá muito mais pelos mecanismos invisíveis do que por intervenções diretas. Muito 

embora os jornalistas ressaltem a sua autonomia, a definição básica das situações que o relato 
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midiático sustenta dos eventos políticos coincide, em grande parte, com as definições dos 

detentores de poder econômico ou político
321

. 

Essa coincidência de posições entre os políticos e a mídia não é fruto de um conluio, 

mas resultado lógico da organização atual do processo produtivo de notícias e das 

pressuposições sobre as quais ele repousa
322

. Cohen e Young ressaltam que mesmo os 

poderosos têm que levar em conta a relativa autonomia da mídia, pois precisam vender suas 

“mercadorias” à mídia da mesma forma que esta precisa vender as notícias à audiência. Isto, 

aliado à variação de conteúdos existente entre os vários meios de comunicação, significa que 

não dá para explicar a relação da mídia com os poderosos por um funcionalismo simplista
323

.  

Para Bourdieu, o jornal televisivo é um exemplo do poder simbólico existente na 

mídia, pois de forma realmente não intencional e sem sofrer intervenções diretas, ele acaba 

resultando conveniente a todos, confirmando coisas já conhecidas e deixando as estruturas 

mentais dos telespectadores intactas
324

. Nesse sentido, a violência simbólica exercida por 

esses meios seria “uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e 

também, com freqüência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são 

inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la”
325

. Para Contrera, a mídia dispõe de um enorme 

poder simbólico na atualidade, sendo uma das principais racionalizadoras do nosso mundo, 

atuando na regulação social por meio da linguagem
326

.  

O poder específico de um órgão de imprensa se mede por seu peso econômico, suas 

fatias de mercado e seu peso simbólico, este último difícil de quantificar, entre outros 

fatores
327

. Dentro do campo jornalístico, a televisão tende a adquirir uma posição dominante 

econômica e simbolicamente. Um dos perigos políticos desse veículo, segundo Bourdieu, 

advém do fato de que “a imagem tem a particularidade de poder produzir o que os críticos 

literários chamam o efeito de real, ela pode ver e fazer crer no que faz ver”
328

. Além disso, a 

televisão, por seu poder de difusão, levanta um problema para o jornalismo escrito e o 

universo cultural em geral, pois para se estender a um público cada vez maior, o seu discurso 

deve perder as asperezas e tudo o que for passível de dividir, excluir, chocar ou levantar 
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problemas. O discurso televisivo recorre, assim, cada vez mais a “assuntos-ônibus” que não 

levantam problemas
329

. Através dos seus pensadores, os fast-thinkers, que utilizam em suas 

“análises” ideias feitas, banais, comuns, a televisão acaba por superar o problema da recepção 

da comunicação, que passa a ser instantânea, pois praticamente inexistente.  

Esse aumento do peso simbólico da televisão dentro do campo jornalístico como um 

todo, e entre as emissoras, daquelas que se dedicam ao jornalismo sensacionalista, faz com 

que uma visão da informação própria deste último tipo de jornalismo comece a se impor no 

campo. Bourdieu afirma que devido à concorrência por fatias de mercado, “as televisões 

recorrem cada vez mais aos velhos truques dos jornais sensacionalistas, dando o primeiro 

lugar, quando não é todo o lugar, às variedades e às notícias esportivas”
330

. Isso dá ensejo à 

contratação de profissionais mais dedicados a esse tipo de notícia, buscando atender às 

expectativas do público menos exigente, ainda que contrárias a interrogações éticas ou 

políticas. Esses profissionais, que adquirem cada vez mais proeminência, também tendem a 

impor seus “valores” aos demais jornalistas. Um sintoma da ocorrência deste fenômeno 

apontado por Bourdieu no Brasil é que um programa como o ora analisado, de tom altamente 

sensacionalista, possua o terceiro maior preço para anunciar na emissora em que é 

transmitido, perdendo apenas para as novelas noturnas
331

.  

A insistência na veiculação das variedades representa um mecanismo que, segundo 

Bourdieu, ao gastar o precioso tempo televisivo com o vazio, oculta informações pertinentes 

aos cidadãos para o exercício de seus direitos
332

. O campo jornalístico, desta forma, “produz 

uma representação do mundo prenhe de uma filosofia da história como sucessão absurda de 

desastres sobre os quais não se compreende nada e sobre os quais não se pode nada”
333

. Para 

ele,  

Todos esses mecanismos concorrem para produzir um efeito global de 

despolitização ou, mais exatamente, de desencanto com a política. A busca do 

divertimento inclina, sem que haja necessidade de pretendê-lo explicitamente, a 

desviar a atenção para um espetáculo (ou um escândalo) todas as vezes que a vida 

política faz surgir uma questão importante, mas de aparência tediosa, ou, mais 

sutilmente, a reduzir o que se chama de “atualidade” a uma rapsódia de 

acontecimentos divertidos
334

.  
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2.4. O relato jornalístico 

 

 

 Para Cohen e Young, os meios de comunicação são um tipo de negócio no qual se 

fabricam e são reproduzidas imagens
335

. Paul Rock entende que as notícias jornalísticas são 

uma forma de conhecimento, derivadas das fontes e contextos de sua produção, que são em 

sua maioria burocráticas. Consistem, portanto, numa resposta organizada a problemas 

burocráticos
336

. Segundo Melo, o jornalismo é “a atividade de divulgar informações voltadas 

para o público, de forma mediada, periódica e organizada”
337

. Assim, resta a questão sobre 

por que e como (a partir de quais critérios) alguns eventos são selecionados como notícias e 

outros não. Cohen e Young falam em dois modelos teóricos básicos da mídia. Um deles é o 

modelo do mercado, segundo o qual a “notícia é uma categoria natural de um evento que deve 

– no bom jornalismo profissional – ser reportado o mais objetivamente possível”
338

. O 

segundo modelo é o manipulativo, para o qual a mídia e os jornalistas atuam diretamente no 

interesse dos seus donos, opostos aos interesses do público e a qualquer representação 

verdadeira dos eventos.  

No modelo do mercado, o papel do jornalista competente seria o de “reproduzir, o 

mais fielmente possível, aquelas partes da realidade que são as notícias”, e o critério utilizado 

para tanto seria o interesse público
339

. Para Cohen e Young, isso significaria, ao mesmo 

tempo, o que interessa ao público e aquilo que atende ao interesse do público (interesse 

público num sentido estrito). Contudo, esses mesmos autores ressaltam que nem sempre o que 

o público quer corresponde aos seus melhores interesses. Dentro desse debate sobre que 

critério deve ser utilizado na seleção de notícias, existem aqueles que defendem o papel 

educativo dos meios de comunicação de massa, em oposição aos liberais, que acreditam que 

se deve dar ao público aquilo que ele quer. 

  Qualquer comparação entre a narração apresentada pela mídia e relatos produzidos 

por pessoas envolvidas diretamente no evento mostra uma falta de correspondência entre as 
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notícias e a realidade. Como já dito, ainda que a objetividade fosse uma preocupação 

prioritária do jornalismo, essa correspondência com a realidade não seria algo possível, pelas 

próprias limitações do ato de comunicar. Além disso, é importante reconhecer que o jornalista 

possui um papel mais ativo e seletivo do que o modelo do mercado aponta, pois ao selecionar 

e interpretar os eventos criativamente, ele não deixa de utilizar os seus modelos 

preconcebidos acerca do universo social. Isso pode ser explicado pela existência de uma 

autocensura realizada pelos próprios jornalistas, que tentam encaixar os eventos selecionados 

numa visão de mundo particular que eles veem como personificando um retrato fiel da 

realidade. É impossível aproximar-se da realidade com a cabeça vazia, livre de 

preconcepções
340

, pois, como já dito anteriormente, nossa visão da realidade está 

comprometida pela estrutura que possibilita nosso conhecimento do mundo.  

Não obstante, o enviesamento das notícias não é necessariamente impelido por um 

maquiavelismo consciente, como afirma o modelo manipulativo. Os efeitos de sentido que os 

discursos jornalísticos constroem podem ser, inclusive, diversos dos esperados e desejados 

pelas organizações midiáticas
341

. Estes efeitos inesperados podem decorrer da própria reação 

das audiências, que nem sempre se constituem em uma massa passiva
342

. Os efeitos 

inesperados das ações humanas são algo comum e têm influência nos processos sociais mais 

amplos. A respeito disto, Norbert Elias diz que: 

planos e ações, impulsos emocionais e racionais de pessoas isoladas constantemente 

se entrelaçam de modo amistoso ou hostil. Esse tecido básico, resultante de muitos 

planos e ações isolados, pode dar origem a mudanças e modelos que nenhuma 

pessoa isolada planejou ou criou. Dessa interdependência de pessoas surge uma 

ordem sui generis, uma ordem mais irresistível e mais forte do que a vontade e a 

razão das pessoas isoladas que a compõem
343

.  

Além disso, os relatos produzidos pela mídia não determinam de forma direta a visão 

de sua audiência sobre os temas que trata, mas consistem numa influência importante sobre 

essa visão. Isso porque não se pode subestimar a habilidade dos receptores de diferenciar e 

interpretar a informação que recebem
344

. A “interpretação da audiência é um processo, não 

um resultado automático”
345

, pois é em si também criativa. Na percepção dos sentidos do 
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texto, o leitor/espectador pode ou não seguir a ordem estabelecida por aquele que construiu o 

relato
346

. Desta forma, Melo ressalta que  

o processo de construção de significados no discurso jornalístico não garante 

impactos automáticos nos indivíduos, mas que os impactos ocorrem, ao mesmo 

tempo em que também os indivíduos interferem no processo de fabricação de 

sentidos das narrativas midiáticas
347

.  

Os leitores de notícias, portanto, não são seres tão passivos e facilmente enganáveis 

como o modelo manipulativo acredita. Isto, no entanto, não diminui a importância dos 

discursos veiculados pela mídia, posto que estes, em muitos casos, constituem a nossa única 

fonte sobre determinados eventos sociais, o que limitaria uma recepção crítica das 

informações. Pode-se afirmar, portanto, que os jornalistas e o público encontram-se em 

constante interação, ainda que indireta, influenciando um as construções e percepções do 

outro, e as notícias seriam justamente o resultado desta ação coletiva (a notícia é construída 

com um olho no que a audiência deseja, no que lhe agrada, ao mesmo tempo em que é capaz 

de influenciar as suas concepções). 

 Para Hall, as notícias são um produto, uma construção humana, derivadas dos meios 

de comunicação de massa, um sistema de produção cultural, no qual os jornalistas possuem 

um papel importante, definindo que fatos do mundo social são significantes. No processo de 

seleção dos eventos que se tornarão notícias, há uma referência implícita, em parte, a critérios 

não enunciáveis e mutáveis do que se considera significante, baseado em conhecimentos 

presumidos sobre a audiência, a sociedade e a ideologia ou o código profissional da imprensa. 

Para ele, o jornalista age como um mediador (ou porteiro) entre diferentes públicos, entre os 

indivíduos e as instituições, o público e o privado, o velho e o novo. Portanto, além de 

produto cultural, as notícias são também fruto de uma série de definições e significados, que 

são referidos profissionalmente pelos jornalistas como “valores-notícia”
348

.  

Galtung e Ruge apontam que o conjunto de fatores que atua na seleção de eventos para 

a construção da notícia (sejam fatores de seleção de fatos, sejam fatores de apresentação dos 

fatos) produz uma imagem do mundo diversa daquilo que realmente aconteceu
349

. Chibnall, 

por sua vez, considera que o repórter criminal não coleta notícias, mas as cria a partir de 

fragmentos de informações dos dados que ele recebe da Polícia, que são organizados para 

serem apresentados na forma jornalística. Para ele, os jornalistas “constroem relatos de 
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segunda ordem da realidade a partir de materiais providenciados por fontes (relatos de 

primeira ordem)”
350

. Da mesma forma, Melo acentua o caráter da imprensa como receptora de 

discursos de outros (as fontes) ao mesmo tempo em que produz o seu próprio discurso, 

possuidor de uma gramática singular
351

.  

Molotch e Lester distinguem três tipos de agências: os promotores de notícias (news 

promoters), pessoas que identificam um acontecimento como especial; os montadores de 

notícias (news assemblers), indivíduos que, a partir dos materiais fornecidos pelos 

promotores, transformam acontecimentos em eventos através de sua veiculação e difusão; e os 

consumidores de notícias (news consumers), que assistem aos acontecimentos veiculados pela 

mídia e constroem um senso do tempo público em suas cabeças. Para os trabalhadores da fase 

da “montagem” das notícias, uma quantidade finita de coisas realmente aconteceu, das quais 

alguns acontecimentos mais especiais, interessantes ou importantes são selecionados. Os 

consumidores, por sua vez, produzem notícias de maneira semelhante às demais agências, 

mas seu trabalho é limitado por seus estoques de acontecimentos, que são bastante reduzidos 

após passarem pela seleção dos promotores e montadores, e também por não possuírem 

formas institucionais para difundir suas notícias
352

.  

 Apesar de serem construções sociais, as notícias não deixam de ter consequências 

reais, como já dito anteriormente. São várias as possíveis definições de crime, a depender de 

que corpo social é responsável pela sua criação, por meio de processos institucionais e sociais 

diversos. A definição midiática do crime “reflete a atenção seletiva dos jornalistas e da mídia 

em relação ao crime, o poder modelador dos „valores notícia‟, e as rotinas e práticas da coleta 

e apresentação das notícias”
353

. Além disso, a definição de crime apresentada pela mídia pode 

atuar na formação da definição que o público tem do crime, bem como, através de 

mecanismos, pode influenciar inclusive a visão oficial e moldar as atitudes do Estado em 

relação ao crime
354

.  

Roshier aponta que a definição de crime seletiva propagada pela mídia influencia a 

definição de crime construída pelo público, que pode afetar a comunicação de crimes à 

Polícia, o que, por sua vez, dá formato à definição oficial do crime. Isto tem relação com o 

conceito de amplificação do desvio, criado por Leslie Wilkins. Nos casos em que tal 
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fenômeno ocorre, é comum, segundo Roshier, que a sensibilidade aguçada em relação a certos 

tipos de crime aumente a sua comunicação à Polícia, aumentando seu número, e gerando um 

círculo vicioso
355

. E a amplificação do desvio tem relações claras com a atuação da mídia, 

pois esta pode manter vivo, dirigir e até exagerar o problema identificado numa “onda de 

crimes”
356

.  

 A construção das notícias se dá por meio da interpretação e seleção de eventos que 

venham a se encaixar em categorias preexistentes, as quais são fruto das exigências 

burocráticas e da concentração do controle e propriedade dos meios de comunicação. Essas 

limitações costumam influenciar os relatos jornalísticos de maneira menos óbvia, através de 

processos normalmente inconscientes, de interpretação de um evento a partir de uma visão de 

mundo aceitável. Apenas através da análise da estrutura por trás dos discursos difundidos pela 

mídia é que podemos compreender que visão do mundo está sendo propagada
357

. Assim, para 

cada conceituação do desvio e dos problemas sociais há uma visão da sociedade implícita
358

.  

Para Cohen e Young, os eventos narrados pela mídia são uma tradução da realidade 

em um paradigma ou visão de mundo. Isto explica a consonância como um dos valores-

notícia, pois as notícias são construídas de modo a que se encaixem em paradigmas e visões 

de mundo preexistentes. Os fatos coletados pelas fontes são analisados a partir de um 

paradigma consensual, que é uma lente através da qual a realidade é vista, o que não significa 

que as imagens vistas através dela sejam completas ficções. Como há esse etos do consenso 

institucionalizado nos meios jornalísticos, a objetividade dos jornalistas acaba se voltando 

contra aqueles grupos que desafiam a cultura do consenso em torno das instituições 

estabelecidas
359

. Este modelo consensual, no entanto, não pode ser explicado tão somente pela 

periodicidade e consonância dos meios de comunicação, mas tem conexão com mapas 

ideológicos de significados mais amplos
360

. Para Bourdieu, a televisão possui “a capacidade 

de impor princípios de visão de mundo, óculos tais que as pessoas vejam o mundo segundo 

certas divisões (os jovens e os velhos, os estrangeiros e os franceses)”
361

. 

 Além disso, para Hall, sem este conhecimento consensual de fundo sobre as estruturas 

sociais, nem os leitores nem os jornalistas seriam capazes de entender a história que está em 

primeiro plano. As fotos e textos num jornal não produzem um conhecimento novo do 
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mundo, mas sim reconhecimentos do mundo da forma como havíamos previamente sido 

ensinados a enxergá-lo
362

. Murdock afirma que os meios de comunicação, através de suas 

narrativas, fornecem a muitas pessoas uma moldura das definições e explicações com as quais 

elas abordam as situações
363

.  

 Há uma autonomia relativa da mídia em relação aos poderosos, que se dá em dois 

sentidos: de um lado, há a cultura da mídia, que possui noções como equilíbrio, ausência de 

tendenciamento, correção, forma adequada de cobertura, entre outros, e, de outro, há o próprio 

fato de que a notícia é uma mercadoria vendida para a audiência, pois um jornal ou programa 

deve, ao menos, representar um lucro para os seus donos
364

. Hall, contudo, lembra de C. 

Wright Mills, para quem a elite colonizou os meios de criar história em nossa sociedade, e a 

própria distribuição do poder na sociedade torna os atos e relatos sobre a elite mais 

interessantes, imbuídos de valores-notícias e, portanto, mais propensos a serem noticiados que 

atos de outras pessoas
365

.  

Bourdieu diz que os conteúdos veiculados na televisão são objeto de censuras, capazes 

de limitar o que pode ser dito e como pode ser dito. Para tal autor, existem intervenções e 

controles de nível político, que, juntamente com a precariedade de empregos, induz a um 

conformismo político nos relatos construídos pelos jornalistas, derivado de uma autocensura, 

consciente ou inconsciente desses profissionais. Ou seja, além das pressões políticas e 

econômicas mais óbvias, existem mecanismos anônimos e invisíveis que possibilitam a 

realização de censuras de várias formas. É através desses mecanismos que a televisão se torna 

um instrumento importante na manutenção da ordem simbólica
366

. Se os jornalistas, através 

de seus relatos, acabam por manipular as pessoas, eles também são manipulados pelas 

estruturas do campo jornalístico. Para Bourdieu, esses profissionais “Manipulam mesmo tanto 

melhor, bem freqüentemente, quanto mais manipulados são eles próprios e mais inconscientes 

de sê-lo”
367

. Ele chama isso de corrupção estrutural, que se dá através de vários fatores, como 

a concorrência por fatias do mercado, por exemplo. Os jornalistas possuem “óculos” especiais 

que fazem com que eles vejam apenas algumas coisas e as vejam de uma determinada 
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maneira. Não é só o que selecionam para veicular, mas como aquilo que é selecionado é 

construído como relato
368

. 

 Os discursos jornalísticos são muito semelhantes, devido a vários fatores, como as 

restrições advindas das fontes e toda uma série de mecanismos, entre eles a lógica da 

concorrência, pois a produção de notícias é fenômeno coletivo, realizado pelo conjunto dos 

jornalistas
369

. O autor aponta que ninguém lê mais jornais que os próprios jornalistas, 

obrigados pelas exigências profissionais a sempre conhecerem as produções dos concorrentes. 

Por estarem sempre lendo uns aos outros e terem formações e condições de trabalho 

semelhantes, o discurso por eles construído acaba sofrendo de um fechamento e de uma 

censura mais eficaz do que as intervenções expressas dos campos econômicos ou políticos
370

.  

Existem diversos tipos de jornalistas nesse meio, mas todos eles têm em comum à 

sujeição às pressões do índice de audiência. Um dos efeitos do índice de audiência na 

televisão é a pressão da urgência, concorrência pelo furo, que é uma das maiores limitações ao 

conteúdo da televisão
371

. Garapon ressalta que a única sanção que a mídia teme é a da 

audiência, do mercado
372

. E isso traz resultados negativos para os demais campos do mundo 

social, pois o campo jornalístico, sujeito às pressões econômicas decorrentes do índice de 

audiência, exerce uma pressão sobre todos os outros campos, e acaba impondo também a 

estes as regras a ele impostas pela concorrência por fatias do mercado
373

. Para que alguém de 

outro campo tenha acesso à televisão, deve se submeter à censura própria desses meios que 

resulta numa perda de autonomia desse sujeito, pois, entre outras questões, há uma imposição 

dos assuntos a serem tratados, das condições da comunicação, bem como há uma limitação de 

tempo, tornando “pouco provável que alguma coisa possa ser dita”
374

.  

Assim, percebe-se que as notícias são uma construção social, que levam em conta 

aspectos do poder econômico e de relevância para o público, produzindo relatos que têm uma 

influência sobre a população em geral, embora não necessariamente sejam capazes de 

determinar o que as pessoas pensam. Essa influência adquire ainda maior importância nas 

sociedades complexas atuais, em que a quantidade de informações obtidas de maneira direta 

diminui, tornando-nos mais dependentes dos relatos indiretos. Com relação à questão 

criminal, embora seja possível que adquiramos informações diretas (através da experiência de 
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ser vítima) e outros tipos de relatos indiretos (como conhecer alguém que foi vítima, 

pesquisas acadêmicas, livros, documentários e todo tipo de obra ficcional), o relato da mídia é 

o que potencialmente possui mais capacidade de influência, pois mais generalizado e, 

pretensamente, dotado de uma objetividade. 

 

2.4.1. Valores-notícia  

 

 

Os valores-notícia, para Traquina, são uma parte essencial da cultura profissional do 

jornalista. Representam conhecimentos práticos sobre a natureza e os objetos das notícias que 

auxiliam o profissional na construção rápida de seus relatos. Para os jornalistas, no entanto, é 

difícil explicar em que consistiriam esses critérios, e eles mesmos classificam a “perspicácia 

noticiosa” como uma capacidade que os diferencia das demais pessoas, um saber instintivo e 

não reflexivo. Embora nenhum dos jornalistas saiba enunciar de forma precisa em que 

consistem esses critérios de noticiabilidade, para além do princípio daquilo que é importante 

ou interessa ao público, estudos sobre o conteúdo veiculado nos mass media mostram que as 

notícias possuem um padrão estável e previsível. Esta previsibilidade denota a existência de 

critérios, ainda que não enunciados, que auxiliam o conjunto dos jornalistas na seleção do que 

será notícia. Traquina define, portanto, os critérios de noticiabilidade como “o conjunto de 

critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, 

possuir valor como notícia” 
375

.  

Galtung e Ruge afirmam que uma vez que não é possível o registro de todos os 

acontecimentos pela mídia, torna-se necessária uma seleção, e daí surge o questionamento 

sobre o que prende nossa atenção. Tais autores enumeram alguns princípios sobre essas 

seleções. Primeiramente, um acontecimento, para ser noticiado, deve estar de acordo, ou ser 

ao menos similar, com a frequência do meio de comunicação. Assim, acontecimentos que 

levam pouco tempo para ocorrer, como o homicídio, por exemplo, têm mais chances de serem 

noticiados num veículo de comunicação diário. Eventos longos, por sua vez, vão permanecer 

não registrados até que atinjam um clímax dramático
376

.  

Em segundo lugar, temos que apenas os eventos maiores, mais importantes, serão 

selecionados para serem noticiados, existindo um limite que o acontecimento deve ultrapassar 
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para ser considerado noticiável. Em terceiro lugar, um evento tem mais chances de ser 

noticiado quanto menos ambiguidades existirem nele; é preferível um evento com uma 

interpretação mais clara do que um altamente ambíguo sobre o qual várias implicações 

inconsistentes poder ser extraídas. Em quarto lugar, para os autores, o acontecimento 

selecionado deve ter uma significância, possuir uma proximidade cultural com a audiência; a 

atenção se voltará para aquilo que é familiar, similar culturalmente. Ser significativo também 

quer dizer possuir uma relevância para o leitor ou espectador, ter consequências em sua vida. 

Em quinto lugar, o que vai ser selecionado deve ter uma relação com as pré-imagens 

mentais da audiência; será notícia aquilo que é esperado pelas nossas estruturas mentais, no 

sentido de previsto, mas também daquilo que desejamos que aconteça. Nos dois casos, 

criamos uma matriz mental para fácil recepção e registro do evento já esperado ou desejado. 

Para Ruge e Galtung,  

no sentido aqui mencionado „notícias‟, „novidades‟, (news) são na verdade „velhas‟ 

(olds), porque elas correspondem ao que as pessoas esperam que aconteça – e se elas 

estão muito distantes das expectativas elas não serão registradas, de acordo com essa 

hipótese de consonância
377

.  

Em sexto lugar, temos que dentre os eventos significativos e consoantes, vão ser 

selecionados aqueles que são mais inesperados ou raros, em oposição ao que é regular e 

institucionalizado, contínuo e repetitivo. Em sétimo lugar, aquilo que já chegou uma vez às 

manchetes e foi definido como notícia continuará a ser assim tratado por algum tempo mesmo 

que sua amplitude seja drasticamente reduzida. Em oitavo lugar, a composição do jornal como 

um todo é levada em conta na seleção das notícias, pois quanto mais notícias de um tipo já 

tiverem sido selecionadas, como por exemplo, notícias sobre eventos internacionais, mais alto 

fica o limite para que um novo evento do mesmo tipo seja selecionado como notícia
378

.  

Para Galtung e Ruge, esses oito fatores são baseados em simples raciocínio, e 

sustenta-se que eles não variam tanto entre diferentes culturas. Os autores enumeram outros 

valores que são certamente significativos para os países ditos “desenvolvidos”, e que podem 

também ser aplicados a outros contextos culturais: eventos que dizem respeito a nações de 

elite; eventos sobre pessoas da elite; eventos que podem ser vistos de maneira personalizada, 

como ocasionados por ações de indivíduos específicos; e eventos que são negativos em suas 

consequências. De forma resumida, os doze valores-notícia por eles elencados são: 

frequência, amplitude do evento, clareza ou falta de ambiguidade, significância, consonância, 
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o inesperado, continuidade, composição, referência a nações de elite, referência a pessoas de 

elite, personalização e negatividade
379

.  

Galtung e Ruge levantam três hipóteses referentes à utilização desses valores-notícia 

citados: a) quanto mais valores-notícia um evento possuir, mais chances ele tem de ser 

registrado como notícia; b) uma vez selecionado, um acontecimento será narrado de forma 

que sejam acentuados os fatores que o tornaram noticiável (processo de distorção); e c) tanto 

o processo de seleção de eventos, como o de sua distorção, acontece em todas as etapas da 

cadeia que leva os acontecimentos ao leitor ou espectador. Assim, quando essas cadeias são 

muito longas, maiores serão os níveis de distorção encontrados nas notícias
380

. Para Hall, os 

valores-notícia formais são uma estrutura ideológica, a operacionalização e formalização de 

uma ideologia das notícias, ou seja, são apenas o primeiro plano de uma estrutura mais 

profunda escondida. Por isso mesmo eles requerem um conhecimento consensual sobre o 

mundo
381

. 

Traquina, por sua vez, faz uma divisão entre os valores-notícia de seleção e de 

construção. Segundo o autor, quando Bourdieu fala nos óculos particulares que os jornalistas 

possuem para enxergar o mundo e que os auxiliam na seleção e construção dos seus relatos, 

está se referindo aos valores-notícia. A divisão entre valores de seleção e construção foi 

proposta por Mauro Wolf, para quem esses critérios estão presentes ao longo de todo o 

processo de produção jornalística. Os de seleção se dividem em dois subgrupos: “a) os 

critérios substantivos que dizem respeito à avaliação direta do acontecimento em termos de 

sua importância ou interesse como notícia, e b) os critérios contextuais que dizem respeito ao 

contexto de produção da notícia”
382

. Os de construção funcionam como guia para elaboração 

do material, ensinando como o acontecimento deve ser relatado, quais partes devem ser 

realçadas e omitidas.  

Traquina lista, então, os seus próprios valores-notícia, aproveitando-se da divisão 

proposta por Wolf. Entre os critérios substantivos dos valores-notícia de seleção, 

encontramos: a) a morte, que é um dos valores-notícia principais; b) a notoriedade do 

principal agente do evento, seu nome e posição; c) a proximidade, em termos geográficos e 

culturais; d) a relevância, presente nos acontecimentos importantes e quem têm impacto na 

vida da audiência; e) a novidade, pois o que é novo é fundamental para os jornalistas; f) o 

tempo, que exige uma atualidade do evento, ou, ao menos, uma referência a datas passadas ou 
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importantes (aniversários de acontecimentos e datas especiais); g) notabilidade, representada 

pela visibilidade e tangibilidade do evento; h) o inesperado, aquilo que surpreende a 

comunidade jornalística; i) o conflito ou controvérsia, envolvendo a violência física ou 

simbólica; j) a infração, enquanto violação, transgressão das regras; e k) o escândalo, tipo de 

acontecimento importante para a comunidade jornalística porque reforça a condição da mídia 

de guardiã das instituições democráticas
383

.  

Entre os critérios contextuais dos valores-notícia de seleção, Traquina elenca os 

seguintes: a) a disponibilidade, facilidade de cobertura do evento; b) o equilíbrio, relacionado 

“com a quantidade de notícias sobre este acontecimento ou assunto que já existe ou existiu há 

relativamente pouco tempo no produto informativo de uma empresa jornalística”
384

; c) a 

visualidade, consubstanciada na presença de elementos visuais, como fotografias ou filmes; d) 

a concorrência, ou a busca pelo “furo”, como Bourdieu já apontava; e e) o dia noticioso, que é 

a presença, no mesmo dia, de várias notícias que atendam a um ou vários dos outros valores-

notícia elencados, fazendo com que alguns eventos que seriam certamente notícia em outro 

momento sejam descartados
385

. 

Os valores-notícia de construção que ele lista, por sua vez, são os seguintes: a) a 

simplificação, com o fim de tornar a notícia menos ambígua, mais clara; b) a amplificação, 

pois quanto mais o evento é amplificado, mais chances a notícia tem de ser notada; c) a 

relevância, pois quanto mais sentido for atribuído à notícia pelo jornalista, mais ela será 

notada; d) a personalização, que é a acentuação do fator pessoa, pois isso facilita a 

identificação do acontecimento como positivo ou negativo; e) a dramatização, que é o reforço 

do lado emocional, da natureza conflitual do evento; e f) a consonância, segundo a qual a 

notícia deve ser interpretada num contexto conhecido para a audiência, que corresponda às 

suas expectativas
386

. 

 

2.5. Mídia e Poder Judiciário 

 

 

 A mídia, pela sua relevância na atualidade, interage com os diversos campos de 

produção simbólica da atualidade, como o campo político e o jurídico. Na prevenção e 

repressão da criminalidade, a interação entre mídia e justiça é ainda mais forte, pois são várias 
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as atuações que os meios de comunicação de massa pode ter informalmente, conforme já 

apontado. Garapon afirma que existe entre o Judiciário e a mídia uma concorrência pela 

encenação da democracia, na qual a mídia pretende oferecer uma representação da realidade 

mais fiel do que as narrações do processo judicial, uma verdade isenta das mediações 

processuais, despertando uma ilusão de democracia direta
387

.  

A ausência de mediações processuais, com a valorização de uma verdade direta, 

arrisca privar os cidadãos de garantias básicas, como a presunção de inocência, sob o pretexto 

de assegurar a máxima transparência
388

. Isto porque, para Garapon, os media “apresentam-se 

como meios de representação mais acessíveis, mais expressivos, mais fiéis à realidade, mais 

sensíveis à diversidade de opiniões, em suma, mais democráticos do que o quadro processual 

na sala de audiências”
389

. Colocando-se como ente representativo mais acessível que os 

demais, a mídia ajuda a construir uma desconfiança em relação à verdade judicial e sua 

dimensão convencional, recheada de ficções jurídicas e esquemas processuais. De todos, é o 

princípio da presunção de inocência que sai mais atacado
390

.  

 Por outro lado, o próprio Judiciário age de forma a atacar esses princípios básicos do 

direito penal. A utilização irrestrita da prisão preventiva, que representa uma inversão da 

pena, onde se prende primeiro e se investiga depois, também destrói o princípio da presunção 

de inocência. E a exposição dos processados na mídia, com a conivência do juiz, equivalente 

a uma exposição em praça pública e destrói o princípio do segredo da instrução. As falhas da 

justiça em proteger esses dois princípios, segundo Garapon, acabam por servir de mote às 

justificativas dos excessos da mídia. Essa transgressão partilhada pelos juízes e pela mídia 

acarreta o esquecimento do direito e suas ficções “em nome de uma moral pretensamente 

superior”, a vontade popular, da opinião pública. Através deste fenômeno, a regra de direito 

perde sua força tanto em termos de sua obrigatoriedade como em relação ao princípio ético 

nela contido
391

. 

 Na busca de uma verdade sem as mediações processuais, a mídia acaba com as três 

distâncias essenciais à justiça: “a delimitação dum espaço protegido, o tempo diferido do 

processo e a qualidade oficial dos actores deste drama social. Eles distorcem o quadro 

judicial, paralisam o tempo e desacreditam a autoridade”
392

. E, com isso, destrói a unidade de 

tempo, espaço e ação própria do processo, em que todos os juízes e jurados devem ter acesso 
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à mesma quantidade de informações que os outros
393

. Além disso, a mídia não se contenta 

mais em relatar o que a justiça faz, mas exerce um jornalismo de interesses, buscando 

desempenhar todos os papéis, com o fim de intervir diretamente no curso dos acontecimentos. 

Os meios de comunicação não permitem identificar quem está falando, se advogado, 

promotor e juiz, o que é essencial no processo penal. Para a mídia, interessa apenas quem tem 

a melhor história e a conta melhor
394

.  

 A narração contida no processo, contudo, não é, a priori, menos imaginária do que os 

relatos propagados pela mídia. A garantia que o Judiciário oferece é a de refletir sobre essa 

narração, pois “o processo e o contraditório incutem uma certa ética da narração”
395

. Os fatos, 

para serem contados, devem respeitar algumas regras. Na televisão, pelo contrário, a realidade 

é tida como implícita, uma realidade supostamente sem mediações, e, por isso mesmo, capaz 

de impedir qualquer discussão. Além disso, a divulgação de informações relativas a uma 

investigação criminal demasiadamente cedo pode não só atrapalhar o trabalho do Judiciário, 

como falseá-lo, pois essa informação pode influenciar o comportamento do juiz e sua decisão. 

Para Garapon, devemos tomar cuidado com os processos-espetáculo, e com a presença da 

mídia no funcionamento da justiça, pois a emoção própria da narrativa desses meios, 

especialmente a televisão, “atrasa mais a inteligência dos factos do que sensibiliza”
396

. 

 Apesar da existência de uma tentação populista na justiça, caracterizada pela busca de 

uma verdade direta com base na opinião pública, que estaria presente nos relatos veiculados 

na mídia, Garapon aponta que há na atualidade um aumento do interesse sobre a questão 

judicial. Este interesse, no entanto, é ambíguo, pois reflete, ao mesmo tempo, um desejo de 

reforçar um contrapoder e um interesse pela vingança. Assim, a democracia pode se converter 

em um “circo que oferece um espectáculo da crueldade”
397

, que se torna mais interessante 

quando pessoas poderosas ou importantes são jogadas na arena. Para o autor, “Esta forma 

sentimental e efusional de fazer política concilia-se bem com uma opinião pública órfã de 

conflito central, que apenas consegue representar o laço social segundo o código binário 

agressor/vítima”
398

. A partir disso, o direito penal passa a ser o último recurso contra o 

abandono da ideologia no espaço social, dando ensejo ao fenômeno que Garapon chama de 

“preferência penal”. Essa maneira de ver o mundo, com os olhos da vingança, dispensa as 

sutilezas da responsabilidade administrativa ou civil, vistas como suspeitas pelos cidadãos.  E 
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esse tipo de abordagem a partir das emoções, substituindo o político, dá origem e acentua o 

populismo. 

Um dos reflexos disso é, para Garapon, a tendência atual de uma maior identificação 

da população com a vítima (em oposição ao árbitro), ao justiceiro (no lugar do legislador)
399

. 

Esta identificação, segundo Sánchez, faz com que se perca de vista a concepção tradicional do 

direito penal subjetivo, “como instrumento de defesa dos cidadãos frente à intervenção 

coativa do Estado”
400

, oposta a uma nova interpretação dele como a espada da sociedade 

contra a delinquência dos poderosos. Essa visão do direito penal como instrumento de 

proteção da vítima pode ter consequências sobre a interpretação do próprio princípio da 

legalidade. Para Garapon, censura-se a justiça porque ela nunca está à altura do drama e do 

sofrimento, mas cabe a este órgão justamente opor à violência e ao sofrimento as palavras e o 

dinheiro
401

. 

Num mundo que duvida de seus valores e não se espanta com mais nada, notícias 

como o assassinato de crianças permanecem como o único mal absoluto, e é no horror a esse 

tipo de ato que se encontra o consenso, que é de ordem mítica, assentado na crença, na 

adesão, invocação ritual. Esse consenso é um consenso sem solidariedade, pois apesar de 

fundado num sentimento forte para reunir pessoas bastante heterogêneas, não é suficiente para 

fundar uma comunidade política. O que une não é a transgressão da lei, do contrato social, 

mas o sofrimento da vítima. Essa emoção forte, que substitui a solidariedade social, afeta os 

discursos e pode, inclusive, servir de inspiração para leis; com isso, a emoção passa a 

influenciar toda a vida democrática, aí englobada a justiça. O autor se questiona se é possível 

a realização do direito em situações em que a emoção é demasiada
402

. Para ele, “O 

espectáculo da violência não deixa de ter repercussões na percepção da justiça. Ele converte a 

sensibilidade democrática numa pieguice ambígua”
403

. O direito, esvaziado da política, 

passaria, portanto, a ser um mero sindicato contra o sofrimento, nossa segurança perante o 

medo. 

Uma das consequências de uma maior identificação com a vítima é a diabolização do 

outro, pois uma vítima só existe porque há um culpado. Procuram-se, assim, culpados para 

tudo, inclusive a morte. Essa preferência por uma visão penal corresponde a uma visão mais 

jurídica, individualizadora, do mundo, em oposição à visão prevalente dos anos 50 aos 80 de 
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que a sociedade é a causadora do crime
404

. “O laço social já não é pensado como uma 

solidariedade, mas antes como uma ameaça”
405

. 

Para a indignação midiática, não há diferença entre a violência legítima e a ilegítima, 

nem importa o objeto da indignação. Segundo Garapon, quando se perde essa diferença entre 

a violência legítima (purificadora) e a ilegítima (impura), esta última espalha-se na 

comunidade, não havendo mais purificação possível, o que pode abrir caminho para a 

vingança privada
406

. O processo penal, jogo de pressões legítimas, se constituiu 

historicamente como uma forma de anular as pressões ilegítimas, aquelas que vêm de fora
407

. 

O perigo dessa tentação populista da mídia é que o processo penal acaba sendo cada vez mais 

invadido pelas pressões externas da opinião pública, veiculadas na mídia.   

 

2.5.1. A mídia e a tentação populista do Judiciário 

 

 

 Para Garapon, o Poder Judiciário hoje sofre de uma tentação populista, caracterizada 

pela pretensão de um acesso direto à verdade. Alguns juízes usam os meios de comunicação 

de massa como forma de se libertarem da hierarquia, buscando um acesso direto à opinião 

pública. Esse contato direto do juiz com a opinião pública é alimentado pelo descrédito do 

político, fenômeno amplamente discutido por Garapon. Os juízes passam a se emancipar das 

regras, cultivando “o mito de uma verdade auto-suficiente, que já não precisa da mediação do 

processo”
408

. O acesso direto à verdade, expressada pela suposta opinião pública veiculada na 

mídia, é prejudicial porque transmite a ideia de que o melhor juiz numa democracia é a 

opinião pública. Para Garapon, o problema é que uma “democracia de opinião é uma 

democracia sem simbólico, sem instância de peso, em suma, sem autoridade identificável e 

operante. (...) uma democracia enfim livre da política”
409

. 

 Com base em Girard, Contrera diz que uma das formas de controle dominantes que se 

exerce sobre a violência é a do sacrifício, em que são transferidas as tensões sociais, como 

rivalidades e rancores, para a vítima sacrificial. Sua função é evitar a explosão de conflitos. A 

autora se pergunta se o controle por intermédio do sacrifício foi efetivamente abolido em 
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nossa sociedade, ou se apenas sofreu transformações “na medida em que a própria 

representação do mundo e dos homens se transformou?”
410

. Para ela, com a abolição do corpo 

sacrificial da vítima, a violência passa a não encontrar limites, pois as pessoas já não se 

sentem vinculadas tão fortemente a nada, a fim de recorrer à vingança. 

 Nas sociedades modernas, haveria uma passagem do sacrifício para o poder exercido 

pela autoridade judiciária, um processo de racionalização da vingança. Esse processo 

simbólico de racionalização abre espaço para uma enorme ambivalência, própria da natureza 

da comunicação. Para Contrera, talvez isso explique porque “somos levados a repetirmo-nos 

(nos programas, nos temas, nos canais de TV, nos jornais etc.), na tentativa de aplacar as 

inseguranças que essa ambivalência traz por meio da redundância”
411

. Essa prática da mídia, 

no entanto, nunca será verdadeiramente integradora, posto que é um ritual eletronicamente 

mediado, um espetáculo, guardando apenas um dos traços dos rituais primitivos: a repetição, 

que nos torna obsessivos. Levando em conta as pressões do índice de audiência e o tempo 

moderno da produção, a televisão acaba por nunca aprofundar as questões que propõe. Assim, 

Contrera afirma que ao exercer a violência, a mídia acaba encontrando uma forma de 

sacralizar-se, pois “numa sociedade que não consegue mais resgatar a relação com o sagrado, 

apelar para o outro lado da relação, para a violência, não deixa de ser uma forma, mesmo que 

canhota, de aproximar-se do núcleo do sagrado”
412

. 

 Uma das atitudes comuns do jornalismo é a busca pela falha, o escândalo, que pode 

levar a uma cultura da desconfiança em relação às figuras públicas e às instituições 

democráticas, ocasionando o enfraquecimento do político
413

. Existe um ponto cego em todo o 

funcionamento social, que deve ser o mais visível possível numa democracia. Garapon aponta 

que no Judiciário francês esse ponto encontra-se presente no momento da deliberação, e é 

envolto por diversas garantias. Os meios de comunicação, por sua vez, segundo o autor,  

tornam tudo transparente, menos o local donde provém essa transparência, ou seja, 

eles próprios. (...) Os media só serão verdadeiramente democráticos no dia em que a 

montagem da emissão, a disposição do estúdio possam ser debatidas, mesmo 

contestadas
414

.  

Numa democracia, a transparência que se busca deve ser a dos processos, e não a dos 

homens. A busca não é por saber tudo, mas aquilo que foi legitimamente estabelecido
415

. Ou 
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seja, a transparência dos processos, necessária numa democracia, envolveria uma discussão de 

como são feitos as seleções e os enquadramentos dos fatos que se tornam notícias.  

A mídia entende a imagem como autossuficiente, sem necessidade de encenação para 

representar a realidade
416

. O meio televisivo, que vem adquirindo predominância no campo 

jornalístico atual, trabalha com imagens, que, diferentemente de textos, são percepções e 

dirigem-se mais aos sentidos do que à inteligência, encorajando a passagem ao ato.  Desta 

forma, a mídia está sempre a intimidar os poderes públicos a agir em tempo real, fazer 

qualquer coisa de forma rápida
417

. Como o pensamento, em oposição às ações, demanda 

tempo, a rapidez da televisão desestimula a reflexão sobre os atos, enquanto cobra ações. Com 

sua pretensão de apenas informar, a mídia recusa engajamento em qualquer ação, ao mesmo 

tempo em que, segundo Garapon, impede as demais instituições sociais de agir, sem que 

possa atuar no lugar delas. Esse imobilismo que ela promove, faz com que sua verdadeira 

natureza, para o autor, passe a ser a de uma autoridade de fato
418

. 
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CAPÍTULO 3: O PROGRAMA “BRONCA PESADA” 

 

3.1. Metodologia de análise 

 

 

Em nossa dissertação, utilizamo-nos de pesquisa bibliográfica, cujos resultados 

principais já foram apresentados, e de pesquisa documental, referente a documentos de 

difusão de sons e imagens, correspondentes ao programa televisivo “Bronca Pesada”.  

No que diz respeito à pesquisa documental, escolhemos coletar dados sobre o 

programa “Bronca Pesada” do turno da tarde, transmitido na TV Jornal no horário 

aproximado das 12h25 às 13h30. Como decorre da própria escolha do aporte teórico, a nossa 

abordagem dos documentos coletados não poderia se dar por outra via que não a da pesquisa 

qualitativa, da análise em profundidade de um pequeno número de programas. Para o estudo 

qualitativo, “é necessário compreender as interpretações que os atores sociais possuem do 

mundo, pois são estes que motivam o comportamento que cria o próprio mundo social”
419

. 

Isto se coaduna com o aporte teórico que utilizamos no nosso trabalho, que vê o crime como 

uma construção social realizada por atores em processos de interação. Os conteúdos do 

programa escolhido foram selecionados como fontes de primeira ordem, pois consistem em 

espaços de construção de realidades.  

Enquanto a pesquisa quantitativa utiliza a amostragem como procedimento de seleção 

para coleta de dados, buscando principalmente a representatividade da amostra em relação à 

população, a pesquisa qualitativa, nos moldes apresentados por Martin Bauer e Bas Aarts, se 

dá a partir da construção de um corpus, que “significa escolha sistemática de algum racional 

alternativo”
420

. Para os autores, a amostra própria da pesquisa quantitativa pode ter sucesso 

em representar indivíduos em relação à população geral, mas não é capaz de fazê-lo em 

relação às ações e situações. As populações de sistemas abertos, como a linguagem, podem ter 

seus elementos no máximo tipificados, mas nunca listados
421

.  

Se do aporte teórico estudado podemos concluir que os conceitos de crime e de 

criminoso são construções, fluídas e cambiantes, então não há como sequer pensar em fazer 
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um recorte que implique numa amostra de tal objeto, muito menos é possível descrevê-lo 

completamente. O que orientou a escolha de nosso corpus foi a decisão de buscar, através da 

análise de alguns programas, obter alguns dados sobre como está sendo construída essa 

imagem no programa escolhido, bem como aquilo que se está construindo.  

A partir disso, buscamos uma aproximação inicial do objeto, assistindo livremente a 

alguns programas. Posteriormente, decidimos analisar mais detalhadamente dois programas 

de um mesmo dia, um do turno da manhã e outro da tarde, para tentar captar os aspectos mais 

interessantes a serem observados nos demais programas escolhidos. Optamos, então, por uma 

aproximação livre, buscando anotar tudo o que houvesse de interessante, para depois fazer a 

seleção das variáveis a serem coletadas. Com base nisto, elaboramos um instrumento de 

coleta, no qual anotamos desde dados mais precisos (como tipo de crime, bairro, etc.), bem 

como algumas informações mais abertas, que nos ajudassem a perceber os aspectos mais 

complexos do programa escolhido (relação com a Polícia, comentários, humor, contradições).  

Terminada esta primeira aproximação, decidimos começar a coletar os dados sobre os 

programas. Optamos por fazer uma coleta mais aprofundada durante uma semana, em relação 

ao programa da tarde. Finalizada a etapa de coleta, partimos para a análise dos dados. 

Quanto ao nosso objeto de estudo, Diana Rose ressalta que,  

os meios audiovisuais são um amálgama complexo de sentidos, imagens, técnicas, 

composição de cenas, seqüência de cenas e muito mais. É, portanto, indispensável 

levar esta complexidade em consideração, quando se empreende uma análise de seu 

conteúdo e estrutura
422

.  

Ainda segundo Rose, temos que “todo passo, no processo de análise de materiais 

audiovisuais, envolve trasladar. E cada translado implica em decisões e escolhas”
423

. 

Transformar sons e imagens em texto escrito envolve uma brutal simplificação, agravada pela 

influência, na descrição feita, das percepções e subjetividades do pesquisador. 

Assim, a todo momento que nos aproximávamos do nosso objeto, estávamos sempre 

realizando escolhas e pensando em como podíamos traduzir determinadas imagens e sons em 

palavras. Da mesma forma como ressaltamos que todo relato é limitado, aí incluído o 

produzido pela mídia, as nossas escolhas sobre o que destacar nos programas analisados 

consistem também num relato simplificado, limitado e incompleto, que traduz nosso ponto de 

vista a partir da leitura que fizemos do aporte teórico utilizado. Assim, para Rose,  

                                                 
422

 ROSE, Diana. Análise de imagens em movimento. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Comp.). 

Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 343-364, 

p. 343. 
423

 Ibidem. 



102 

 

o que é deixado fora é tão importante quanto o que está presente. A escolha, dentro 

de um campo múltiplo, é especialmente importante quando se analisa um meio 

complexo onde a translação irá, normalmente, tomar a forma de simplificação
424

.  

Apesar das limitações apontadas, construir um relato baseado em escolhas e traduções 

imperfeitas é a única forma de se aproximar qualitativamente de um objeto de estudo como os 

meios audiovisuais, de forma que vá além da mera quantificação e tipificação. Tal maneira, 

também é mais compatível com a abordagem que adotamos, que se centraliza nos aspectos 

simbólicos dos processos e interações que vão definir o que é crime e quem são os 

criminosos. 

  

3.2. Alguns dados sobre o programa “Bronca Pesada” 

 

 

 O programa escolhido, o “Bronca Pesada”, apresentado por Joslei Cardinot, é 

veiculado de segunda a sexta, na TV Jornal, no início da manhã e no início da tarde. O 

programa da manhã, denominado “Bronca 24h”, tem a duração de aproximadamente meia 

hora, iniciando-se por volta das 07h07, enquanto que o programa da tarde, o “Bronca Pesada” 

propriamente dito, dura um pouco mais de uma hora, começando por volta de 12h30. Estes 

programas fazem parte da programação local da TV Jornal, que integra o Sistema Brasileiro 

de Televisão – o SBT – na condição de afiliada
425

. O horário do programa da tarde 

corresponde ao que se chama de “horário nobre local”, que vai do meio-dia às quatorze horas, 

de segunda a sexta-feira
426

. Um exemplo da relevância dos dois programas para a 

programação da emissora é que, excetuando as duas novelas veiculadas pelo SBT no horário 

da noite, o programa “Bronca Pesada” da tarde possui o valor do comercial de 30 segundos 

mais alto, correspondendo a R$ 4.751,00 para anunciar de segunda a sexta. O da manhã, por 

sua vez, possui o valor mais alto para programas deste turno, de R$ 1.348,00
427

.  

Após uma aproximação inicial, percebemos que existem algumas diferenças entre os 

programas dos dois turnos. No programa da manhã as notícias são mais curtas e costumam 

receber menos chamadas, e o apresentador sempre anuncia notícias rápidas, as “últimas” da 

madrugada. Não são feitas publicidades no meio do programa, como ocorre durante à tarde, 
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em que o próprio apresentador fala sobre os produtos, pois elas ficam restritas aos intervalos. 

O apresentador também não comenta as matérias, pelo menos não tão detalhadamente como 

costuma fazer pela tarde. Além disso, o programa da manhã costuma ser uma repetição dos 

crimes mais interessantes narrados no dia anterior, com a menção rápida a algumas notícias da 

madrugada, que normalmente são melhor exploradas no programa de meio-dia.  

 O “Bronca Pesada” constitui o que comumente se chama de “programa policial”, 

comum nas rádios e na televisão. A nota particular deste tipo de programa é a narração 

sensacionalista dos acontecimentos, oposta ao etos sutil da imprensa séria
428

, caracterizando-

se por “uma forma de comunicação que apela para as emoções e cujo intuito, normalmente, é 

chocar, escandalizar”
429

.  

 Marcos Araújo diz que o gênero dos “programas policiais”, surgido nas rádios 

brasileiras a partir da década de 80, foi o resultado de uma transformação nos programas de 

denúncias e crítica aos costumes preexistentes. Apesar de terem buscado identificar-se 

inicialmente com o jornalismo, a adoção de uma narrativa sensacionalista, em que o 

apresentador/repórter dramatiza os fatos com o auxílio de uma linguagem (em especial, 

efeitos sonoros), mostra o quanto esses programas, no rádio e na TV, se afastam do 

jornalismo tradicional. Neles, procura-se atribuir ao tema “violência” um caráter mercantil, 

enquanto instrumento de sedução do público com o fim de conquistar mais audiência
430

. 

 Assim, apesar de ser voltado para a apresentação de notícias sobre crimes, o “Bronca 

Pesada” pode ser considerado, antes de tudo, um programa de entretenimento. Segundo 

Araújo, os programas policiais em geral não são vistos como violentos, mas como 

entretenimento; neles, até a morte não é vista como algo assustador
431

. Apresentando fatos 

reais, no formato de notícia, a sua maior preocupação, no entanto, não parece ser informar, 

mas divertir. É usar o real, que é muito mais fantástico do que as ficções, para entreter o 

público. Daí o seu tom de filme, principalmente no que diz respeito à trilha sonora utilizada, 

que corresponde a músicas de filmes de suspense ou policiais, acompanhadas de efeitos 

específicos de edição sonora, como sirenes tocando, sons de fotos sendo tiradas, tiros e gritos. 

Segue, adiante, uma tabela com os principais efeitos de edição sonora utilizados nas notícias 

“sérias” do programa, que mostram um pouco do tom ficcional adotado.  
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 DIAS, Ana Rosa Ferreira. O discurso da violência: as marcas da oralidade no jornalismo popular. São 
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Tabela 01: efeitos sonoros 

Efeitos sonoros Situações a que se referem 

Carro freando, às vezes seguido de 

uma batida de carro 

Acidentes de carro ou notícia que envolve carros 

Faca sendo amolada Crime cometido com o uso de faca 

Foto sendo tirada Quando mostra a imagem do suspeito ou vítima 

Grito
432

 Gravidade do fato 

Sirene Gravidade do fato 

Som de algo batendo Agressões sem uso de revólver ou faca 

Som de caixa registradora Quando o apresentador menciona dinheiro 

Som de helicóptero e de trem Quando estes meios de transporte estão envolvidos 

Som de moto dando partida Quando se refere a mototaxistas ou motoqueiros 

Telefone tocando Refere-se a roubo ou furto de celulares 

Tiros Gravidade do fato, quando há o uso de arma de fogo 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

  

 Se o programa diverte como um filme policial ou de suspense, ele também provoca 

risos, e o recurso ao deboche é uma constante. Essas características do programa fazem parte 

do que é chamado de “contrato tácito de leitura”, que cada veículo de comunicação faz com 

seus leitores, com base em suas particularidades, como o projeto gráfico (diagramação), 

linguagem utilizada, entre outras
433

. Além disso, cada contrato implícito envolve um etos 

próprio, através do qual pode se diferenciar, por exemplo, a imprensa séria da sensacionalista. 

Mesmo com sua narrativa dotada de elementos ficcionais, o “Bronca Pesada” ainda possui 

uma conotação jornalística, de construir narrativas com base em fatos “reais”.  

 Chaui faz uma análise comparativa entre os noticiários e as telenovelas
434

, programa 

típico e especial da televisão brasileira, exportado para diversos países, e diferente dos 

seriados norte-americanos, pois estes se aproximam mais do cinema – e, portanto, da ficção. 

As telenovelas, segundo Chaui, aparecem como um “relato do real”, através de uma tentativa 

de aproximação da realidade (nas características dos personagens, dos cenários, figurinos, e 

até na passagem mais lenta do tempo, como se cada capítulo representasse um dia ou algumas 

horas), contrapondo-se à narrativa do noticiário, produto da espetacularização da notícia, que 
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nos apresenta “um mundo irreal, sem geografia e sem história, sem causas nem 

conseqüências, descontínuo e fragmentado”
435

. Essa contradição entre a novela 

(declaradamente ficção) como relato do real e o jornalismo (declaradamente sério) como 

espetáculo, fica ainda mais clara no programa estudado, que mistura jornalismo e elementos 

ficcionais em suas narrativas. 

 Outro aspecto que chama atenção imediatamente em relação ao programa é o seu 

caráter popular. Acostumados com o discurso sério dos jornais tradicionais das emissoras de 

TV, com um português correto e preciso, percebemos que a própria linguagem do 

apresentador do “Bronca Pesada” é revestida de um caráter mais popular. Estão presentes 

alguns vícios de linguagem mais comuns e erros de concordância forçados, representando um 

pouco do português real, falado nas ruas. Ao contrário do que prescrevem os manuais de 

redação dos jornais de elite, a aproximação com a linguagem falada é um dos objetivos do 

jornalismo popular, fazendo com que ocorrências condenadas pelos jornais “sérios” sejam 

comuns e até componham o estilo sensacionalista dos jornais populares, como: “gírias, 

palavrões, lugares-comuns ou expressões vulgares, linguagem coloquial etc.”
436

. Para Ana 

Dias, “A força expressiva da língua falada, com suas possibilidades de comunicação imediata, 

potencializa, no jornalismo popular, o registro sensacionalista dos fatos”
437

. Além disso, o 

apresentador do programa utiliza sempre um traje esportivo, com camisa estampada ou preta 

normal e calça jeans, oposto ao traje formal normalmente usado pelos apresentadores de 

telejornais mais “sérios”. 

 Esta é, justamente, uma das questões sobre o programa. Os relatos por ele 

apresentados, mesmo possuindo elementos claramente ficcionais, dignos de um espetáculo, 

são bem mais conectados ao real do que aparentam. Isto porque, no Estado de Pernambuco (e 

no Brasil como um todo), o crime violento é um elemento importante da vida social. 

Lembramos de certa vez ter ouvido de uma pessoa (que ficou sabendo da presente pesquisa) o 

seguinte comentário: “assiste o programa de hoje, porque vai falar do tiroteio que teve lá no 

bairro. Tu nem sabe, minha filha tava bem pertinho”. E ela não falou num tom de total 

preocupação, mas ensaiou, inclusive, uma animação, pois sua vida ia passar na TV, mesmo 

que o evento em si fosse negativo.  

Num lugar em que tiroteios acontecem, várias pessoas são assassinadas por dia e em 

alguns bairros existe uma “lei do silêncio”, como não querer que relatos sobre crimes façam 
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parte das vidas das pessoas? A impressão que fica é a de que se aquele tiroteio presenciado 

pelo indivíduo não saiu na mídia, ao menos em uma pequena nota, ele não foi tão real assim, 

não foi tão grave ou não significou tanto. Mesmo que alguém tenha sido executado com 8 

tiros. 

 Como vimos, um dos aspectos mais problemáticos do relato jornalístico, em 

comparação com outros tipos de relato, é o das limitações do meio, que impedem que as 

notícias sejam narrativas profundas com análises sobre as causas dos problemas sociais 

divulgados. Este fator, quando aliado a uma apresentação de caráter popular ou popularesca, 

tende a ter como consequência uma veiculação dos fatos selecionados de forma ainda mais 

simplificada, ainda mais em consonância com a realidade preexistente, enquadrados de 

maneira que seja familiar à audiência. Essa visão de mundo preexistente, no entanto, pode ter 

como reflexo relatos preconceituosos, machistas e intolerantes em relação às diferenças. 

 São muitos aspectos que podem ser analisados de um programa como este, assim 

como de qualquer relato jornalístico. Aqui, escolhemos acentuar alguns que nos ajudem a 

compreender melhor a imagem que está sendo construída, e como isto está ocorrendo. 

Escolhemos levar a sério este programa, mesmo com seu viés humorístico e ficcional claro, 

como uma opção por levar a sério as preocupações de uma parte da população negligenciada 

pelos meios de comunicação tradicionais, que costuma ser a mais vitimizada pela 

criminalidade violenta.  

 

3.3. Objeto 

 

 

 Ao todo, trabalhamos com 5 (cinco) programas sucessivos no tempo, cada um relativo 

a um dia da semana. Começamos com uma terça-feira e terminamos na segunda-feira 

seguinte, para abranger os crimes do final de semana. Os dias escolhidos foram: 06/07/10, 

07/07/10, 08/07/10, 09/07/10 e 12/07/10. Selecionamos apenas os programas da tarde, por 

serem mais assistidos e mais ricos em comentários que os da manhã. 

 Nos 5 (cinco) programas analisados, foram apresentadas no total 97 (noventa e sete) 

notícias, entre elas algumas que se repetiram ao longo dos programas assistidos. Assim, 10 

(dez) delas eram na verdade repetições de notícias anteriores que já haviam sido apresentadas 

nos outros programas que acompanhamos. Como exemplo, temos o caso do goleiro Bruno 

Fernandes do Flamengo, que foi acompanhado diariamente durante muito tempo, então em 
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cada programa selecionado pelo menos uma das notícias repetidas diz respeito a este caso. 

Pode-se observar que a segunda-feira é o dia com menos repetições, pois excetuado o caso 

Bruno, todas as outras notícias não haviam sido abordadas nos programas anteriores.  

Um dos motivos para tanto pode ser o fato de que na segunda-feira é feita uma seleção 

a partir de todos os crimes do fim de semana, o que costuma gerar uma quantidade maior de 

fatos potencialmente noticiáveis a serem escolhidos pelos jornalistas responsáveis pela 

produção. Como visto, um dos critérios contextuais dos valores-notícia de seleção 

apresentados por Traquina é o “dia noticioso”, segundo o qual a seleção de uma notícia vai 

depender da presença ou não de várias outras possíveis notícias que atendam a um ou vários 

dos outros valores-notícia
438

. Ou seja, quanto menos fatos possivelmente noticiáveis existirem 

num determinado dia, é mais provável que sejam veiculadas notícias “importantes” de dias 

anteriores. Na tabela a seguir apresentamos o número de notícias acompanhadas em cada 

programa assistido. 

 

Tabela 02: Número total de notícias e notícias repetidas 

Número de notícias por dia e 

notícias repetidas 

06/07
439

 

(ter) 

07/07 

(qua) 

08/07 

(qui) 

09/07 

(sex) 

12/07 

(seg) 

Total 

Notícias que não se repetiram  20 16 12 19 20 87 

Notícias repetidas 0 3 4 2 1 10 

Total de notícias 20 19 16 21 21 97 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

 Procuramos, então, dentro das notícias analisadas, verificar que imagem do crime está 

sendo construída: qual o tipo de crime mais frequentemente noticiado, quais os bairros e 

localidades mais citadas. No que diz respeito aos tipos de crimes mais noticiados, fizemos 

uma tabela com uma classificação simples das notícias acompanhadas. Quando uma notícia 

tratava de mais de um crime, ou de crimes conexos, consideramos apenas o crime mais grave. 

Da mesma forma, se a notícia fosse apresentada de modo a não deixar clara qual é a hipótese 

principal da Polícia ou do apresentador, classificamos a partir do crime mais grave também.  
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439

 Não há nenhuma notícia repetida neste dia porque foi o dia em que começamos a analisar. 
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Tabela 03: Número de notícias por crime  

Número de notícias por crime em 

cada programa 

06/07 07/07 08/07 09/07 12/07 Total 

Homicídio 8 10
440

 8 7 9 42 

Roubo 4 3 2 3 2 14 

Tráfico 1 1 1 5 6 14 

Furto 1 0 1 2 1 5 

Autolesão 2 1 1 0 0 4 

Agressão 0 0 1 1 1 3 

Violência contra a mulher 1 2 0 0 0 3 

Acidentes de trânsito 0 1 0 1 0 2 

Estelionato 1 0 0 1 0 2 

Estupro  0 1 1 0 0 2 

Jogos de azar 0 0 1 1 0 2 

Outros acidentes 1 0 0 0 1 2 

Outros
441

 1 0 0 0 1 2 

Total 20 19 16 21 21 97 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

Para uma melhor análise, decidimos fazer uma segunda tabela excluindo as 10 (dez) 

notícias repetidas. Assim, ficou fácil perceber que a maioria das repetições eram relativas a 

homicídios (8 de 10), 1 (uma) dizia respeito a um suicídio (com uma suspeita de negligência 

de autoridades estrangeiras) e o outro era um caso de violência doméstica. Isto mostra que um 

dos critérios principais para a repetição de notícias é a gravidade do fato, que é clara nos casos 

de homicídios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
440

 Aqui, incluímos um caso de latrocínio, pois apesar de serem considerados crimes diferentes pela legislação 

penal, submetidos a procedimentos processuais diversos, ambos possuem a morte como resultado.  
441

 Esses outros equivaliam ao caso de ameaça de bomba e de tiroteio. 
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Tabela 04: Número de notícias por crime (sem repetidas) 

Número de notícias por crime em 

cada programa (sem repetidas) 

06/07 07/07 08/07 09/07 12/07 Total 

Homicídio 8 8 5 5 8 33 

Roubo 4 3 2 3 2 14 

Tráfico 1 1 1 5 6 14 

Furto 1 0 1 2 1 5 

Agressão 0 0 1 1 1 3 

Autolesão 2 1 0 0 0 3 

Acidentes do trânsito 0 1 0 1 0 2 

Estelionato 1 0 0 1 0 2 

Estupro  0 1 1 0 0 2 

Jogos de azar 0 0 1 1 0 2 

Outros acidentes  1 0 0 0 1 2 

Violência contra a mulher 1 1 0 0 0 2 

Outros
442

 1 0 0 0 1 1 

Total 20 16 12 19 20 87 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

Assim, percebe-se que a maioria das notícias veiculadas no programa nos dias em que 

assistimos dizia respeito a crimes de homicídio, sendo narrados 33 (trinta e três) casos em 42 

(quarenta e duas) notícias. A este tipo de crime seguem os casos de tráfico e roubo, com 14 

(quatorze) notícias cada. Por fim, temos o furto com 5 (cinco) notícias, enquanto os demais 

crimes apenas obtiveram 3 (três) ou 2 (duas) notícias. Por se tratar de um programa 

especializado em notícias criminais, a maioria dos fatos selecionados apresenta alguns 

valores-notícia básicos dentre os que enumeramos no segundo capítulo, que são a própria 

razão da temática criminal ser tão atraente: o conflito ou controvérsia e a infração ou 

transgressão de regras. Dentre os crimes, os violentos se destacam pela sua notabilidade ou 

tangibilidade, com efeitos muito mais fáceis de perceber do que os causados por delitos 

financeiros, por exemplo. Mas dentre a infinidade de crimes que ocorrem no país e no Estado 

de Pernambuco, cabe questionar por que uns são mais selecionados que outros.  

                                                 
442

 Idem da nota anterior. 
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Numa primeira análise, observamos que o homicídio é de longe o tipo de crime mais 

noticiado, mais que o dobro de vezes em relação ao segundo lugar (tráfico e roubo). Isso se 

deve possivelmente em razão do grande número de valores-notícia a ele agregados, além dos 

já enunciados, como: a morte e a relevância, e a visualidade (com a frequente possibilidade de 

mostrar o corpo da vítima, artifício comumente utilizado no jornalismo sensacionalista). 

Traquina diz que “Onde há morte, há jornalistas. A morte é um valor-notícia fundamental 

para esta comunidade interpretativa e uma razão que explica o negativismo do mundo 

jornalístico”
443

. Ademais, a própria gravidade deste tipo de crime impõe uma atenção maior a 

ele, especialmente se outros fatores estão envolvidos, como proximidade do fato em relação à 

audiência, sua imprevisibilidade e a notoriedade dos indivíduos envolvidos. A disparidade 

encontrada entre a cobertura do homicídio em relação a outros crimes pode, portanto, ser 

explicada, ao menos em parte, por estes motivos. A tabela a seguir evidencia essa diferença: 

 

Tabela 05: Cobertura dos homicídios em relação aos demais crimes 

Notícias de homicídios em relação 

aos demais crimes 

06/07 07/07 08/07 09/07 12/07 Total 

Homicídios 8 10 8 7 9 42 

Outros crimes 12 9 8 14 12 55 

Porcentagem de homicídios sobre o 

total de notícias do dia 

40,00

% 

52,63

% 

50,00

% 

33,33

% 

42,85

% 

43,29

% 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

Embora Pernambuco seja um Estado violento, no qual um número grande de pessoas é 

assassinado, essa superexposição dos crimes de homicídio (sobredeterminados no programa 

em relação aos crimes em geral), aliada às interpretações fornecidas pelo próprio 

apresentador, quando usa termos como “matança”, auxilia na construção de uma imagem do 

homicídio como uma constante em nossa realidade. Ainda que parcialmente corresponda à 

realidade, pois todos os crimes narrados aconteceram, e alguns homicídios que ocorrem 

acabam ficando de fora do programa, por falta de espaço (ou de interesse em apresentá-los 

para o público), essa construção pode dar ensejo a efeitos de discurso de medo e 

compreensões do resultado morte como uma ameaça incessante. Um dos problemas gerados 
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pelo relato recorrente de homicídios pela mídia é que o medo estimulado possui um sentido 

político de desmobilização social
444

. 

Outra forma de tentar medir os tipos de crimes considerados mais relevantes pelo 

programa, e que vão construir o imaginário sobre o crime em Pernambuco, é através da 

contabilização do número de chamadas que cada notícia recebeu, classificando-as por tipo de 

crime. A existência de várias chamadas atrai uma atenção maior para certos delitos, posto que 

a mesma história é narrada diversas vezes num mesmo programa, o que pode levar a notícia 

repetida a adquirir um caráter mais fixo no imaginário da audiência, tornando-se socialmente 

mais importante, mesmo que não fosse vista desta forma inicialmente. As tabelas a seguir 

mostram a relação entre o número de chamadas e o tipo de crime por programa: 

 

Tabela 06: Número de chamadas por tipo de crime nos programas 1, 2 e 3 

Nº de chamadas/tipo de crime 06/07 Média 07/07 Média 08/07 Média 

Homicídio 12 1,5 18 1,8
445

 18 2,25 

Roubo 8 2 4 1,33 4 2 

Tráfico 1 1 1 1 1 1 

Violência contra a mulher 6 6 7 3,5 0 0 

Estupro  0 0 4 4 4 4 

Furto 4 4 0 0 1 1 

Autolesão 5 2,5 1 1 1 1 

Agressão 0 0 0 0 2 2 

Estelionato 2 2 0 0 0 0 

Jogos de azar 0 0 0 0 3 3 

Outros acidentes 2 2 0 0 0 0 

Acidentes de trânsito 0 0 1 1 0 0 

Tiroteio 2 2 0 0 0 0 

Ameaça de bomba 0 0 0 0 0 0 

Total 42 2,1 35 1,84 34 2,12 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 
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 MELO, Patrícia Bandeira de, ob. cit., p. 286. 
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 Colocamos as médias apenas até 2 casa decimais.  
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Tabela 07: Número de chamadas por tipo de crime nos programas 3 e 4, e o total 

Nº de chamadas/tipo de crime 09/07 Média 12/07 Média Total Média 

Homicídio 24 3 19 2,11 90 2,14 

Roubo 4 1,33 3 1,5 23 1,64 

Tráfico 7 1,4 6 1 16 3,2 

Violência contra a mulher 0 0 0 0 13 4,33 

Estupro  0 0 0 0 8 4 

Furto 2 1 1 1 8 1,6 

Autolesão 0 0 0 0 7 1,75 

Agressão 1 1 1 1 4 1,33 

Estelionato 2 2 0 0 4 2 

Jogos de azar 1 1 0 0 4 2 

Outros acidentes  0 0 2 2 4 2 

Acidentes de trânsito 1 1 0 0 2 1 

Tiroteio 0 0 0 0 2 2 

Ameaça de bomba 0 0 1 1 1 1 

Total 42 2,21 33 1,57 186 1,91 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

 Assim, a maior média de chamadas por notícia pertence aos crimes de violência contra 

a mulher, que apesar de serem pouco noticiados, quando o são atraem muito mais chamadas, 

o que pode gerar uma multiplicação da sensação de sua ocorrência. Um dos motivos para isto 

é que estas narrativas usualmente envolvem elementos “humorísticos”, decorrentes da própria 

briga de casal, explorada de forma jocosa, em que o apresentador faz inúmeras “brincadeiras” 

com relação ao suspeito e à vítima, como mostraremos adiante.  

Em segundo lugar, aparecem as notícias sobre homicídios. Dentro dessas, pudemos 

perceber que existem alguns fatos que recebem um grande número de chamadas, pois além da 

morte estão envolvidos outros elementos inusitados, enquanto que em outros casos apenas se 

cita o acontecimento uma única vez, por ser um homicídio mais “comum” (exemplo: 

assassinato de pessoas envolvidas em atividades criminosas, vingança, homicídios sem 

motivação esclarecida ou enunciada, morte por drogas). Os homicídios que costumavam gerar 

um alto número de chamadas eram aqueles decorrentes de violência contra a mulher, entre 

outros, como o caso da briga da tia com o sobrinho, um dos casos de drogas, e um dos casos 

de suspeita de suicídio. É importante frisar que mesmo que narrados rapidamente em uma 
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única chamada, os homicídios mais “comuns” continuavam sendo mencionados com 

frequência, talvez como uma forma de contabilização e denúncia de sua existência.  

Em termos absolutos, o maior número de chamadas num mesmo programa foi de 7 

(sete), atingido em 3 (três) notícias sobre homicídios. Estes são seguidos de 3 (três) notícias 

que tiveram 6 (seis) chamadas no programa, sendo 1 (uma) relativa a um homicídio e as 

outras 2 (duas) casos de violência contra a mulher. Quatro notícias obtiveram 5 (cinco) 

chamadas (todas homicídios) e 6 (seis) tiveram 4 (quatro) chamadas (2 homicídios, 2 

estupros, 1 suicídio e 1 furto). Sete tiveram 3 (três) chamadas, 10 (dez) duas chamadas e o 

restante apenas 1 (uma). Isto se limitarmos nossa análise à quantidade de chamadas dentro de 

um mesmo programa. No que diz respeito às notícias que se repetem no decorrer de vários 

programas, temos os seguintes números: caso do goleiro Bruno – 17 (dezessete) chamadas 

durante os 5 (cinco) programas; caso da evangélica assassinada pelo marido – 14 (quatorze) 

chamadas em 2 (dois) programas; mulher assassinada no bar onde trabalhava – 6 (seis) 

chamadas em 2 (dois) programas; cobradora de ônibus assassinada apelo marido – 3 (três) 

chamadas em 3 (três) programas; funcionário público que tocou fogo nas coisas da ex-mulher 

– 7 (sete) chamadas em 2 (dois) programas; corpo encontrado perto da via férrea – 2 (duas) 

chamadas em 2 (dois) programas; operação “Las Vegas” que fecha casas de bingo – 4 

(quatro) chamadas em 2 (dois) programas; chegada do corpo do travesti morto na Itália – 2 

(duas) chamadas em 2 (dois) programas. 

 A partir destes dados iniciais, podemos perceber que o homicídio é de longe o crime 

mais noticiado, principalmente por sua gravidade. Além disso, crimes como roubo e tráfico 

são constantes no programa, e casos como os de violência contra a mulher são tão repetidos 

que passam uma imagem de que ocorrem com uma frequência maior do que o número de 

notícias que é de fato veiculado. Embora essa construção seja um resultado da visão que os 

jornalistas produtores do programa têm do que a audiência quer, ou seja, casos mais sérios ou 

que possam ser explorados de maneira “humorística”, ela pode acabar influenciando as 

percepções dos telespectadores, que podem passar a temer mais pela sua vida, patrimônio, 

integridade física e moral, e segurança de uma maneira geral. A seleção desse tipo de notícia 

para uma veiculação mais intensa, no entanto, não nos diz tudo sobre a imagem que está 

sendo construída, pois os significados atribuídos a esses acontecimentos pelo discurso do 

apresentador (que serão analisados melhor a seguir) complementam as imagens veiculadas, 

fornecendo interpretações à audiência. 

Sendo o homicídio um dos crimes mais graves e o mais abordado no programa, 

decidimos fazer uma análise mais detida sobre ele. A seguir, apresentamos tabelas com 
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divisões no número de notícias e chamadas a partir do “tipo de homicídio”, ou seja, a partir do 

tipo de circunstância que é veiculada pelo apresentador como possível motivadora do crime.  
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Tabela 08: Motivações de mortes e tentativas por número de notícias e de chamadas 

Tipos de 

homicídio por 

nº de notícias e 

de chamadas 

Nº de 

notícias 

(06/07) 

Nº de 

chamadas 

(06/07) 

Nº de 

notícias 

(07/07) 

Nº de 

chamadas 

07/07 

Nº de 

notícia

s 

(08/07) 

Nº de 

chamadas 

(08/07) 

Violência contra 

a mulher 

2 2 3 8 3 13 

Drogas 0 0 1 1 2 2 

Homicídio sem 

motivação 

esclarecida ou 

enunciada 

0 0 2 2 2 2 

Briga entre 

familiares 

0 0 0 0 0 0 

Suspeita de 

suicídio
446

 

1 4 1 1 1 1 

Discussão de bar 0 0 0 0 0 0 

Homicídio 

contra policiais 

0 0 1 3 0 0 

Homicídio de 

pessoa 

envolvida em 

atividades 

criminosas 

1 1 1 1 0 0 

Latrocínio 1 1 1 1 0 0 

Tiroteio 2 2 0 0 0 0 

Acidente de 

trânsito 

0 0 1 1 0 0 

Suspeito 

inocentado
447

 

0 0 0 0 1 1 

Vingança 1 1 0 0 0 0 

                                                 
446

 Os crimes de suspeita de suicídio foram colocados aqui porque o apresentador concorda com esta definição 

para o crime, mas levanta a hipótese de homicídio. 
447

 Nesse caso, a notícia trata sobre um suspeito que foi inocentado após passar vários anos preso. 
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Vítima não 

identificada 

1 1 0 0 0 0 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 
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Tabela 09: Motivações de mortes e tentativas por número de notícias e de chamadas 

Tipos de 

homicídio por nº 

de notícias e de 

chamadas 

Nº de 

notícias 

(09/07) 

Nº de 

chamadas 

(09/07) 

Nº de 

notícias 

(12/07) 

Nº de 

chamadas 

(12/07) 

Nº de 

notícias 

total 

Nº de 

chamadas 

total 

Violência contra 

a mulher 

3 17 2 10 13 50 

Drogas 2 4 2 2 7 9 

Homicídio sem 

motivação 

esclarecida ou 

enunciada 

0 0 3 3 7 7 

Briga entre 

familiares 

0 0 1 7 1 7 

Suspeita de 

suicídio 

0 0 0 0 3 6 

Discussão de bar 1 1 1 4 2 5 

Homicídio contra 

policiais 

0 0 0 0 1 3 

Homicídio de 

pessoa envolvida 

em atividades 

criminosas 

0 0 0 0 2 2 

Latrocínio 0 0 0 0 2 2 

Tiroteio 0 0 0 0 2 2 

Acidente de 

trânsito 

0 0 0 0 1 1 

Suspeito 

inocentado 

0 0 0 0 1 1 

Vingança 0 0 0 0 1 1 

Vítima não 

identificada 

0 0 0 0 1 1 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 
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 A partir dos dados apresentados, nota-se que os homicídios decorrentes de violência 

contra a mulher são os mais noticiados e os que recebem mais chamadas. Da mesma forma, 

apesar de possuir apenas uma notícia, o crime motivado por briga entre familiares, uma tia e 

um sobrinho, recebeu um número alto de chamadas, mostrando um interesse maior na 

veiculação dos fatos em que há, aliada à gravidade, a presença de questões familiares ou 

domésticas. Os homicídios envolvendo drogas também são bastante noticiados (7 notícias), 

embora não recebam muitas chamadas (9 chamadas). 

 Um fator interessante do programa é o grande número de notícias de homicídios que 

não têm a motivação esclarecida ou enunciada. Tais notícias normalmente são muito rápidas e 

só apresentam uma chamada, o que mostra que mesmo não sendo tão atraentes, pois não há 

nenhum aspecto inusitado nelas, elas são veiculadas provavelmente devido à gravidade do 

fato, e talvez pela própria intenção de denúncia do programa do número extenso de 

homicídios que ocorrem no Estado de Pernambuco, auxiliando na construção da imagem de 

uma “matança”. O mesmo pode ser dito em relação aos homicídios de pessoas envolvidas em 

atividades criminosas, aqueles com vitimas não identificadas, os decorrentes de tiroteio e os 

motivados por vingança.  

No que diz respeito aos bairros citados nas notícias como locais de ocorrência de 

crimes, percebemos uma grande variabilidade dos dados. São muitos os bairros e cidades do 

interior mencionados, passando uma impressão de que a criminalidade está difundida. A 

maioria dos bairros referidos em Recife são periféricos, como a Mustardinha, Ilha do 

Joaneiro, Ibura, Coelhos, entre outros. No entanto, alguns bairros tidos comumente como 

“nobres”, como Casa Forte, Parnamirim, Boa Viagem, também são citados no programa, em 

notícias envolvendo tráfico, homicídio (Boa Viagem) e desmontagem de casas de bingo 

(Parnamirim e Casa Forte).  

De uma forma geral, em apenas 9 (nove) notícias não foi citado nenhum bairro ou 

local. Ao todo, 32 (trinta e dois) bairros de Recife foram citados em 42 (quarenta e duas) 

notícias; 5 (cinco) bairros de Olinda foram citados em 9 (nove) notícias;  9 (nove) bairros de 

Jaboatão em 17 (dezessete) notícias; e 23 (vinte e três) outras localidades, a maioria referente 

a outras cidades pernambucanas, foram citadas em 31 (trinta e uma) notícias. Dentre os 

bairros mais citados, encontram-se o bairro de Rio Doce, em Olinda, o de Boa Viagem em 

Recife, e o de Prazeres, em Jaboatão, que foram citados 4 (quatro) vezes mesmo nesta 

quantidade pequena de programas. Algumas localidades foram citadas 3 (três) vezes, como 

Boa Vista e Ibura, em Recife, Barra de Jangada, em Jaboatão, e a cidade de Ipojuca. Por fim, 

alguns bairros e localidades foram citados 2 (duas) vezes, como: Dois Unidos, Encruzilhada, 
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Cidade Universitária e Engenho do Meio, em Recife; Peixinhos, em Olinda; e a cidade de 

Paulista.  

  

3.4. A construção de um discurso sobre a insegurança  

 

 

 Como já foi dito anteriormente, o trabalho do jornalista não consiste apenas em 

selecionar que fatos serão noticiados com base em valores-notícia, mas também em construir 

relatos sobre os acontecimentos, de maneira que essas características que tornaram o fato 

“selecionável” sejam acentuadas e, consequentemente, atraiam mais audiência. É desta forma 

que surgem para os estudiosos do jornalismo os valores-notícia de construção, que, de acordo 

com a enumeração de Traquina, são: simplificação, amplificação, relevância, personalização, 

dramatização e consonância
448

.  

Em um programa de caráter popular, muitos desses critérios de construção são ainda 

mais acentuados, como a simplificação e a consonância (como forma de tornar o relato mais 

próximo e compreensível para a audiência presumida). Quando à narrativa popular se une o 

teor sensacionalista, o que costumeiramente ocorre nos programas policiais, outros desses 

valores também são mais realçados, como a dramatização e a amplificação do evento. O 

resultado disto é que a notícia se afasta cada vez mais da objetividade dos fatos e se aproxima 

mais do emocional, com todas as consequências negativas que o apelo às emoções traz para a 

democracia e a justiça, conforme exploramos no segundo capítulo.  

 Em estudo sobre um jornal impresso de caráter popular, Dias ressaltou que nas 

narrativas desse tipo de jornalismo “o crime propriamente dito não interessa tanto quanto 

interessam as circunstâncias que o envolvem, tais como as especificidades referentes à vida 

dos envolvidos, ao local, à hora etc.”
449

. No relato dos “dramas” do cotidiano, a autora diz que 

é possível visualizar estratégias linguísticas com o objetivo de exacerbar a violência narrada, 

o que indica que a violência passa a ser também gerada dentro do discurso
450

. Araújo 

acrescenta que nos programas policiais, muitas vezes, aquilo que é dito pelo apresentador 

adquire uma autoridade patriarcal, pois é dito de maneira que expressa verdade e 

inquestionabilidade
451

. Isso pode ser percebido no tom usado pelo apresentador no “Bronca 

Pesada”, em que inúmeros comentários envolvem opiniões que são apresentadas como 

                                                 
448

 TRAQUINA, Nelson, ob. cit., p. 91-93. 
449

 DIAS, Ana Rosa Ferreira, ob. cit., p. 99. 
450

 Idem, p. 110. 
451

 ARAÚJO, Marcos José de, ob. cit., p. 128. 
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constatações, e não de uma maneira reflexiva ou que instigue um debate. Apenas em alguns 

poucos casos observamos uma abordagem mais reflexiva, questionadora, ainda que tímida, 

como abordaremos a seguir no tópico 3.8. 

 Assim, uma das principais características do programa analisado é existência de 

comentários constantes sendo feitos pelo apresentador sobre os fatos noticiados. Eles 

abrangem observações sérias acerca de crimes mais polêmicos, onde um tom investigativo é 

adotado, com comentários de indignação e até alguns que recorrem ao deboche, os quais 

muitas vezes são preconceituosos. Com base nos 5 (cinco) programas analisados, vamos 

apresentar uma tipologia dos comentários “sérios” mais comuns, destacando-os do texto. 

 Alguns comentários que o apresentador faz são afirmações a respeito de bairros e 

localidades do Estado de Pernambuco, como quando ele diz as seguintes frases: 

a praça da Mustardinha virou a cracolândia (programa do dia 09/07/10)
452

. 

 a Polícia Militar já sabe é que ali [perto do antigo hotel Holiday Inn, em Boa 

Viagem] é lugar que tem que fazer ronda sempre, nenhuma das vezes que os 

policiais foram lá, recebendo denúncia anônima, a população ligando pro 190, 

polícia num saiu sem droga apreendida e sem gente presa (programa do dia 

12/07/10). 

por que é que todo dia se mata um no Suvaco da Cobra, hein? (programa do dia 

07/07/10). 

 Aqui, o apresentador vai construindo imagens sobre determinados bairros e 

localidades, como dominados pelo crime, que representam ao mesmo tempo uma denúncia e 

uma constatação. Fica, assim, no imaginário da audiência a ideia de que determinados locais 

são perigosos, criminosos, e como nenhuma solução é apontada para o problema, “sem jeito”. 

Em vários outros comentários, o apresentador reforça o discurso sobre a criminalidade 

violenta, especialmente o homicídio, através da utilização de expressões que amplificam os 

efeitos da situação narrada, e que podem estimular um aumento da sensação de insegurança 

da audiência. Isso fica caracterizado no uso de termos como:  

é um mata-mata (programa do dia 12/07/10). 

é uma matança (programa do dia 07/07/10). 

é uma matança de mulheres (programa do dia 07/07/10). 

Além disso, outras palavras usadas na narrativa das notícias, reforçando o seu teor 

sensacionalista, também auxiliam na gestação de um sentimento de insegurança na audiência. 

Um exemplo disso é a utilização dos seguintes termos com frequência: tragédia, barbaridade, 

                                                 
452

 Decidimos destacar as frases repetidas pelo apresentador e outras pessoas no programa, mesmo que inferiores 

a três linhas, com o fim facilitar a leitura. 
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desgraça, drama; ou expressões como “máquina de fazer defunto”, para se referir ao revólver 

38, por exemplo. Assim, aliada à constante veiculação de notícias sobre homicídios nos 

programas, a representação desses fatos através do uso de termos exagera a violência ali 

ocorrida, amplificando e dramatizando as consequências dos fatos narrados, que de uma 

“morte” se tornam “matanças”, “tragédias”. Isso mostra, conforme ressaltado por Dias, como 

a violência no discurso exacerba a violência real contida no evento narrado
453

. 

Em vários casos, o apresentador comenta aspectos sobre as dinâmicas dos crimes em 

Pernambuco, fazendo afirmações categóricas sobre questões que são verdadeiras “ideias 

feitas”, como diria Bourdieu. Um exemplo disso é quando ele fala:   

A Polícia ta ligada, sempre o menor assume (programa do dia 06/07/12). 

Referindo-se a um caso de um homicídio em que um adolescente e um adulto estavam 

envolvidos, essa frase levanta uma hipótese sobre a dinâmica dos crimes, que não 

necessariamente corresponde ao que comumente acontece. Essa frase constitui um lugar-

comum, veiculado com frequência pelos meios de comunicação de massa, e uma de suas 

consequências é a propagação de uma ideia que os adolescentes infratores são brandamente 

punidos, por isso são instigados a sempre assumir a autoria dos crimes. Em outro caso, 

falando sobre um suspeito de praticar estelionatos, o apresentador diz que 

tem gente por trás dele. É que pra chegar no empresário, você precisa ter aquela 

lábia de estelionatário (...) Esse sujeito, esse camarada nunca foi preso, nunca sequer 

teve passagem na delegacia (programa do dia 06/07/12). 

  Esse comentário insinua que a pessoa em questão era “inocente” demais para o tipo de 

golpe aplicado, pois não possuía antecedentes criminais. Também aqui é veiculada uma ideia 

feita, uma imagem de que os verdadeiros criminosos são aquelas pessoas que já cometeram 

outros crimes anteriormente, e que por trás dos suspeitos sem antecedentes sempre tem 

alguém mais experiente. Vários dos comentários do apresentador envolvem também 

reclamações sobre a pessoa do suspeito, muitas vezes fatalistas, como quando diz  

não tem jeito ele, não tem jeito (programa do dia 06/07/10). 

Nessas falas, que representam também ideias feitas, lugares-comuns, fica clara uma 

concepção fatalista do ser humano, e em especial do criminoso, como uma pessoa sem 

recuperação; uma vez delinquente, sempre será assim. Outro tipo de comentário que o 

apresentador repete com certa frequência é o sobre os “uniformes” utilizados pelos 

adolescentes envolvidos com o crime: bermuda e “sandalinha” de dedo. Um exemplo disto 

são as seguintes frases:  
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é, eles usam farda, né ué. É, porque só muda a cor. É bermudão até a canela, às 

vezes um gorrinho, é, bota um gorrinho na cabeça, chinelinho de dedo, e muita 

droga. É, é uma farda desses meninos (programa do dia 11/05/10). 

E o uniforme dele completo, a bermudinha e a “sandalinha” de dedo (programa do 

dia 07/07/10). 

É um garotinho inclusive com o mesmo uniforme, bermudinha e uma “sandalinha” 

de dedo, aquele uniforme, né (programa do dia 07/07/10). 

O que ele esquece, por exemplo, de informar, é que a maioria dos jovens recifenses 

utiliza esse “uniforme”, bermuda e sandália, envolvida em atividades criminosas ou não, 

principalmente os jovens da periferia da cidade. Assim falando, ele passa uma imagem ainda 

mais distorcida do crime, alimentando-a com preconceitos, e construindo um estereótipo do 

adolescente criminoso em Pernambuco, dentro do qual a maioria dos jovens está inserida, 

dando abertura para a realização de discriminações contra as pessoas que se encaixarem neste 

perfil. Esses comentários, associados às imagens dos adolescentes constantemente exibidas no 

programa, são um reforço dos estereótipos contra a população jovem pobre.  

Vale ressaltar que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente determine em seus 

artigos 17 e 100, parágrafo único, inciso V, a preservação da imagem das crianças e 

adolescentes
454

, o programa costuma mostrar imagens do corpo dos adolescentes, agressores 

ou vítimas, de costas ou de lado, escondendo apenas parte do rosto. E, desta maneira, acaba 

exibindo a vestimenta dos adolescentes, que normalmente usam bermuda e sandália. Assim, 

às imagens difundidas, é associada uma interpretação pelo apresentador de quem são os 

criminosos no Estado de Pernambuco, instigando-nos a olhar para as pessoas que se encaixem 

na descrição (visual e textual) exibida no programa como se elas fossem criminosas. 

 Há também os comentários de indignação com a “benevolência” das instituições 

penais brasileiras, especialmente em relação aos crimes cometidos por adolescentes. Em 

muitos casos, o meio utilizado para exercitar a indignação é o deboche, como quando, numa 

das matérias, o apresentador critica as medidas socioeducativas, usando uma voz fina para se 

referir a elas, dizendo  

o menorzinho, a criancinha que já tem várias quedas, [vai pegar] 3 anos de medida 

socioeducativa (programa do dia 07/07/10). 

 Ao criticar as instituições penais, utilizando-se do deboche, o programa auxilia o 

fenômeno de esvaziamento do político, apontado por Garapon, acentuando o populismo, ao 

                                                 
454

 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei no. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 09 dez., 2010. 
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gerar uma desconfiança em relação à verdade judicial e sua dimensão convencional, conforme 

vimos no segundo capítulo. O discurso da mídia cria a ilusão da realização de uma 

democracia direta orientada pela opinião pública, como uma democracia sem simbólico, sem 

autoridade, livre da política
455

.  

Portanto, os comentários do apresentador envolvem, normalmente, afirmações sobre 

as características e dinâmicas dos crimes e dos suspeitos, e sobre as instituições penais. Nas 

afirmações que faz sobre a dinâmica dos crimes, ele costuma reforçar a sensação de medo, 

passando a ideia de uma generalização do crime e da existência de uma “matança”. Sobre os 

suspeitos, ele fortalece uma imagem fatalista de que as pessoas envolvidas em atividades 

criminosas não têm “jeito”, e que por trás dos suspeitos sem antecedentes sempre existe 

alguém mais experiente.  

No que diz respeito aos adolescentes suspeitos, o programa constrói claramente um 

estereótipo do jovem criminoso, ao divulgar imagens dos adolescentes que são reforçadas pela 

descrição textual de seu “uniforme”, além de afirmar que sua presença no crime se daria com 

a função de assumir a autoria no lugar dos adultos, já que receberiam uma punição menor. 

Desta forma, o discurso geral contido nesses comentários sérios é construído num sentido que 

reforça a sensação de insegurança da audiência, voltando-a contra os criminosos, verdadeiros 

causadores do mal em suas vidas, cujas características são amplamente descritas através da 

utilização de discursos estereotipados e baseados em ideias feitas, comuns, banais.   

 

3.5. O deboche 

 

 

 Como dito anteriormente, um dos elementos constantes no programa analisado é o 

deboche, com o fim de entreter a audiência. Araújo diz que a utilização do “humor” e do 

sadismo nas narrativas é comum nos programas policiais. Para ele, no entanto, o apresentador 

Josley Cardinot (cujo programa de rádio o autor observou em 2003) tem como marca o 

recurso à ironia e ao sadismo, com a utilização cada vez mais ampla do “humor”. Segundo o 

autor, nesses programas, o humor possui o efeito de identificação, através do oferecimento de 

personagens que podem catalisar modelos inimitáveis ou imitáveis
456

. Para Dias, no 

                                                 
455

 GARAPON, Antoine, ob. cit., p. 86-87. 
456

 ARAÚJO, Marcos José de, ob. cit., p. 116-121. 
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jornalismo popular, “Os aspectos grotescos, maliciosos, humorísticos acabam por amenizar a 

violência efetiva”
457

. 

O apresentador do “Bronca Pesada” busca ser engraçado, tem um jeito jocoso, e passa 

boa parte do programa fazendo brincadeiras, seja na narração das notícias, seja na 

apresentação dos produtos que ele mesmo anuncia. Um exemplo do tom “humorístico” 

utilizado é o dicionário de expressões existente no site (www.cardinot.com.br), que são 

comumente utilizadas no programa. O mais famoso é o bordão “alma sebosa”, usado para se 

referir a pessoas ou atos que transgridem as normas, mas vários outros são utilizados para 

descrever aspectos diversos conectados ao crime, como: “acabou essa porcaria” (forma como 

ele sempre termina os programas), “chumbo grosso” (usado na comemoração de aniversários 

no programa, ou quando o assunto da matéria é muito forte), “cidade dos pés juntos” (quando 

a pessoa faleceu), “durma com uma bronca dessa” (segundo o próprio site, tal bordão “é 

marca do jornalista para cobrar as autoridades a resolução das denúncias do povo. É uma 

forma de demonstrar o incomodo sofrido pelas pessoas e que não sossega enquanto o fato não 

for solucionado”
458

), “enxugando gelo” (usada como uma crítica à legislação brasileira, que, 

muito benevolente, tornaria o trabalho da Polícia em prender suspeitos uma ação inútil), 

“paletó de madeira” (como ele chama o caixão), “pulseira prateada” (as algemas). Outras 

expressões usadas são de baixo calão, para se referir a questões sexuais, como: “dia da 

madeirada” (sexta-feira, “Dia Internacional do Fuc-Fuc, do Lapt-Lapt, ou melhor, da 

madeirada”
459

), “Fuc-Fuc” (usa para se referir a relações sexuais), “Lapt-Lapt” (também é 

uma forma de se referir a relações sexuais, e o site descreve como “a velha rapidinha”
460

), 

“perigoso” (órgão sexual masculino), “perseguida” (órgão sexual feminino), entre outras
461

. 

 Mesmo sendo um dos bordões mais famosos, a expressão alma sebosa só foi 

mencionada uma vez nos programas que acompanhamos, no caso de um estelionatário que 

pedia doações em nome das vítimas das chuvas em Pernambuco (programa do dia 06/07/10). 

De todas, a que é mais mencionada é a expressão “bronca”, que é como ele se refere aos 

crimes de uma maneira geral (“você vai ver já já a bronca...”), ou como ele reclama da notícia 

que acabou de narrar (“é bronca ou não é?”). Algumas outras expressões são comumente 

usadas no programa, mesmo não constando no “dicionário”, como: “síndrome do rei do gado” 
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(para chamar o suspeito de “corno”), “máquina de fazer defunto” (o revólver 38), “ô dia, ô 

azar” (quando o suspeito é preso “por engano”). 

Conforme já dissemos anteriormente, o crime é um fato social que possui um alto 

valor-notícia, pois envolve conflitos e normalmente apresenta alguma seriedade. Como o 

programa analisado é especializado em crimes, então a seleção de fatos noticiáveis vai ocorrer 

em favor dos crimes mais atraentes, que possuam a maior quantidade de valores-notícia 

dentre o conjunto de crimes ocorridos dos quais os jornalistas tomam conhecimento. Assim, a 

gravidade do crime é um fator de seleção forte, pois, como já vimos, a maioria das notícias 

apresentadas no programa são sobre homicídios. Os crimes de tráfico de drogas também são 

comuns, pois auxiliam na construção da imagem do tráfico como uma guerra em Pernambuco, 

como analisaremos adiante, o que torna este crime selecionável, muito embora a maioria das 

histórias por trás dele seja repetitiva. Com relação a outros crimes menos graves, a seleção vai 

dar-se pelo inusitado, pelo inesperado ou, devido ao teor do programa, pela possibilidade de 

narração de forma “humorística”. 

 Como se dá a seleção desses fatos “engraçados”? Quando a situação em si não é 

jocosa, o deboche se volta para características pessoais dos indivíduos envolvidos. Dentro 

destas, costumam ser consideradas pelo apresentador como “engraçadas” aquelas que dizem 

respeito a aspectos do ser que desviam da normalidade, ou do que é comumente esperado de 

uma pessoa numa determinada situação. A reprovação realizada pelo apresentador no 

programa, portanto, não é direcionada apenas aos criminosos, mas também aos desviantes, 

sejam eles vítimas ou acusados. Assim, Eliza Samudio, mulher supostamente assassinada, é 

“atriz pornô”, o biscateiro que agrediu a mulher é “corno”, a companheira do biscateiro é a 

atriz “Juma” da novela pantanal, um suspeito possui o apelido de “papa-merda”, e um 

agressor “tomava uma” com o seu “urso”. Como já salientado anteriormente, o suspeito é 

julgado publicamente não só porque supostamente cometeu um ato criminoso, mas a partir de 

sua própria personalidade, que vai de encontro aos parâmetros do que seria um 

comportamento ou característica “desejável”. E, dessa maneira, as construções veiculadas do 

programa deixam apenas de apresentar significados sobre o que é crime para a sociedade com 

a qual interage, para abranger também que comportamento ou aspecto do ser é inadequado, 

incorreto, anormal, desviante. 

 A caracterização do deboche no programa, diferenciando-o dos momentos sérios, 

acontece normalmente pela utilização de recursos de edição sonora os mais diversos. São 

vários os efeitos de edição sonora utilizados no programa de uma maneira geral, alguns 

apenas para dar o tom de suspense e seriedade (como destacamos em uma tabela 
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anteriormente), e outros relacionados ao deboche mais especificamente. Na tabela abaixo, 

elencamos os principais efeitos “humorísticos” apresentados com uma interpretação do 

porquê de sua utilização num caso concreto: 

 

Tabela 10: efeitos sonoros “humorísticos” 

Efeitos sonoros Situações a que se referem 

Gargalhadas Insinuação de que o apresentador fez alguma 

piada 

Música de típica de filme de humor Referência a situações engraçadas 

Som de clímax típico de programas de 

humor 

Normalmente logo após uma piada ou 

brincadeira feita pelo apresentador 

Miado, latidos, entre outros sons de 

animais  

Quando se faz referência textual a algum 

animal
462

 

Mugido Usado para insinuar que o suspeito é “corno” 

Música de ninar ou roncos Casos em que o suspeito está dormindo e não 

concede entrevistas 

Música romântica Refere-se a brigas de casal, ou a casais de 

suspeitos presos 

Música romântica 2 Pode se referir a traições, ou a situações de 

bebedeira
463

 

Música tipo funk, cuja letra é “vai para o 

Cotel,” 

Usado quando o apresentador debocha do 

suspeito que vai ser recolhido ao Cotel 

Som de torcida gritando Quando a piada tem como tema o futebol
464

 

Som imitando um líquido sendo bebido Usado para referências à embriaguez 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

Assim, nas notícias em que há o elemento do humor, costumam aparecer vários dos 

efeitos sonoros elencados, a depender do tema abordado.  

 Classificamos em três grupos os tipos de acontecimentos que podem ser narrados de 

maneira “humorística” pelo programa: os que envolvem situações cômicas, incomuns, 

                                                 
462

 Ainda que indireta, como no caso em que é colocado um miado de gato porque o apresentador insinua que o 

suspeito e a vítima estavam num “balaio de gato”. 
463

 Neste último caso, a música tem uma estrofe que começa assim: “cachaça amiga...”. 
464

 O caráter popular do programa, somado ao fato de que os programas analisados foram transmitidos na época 

da Copa do Mundo, faz com que o apresentador se utilize com certa frequência de referências ao futebol para 

elaborar suas “piadas”. 
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diferentes do “normal”; casos que provocam a indignação do apresentador, que passa a narrar 

o evento de maneira irônica; e episódios em que o deboche se volta para as características 

pessoais dos envolvidos na notícia. 

No primeiro grupo, referente às situações incomuns, jocosas, diferentes, em que 

pessoas agem de forma diversa do que se espera delas, observamos várias narrativas. 

Inicialmente, temos a reportagem em que o apresentador mostrou um suspeito “dando língua” 

para o outro na delegacia. A partir da segunda chamada dessa notícia, o apresentador fala que 

o suspeito estava mostrando a língua para apontar para o companheiro, querendo dizer que ele 

era o verdadeiro culpado do crime. Esta revelação levou o apresentador a apelidá-lo de 

“língua dura” (programa do dia 09/07/10). Outro caso foi o do “traficante” preso que diz ser 

evangélico, a quem o apresentador, após narrar a notícia inteira de maneira séria, pergunta: “e 

evangélico usa brinco?” (programa do dia 12/07/10).  

 Noutro caso, um homem furtou uma televisão de um posto de gasolina porque queria 

ver a final da copa. O apresentador, então diz que ele vai acabar vendo a “paisagem do Cotel” 

(programa do dia 08/07/10).  Em outra notícia, o suspeito diz à Polícia que era radialista, mas 

o apresentador fala que ele não tem inscrição na Delegacia Regional do Trabalho, e brinca 

com o comportamento do suspeito, “mentiroso”, dizendo que em um bar ele sempre afirmava 

que era delegado (programa do dia 09/07/10).  

Outra reportagem traz o apresentador debochando de uma dupla de assaltantes que 

roubou um mercado e, no decorrer da fuga, tomou mais da metade da garrafa de whisky que 

havia roubado (programa do dia 07/07/10). Numa outra situação, ele zomba do suspeito que 

estava dormindo, dizendo “acorda para ir para o Cotel rapaz!” (programa do dia 08/07/10).  

Em outro caso, ele brinca dizendo que o suspeito estava dormindo e não quis gravar 

entrevista, pedindo silêncio para a audiência para não acordá-lo (programa do dia 12/07/10). 

Em um dos casos, o apresentador fica imitando a forma como o policial estava 

segurando os dois suspeitos, já que estava sem algemas para prendê-los. Essa cena acontece 

depois dele brincar com os suspeitos, supostamente um casal de traficantes, que estava dentro 

de uma barraca que serve como ponto de droga mantendo relações sexuais (programa do dia 

09/07/10). Noutra situação, na qual um adolescente que foi pedir ajuda ao conselheiro tutelar 

acabou furtando o celular deste funcionário, o apresentador brinca dizendo que "ele pensou o 

quê? Que não era conselho tutelar, era conselho celular, é?" (programa do dia 06/07/10). 

Por fim, nas situações envolvendo brigas de casais ou entre familiares, é comum o 

recurso ao deboche. Temos isto na matéria sobre um casal de irmãos que brigou (programa do 



128 

 

dia 12/07/10), tendo a irmã ferido o irmão com uma faca. O apresentador fala que os dois vão 

entrar num balaio de gato, além de brincar com o fato de que ambos estavam bêbados. 

 O segundo grupo envolve situações que o apresentador acha absurdas, com o tom de 

verdadeiras críticas e indignação. Em um caso, o apresentador graceja com policiais presos 

por corrupção passiva que tentaram enganar a Polícia Civil dizendo que eram da corregedoria 

(programa do dia 09/07/10). Numa outra reportagem, o apresentador brinca com os suspeitos, 

falando em voz fina, que eles tiveram “a cara de pau” na hora de assaltar, mas que agora 

estavam escondendo a cabeça como “tartarugas”, porque eles estavam cobrindo os rostos com 

a camisa (programa do dia 12/07/10). 

Há também a notícia em que o apresentador debocha da mãe de um adolescente, que 

disse que não sabia que o filho era traficante (ele repete a fala da mãe com voz fina “eu não 

sabia que ele traficava, não sabia que ele andava armado”), perguntando “a senhora não viu 

que ele tava de madrugada fora de casa?”, ao mesmo tempo em que chama o adolescente de 

“bichinho” (programa do dia 12/07/10).  

No terceiro grupo temos as notícias em que as brincadeiras recaem sobre as 

características pessoais dos indivíduos envolvidos, desviantes em relação aos comportamentos 

tidos como normais ou desejáveis. Ou seja, além da situação criminosa de fundo, aspectos da 

vida pessoal das pessoas são julgados por meio do riso. O deboche é, na maioria das vezes, 

preconceituoso, em relação a algum aspecto pessoal do indivíduo foco da notícia. 

Um dos aspectos com os quais ele brinca com alguma frequência são os apelidos 

estranhos. Das 97 (noventa e sete) notícias analisadas, em 16 (dezesseis) foi anunciado o 

apelido do suspeito, e em 3 (três) o apelido da vítima. Na maioria das vezes, o apresentador 

não brinca com o apelido dos suspeitos, mas há casos em que ele o faz, como na notícia já 

citada anteriormente, em que ele debocha do apelido “papa-merda” (programa do dia 

09/07/10). 

Noutra reportagem, ele brinca com os apelidos dos suspeitos comparando-os com 

nomes da seleção brasileira, perguntando se caso os jogadores da seleção tivessem os apelidos 

citados o Brasil não teria ganhado a Copa (programa do dia 06/07/10). Numa das matérias do 

dia 11/05/10, ele zomba com os apelidos de dois suspeitos (“Tuti” e “Tutão”), também em 

relação à seleção brasileira, narrando a história do crime como se fosse um jogo de futebol. 

Em outra notícia, ele debocha do nome do suspeito, “John Lennon”, dizendo que o cantor 

estava se revirando na cova com as atitudes de seu xará (programa do dia 12/07/10). 

Há também o caso do goleiro Bruno, em que o apresentador zomba, a partir do 

programa do dia 12/07/10, com a descoberta de que a vítima, Eliza Samudio, era atriz de 
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filme pornô, falando bastante sobre os vídeos, especialmente sobre a parte que ele não pôde 

pôr para rodar. Além disto, ele mostra várias mulheres falando sobre a visita delas ao local 

onde o goleiro está preso, chamando-as de “Maria chuteiras”. Exibe também a fala de um 

jogador de futebol amador num campo ao lado do COC (presídio onde Bruno encontra-se 

recolhido) dizendo que o goleiro vai desequilibrar o time dos presos.  

As situações envolvendo violência doméstica também são bastante exploradas no seu 

viés “humorístico”. Num dos casos noticiados, a notícia do biscateiro que agrediu a 

companheira, o apresentador zomba tanto com o suspeito como com a vítima. Com relação ao 

primeiro, o jornalista pergunta se ele já havia levado “chifre”, e como ele respondeu 

positivamente, o apresentador passou a chamá-lo de “corno”. Um dos comentários que ele faz 

é o seguinte: "esse negócio de chifre não é a mesma coisa que a torcida do Flamengo não. Ou 

é? [cantando] Uma vez Flamengo, sempre Flamengo". Ao mesmo tempo, o apresentador 

debocha da vítima, dizendo que ela parece com a personagem “Juma” da novela Pantanal, 

perguntando se ela não entrou no pantanal, pois estava suja. E brinca com a situação, pois 

mostra o suspeito falando mal da vítima várias vezes, para depois se ajoelhar pedindo perdão 

(programa do dia 07/07/10). 

Noutro caso de violência contra a mulher, o apresentador zomba do suspeito, que 

admite na sua entrevista ter levado “chifres” e ter saído para beber com o “urso”. Usa 

expressões como “síndrome do rei do gado” e “urso amigo”, além de mostrar imagens do 

suspeito fazendo expressões faciais estranhas. Ele também debocha da conduta sexual da 

vítima, quando ela fala em entrevista que o ex-companheiro a obrigava a fazer relações 

sexuais com um espremedor de alho. A partir desta informação, o apresentador faz todo tipo 

de brincadeira de mau gosto, claramente zombando da mulher agredida (programa do dia 

06/07/10). 

Assim, na utilização do deboche no programa, o apresentador reforça os preconceitos 

já existentes, especialmente em relação àquelas pessoas com um comportamento tido como 

desviante das condutas normais, zombando deles. Além disso, as brincadeiras realizadas, com 

o claro fim de ridicularizar situações, comportamentos e pessoas, caracterizando-as de 

maneira negativa, estão a construir perante a audiência, que partilha os risos, definições sobre 

que comportamentos ou características são normais, aceitáveis, desejáveis, e quais não são. 

Assim, não apenas significados sobre o crime são construídos, mas também sobre o que é ou 

não desviante, quem e o que merecem o nosso escárnio. Da mesma forma, em determinados 

crimes, ao zombar das vítimas, desqualificando-as, e amenizar o seu sofrimento através do 
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recurso ao riso, está a construir-se uma imagem de que alguns delitos são mais aceitáveis que 

outros.  

Por outro lado, construindo alguns traços de uma pessoa como negativos, como a 

condição de “corno”, cuja culpa é da mulher, o programa pode até estimular a prática de 

crimes, instigando os homens pernambucanos a defenderem sua honra contras as mulheres, 

culpadas por sua “desgraça”. Vale ressaltar que de todas as notícias assistidas, as únicas em 

que o apresentador debochava das vítimas diziam respeito àqueles crimes contra mulheres, 

decorrentes de violência doméstica ou de estupro. Isto mostra um reforço de uma cultura 

machista, em que a mulher, mesmo sendo vítima, carrega uma parcela de culpa pelo simples 

fato de ser mulher
465

. 

 

3.6. Palavras de efeito relacionadas ao tráfico 

 

 

 Das 26 (vinte e seis) notícias em que há algum envolvimento com drogas (mencionado 

na matéria, ainda que como possibilidade de investigação), apenas 6 (seis) apresentam algum 

comentário relacionado ao tráfico que consideramos relevante. Como vimos, após o 

homicídio, os dois crimes mais noticiados são o tráfico e o roubo. O crime de roubo, além de 

representar um ataque ao patrimônio das vítimas, envolve sempre uma violência ou uma 

grave ameaça, o que o coloca na categoria de crimes violentos. O tráfico de drogas, por sua 

vez, não traz consigo, intrinsecamente, o cometimento de violência. É, inclusive, um crime de 

perigo abstrato, sem vítima direta, pois o sujeito passivo é a sociedade
466

. Por que então este 

tipo de delito é um dos mais noticiados no programa? Um dos motivos para tanto pode ser 

que a exposição com frequência de notícias sobre esse crime faz parte de uma construção 

maior sobre o tráfico como uma guerra, uma disputa, um mal que toma conta de Pernambuco. 

A menção das drogas não se limita às notícias sobre o tráfico, mas também se estende aos 

homicídios, como motivação que permeia esse tipo de criminalidade. Como vimos, durante o 

tempo que observamos foram veiculadas 7 (sete) notícias sobre homicídios cuja motivação 

alegada era o tráfico de drogas, que receberam 9 (nove) chamadas. Este foi o segundo tipo de 

homicídio mais noticiado, empatado com os homicídios sem motivação esclarecida. 

                                                 
465

 Mais adiante, abordaremos uma das contradições do programa, que chama a atenção para a barbaridade que 

são os homicídios contra a mulher, apesar de zombar delas nesses casos de agressão mais leve. 
466

 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4. ed. São Paulo: Revista Dos 

Tribunais, 2009, p. 344-346. 
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Assim, percebemos no programa a menção a expressões como “soldado do tráfico”, 

“disputa por pontos de drogas” (programa do dia 12/07/10), “disputa do tráfico” (programa do 

dia 09/07/10), “o tráfico que domina a área”, a “guerra do tráfico” (dita por um policial), “foi 

deflagrada a guerra entre eles” (policial), “disputa pela boca de fumo” (policial) (todas no 

programa do dia 06/07/10). Além disso, o apresentador faz observações específicas sobre a 

realidade das drogas, como quando ele comenta uma frase dita por um suspeito de assaltar um 

posto para comprar drogas:  

Você tá vendo a situação de um viciado. Ele falou “se pegar até 4 pedras de crack 

prum noiado (noiado é um viciado), o cara mata qualquer um” (programa do dia 

08/07/10). 

Afirmações como esta, junto com as outras que trouxemos nos comentários iniciais, 

sobre uma “cracolândia” na Mustardinha, ou um ponto frequente de drogas perto do “Holiday 

Inn”, em Boa Viagem, ajudam a passar uma imagem do tráfico como um mal espalhado, que 

toma conta de Recife. Em outro caso, num crime de homicídio tentado, em que um jovem 

teria sido atingido ao buscar obter maconha, o apresentador aproveita para criticar aqueles que 

defendem a legalização desse tipo de droga, falando assim: 

Você vê, foi comprar droga, maconha, não é nem crack, hein. Tem muita gente que 

defende a maconha "não, com a maconha não acontece nada". Olha aí. Não acontece 

nada. É ou não é? Começa a vender na farmácia! Bota na farmácia pra vender, como 

diz aquele menino, o menino da cultura. ãn? Vende na farmácia! Aí o traficante 

farmacêutico: passa aí o dinheiro, passa o dinheiro [ele faz um gesto com a mão 

como se fosse uma arma], aqui é o SPC, tresoitão, SPC, Cerasa (programa do dia 

08/07/10). 

 Vemos, portanto, que há uma construção do tráfico como problema sério que assola 

Pernambuco, comparado a uma guerra, com disputas, soldados e pessoas que matam em troca 

de nada. A constante veiculação de notícias sobre homicídios que têm por motivação as 

drogas ajuda na construção dessa ideia de guerra, pois mostram-se os mortos de cada lado, 

dos “traficantes” e dos “inocentes”, todos vítimas desse “mal”. O problema dessa construção 

do tráfico como uma guerra advém dos perigos que a utilização desse termo traz. Numa 

guerra, há sempre uma definição de quem são os aliados e os inimigos, e, com isto, uma cisão 

das pessoas, que pertencem a um lado ou a outro. Ao tratar a criminalidade comum como uma 

questão de guerra, com inimigo declarado, o programa pode estar legitimando uma opressão 

violenta estatal contra essas pessoas, repressão que, pela gravidade do caso, pode ficar, 

inclusive, à margem das regras, direitos e garantias da doutrina penal
467

. 

                                                 
467

 O discurso da guerra dentro do direito penal lembra, de cara, a teoria do direito penal do inimigo de Günther 

Jakobs. Entre outras questões, esse autor afirma que a existência de um estado de emergência, de uma guerra, 

pode justificar a eliminação dos inimigos, tolerando-se, inclusive, para tal, mortes de inocentes, que seriam um 

“dano colateral”. JAKOBS, Günther, ob.cit., p. 41. 
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3.7. Notícias criminais e a Polícia 

  

 

 A Polícia costuma ser apontada pelos estudiosos das notícias criminais como a 

principal fonte jornalística. Para Chibnall, inclusive, deveríamos chamar os repórteres 

criminais de repórteres policiais, por conta de sua dependência na Polícia como fonte
468

. Essa 

dependência, segundo o autor, pode trazer várias restrições ao processo produtivo de notícias, 

tanto na seleção dos fatos a serem narrados como, principalmente, na interpretação que vai ser 

utilizada na construção do relato, podendo prejudicar inclusive a capacidade do jornalista de 

criticar as organizações policiais
469

. Isso se torna ainda mais gritante nos programas policiais, 

como os dados apresentados a seguir indicam. 

 Em quase todas as 97 (noventa e sete) notícias pudemos observar uma referência à 

Polícia, seja por meio da abertura de espaço para que seus agentes falem, seja pela constante 

menção dessa instituição como fonte das informações divulgadas (através de expressões como 

“segundo a Polícia”, ou “a Polícia disse”), pela simples menção da instituição ou pelo 

aparecimento de imagens de delegacias, viaturas e policiais. Isto mostra de maneira clara que 

a Polícia é a maior fonte jornalística utilizada no programa, sendo constantemente citada. Vale 

ressaltar que quem lida com o crime em seu momento inicial é a Polícia, e como a maioria das 

notícias busca apresentar novidades, dificilmente o jornalista vai esperar até que o Ministério 

Público, por exemplo, tome ciência do caso. Assim, percebemos que as outras instituições do 

Sistema de Justiça Criminal apenas aparecem nos casos graves, que são repetidos durante 

semanas, nos quais se acompanha o andamento do crime, como foi o caso do goleiro Bruno. 

Mesmo que a Polícia seja necessariamente a fonte principal deste tipo de programa, a opção 

de veicular suas falas e mencionar constantemente sua participação nos fatos narrados é uma 

escolha da produção, que mostra suas inclinações e seu teor policialesco.  

Assim, a partir da análise dos 5 (cinco) programas referidos, pudemos perceber 

algumas questões referentes à presença da Polícia. Dentro da categoria “Polícia”, incluímos 

todas as instituições policiais, como a Polícia Militar, a Civil, a Federal, o Corpo de 

Bombeiros, a Polícia Científica e os peritos. Da mesma forma, consideramos a menção de 

instituições policiais, aí incluídos, por exemplo, o Instituto de Medicina Legal e o Instituto de 

Criminalística. 

 

                                                 
468

 CHIBNALL, Steve, ob. cit., p. 78. 
469

 Idem, p. 91. 
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Tabela 11: O aparecimento da Polícia nas notícias 

Aparecimento da polícia nas 

notícias 

Falas 

da 

Polícia 

Expressões 

como 

“segundo a 

Polícia” 

Palavras 

relacionadas 

à Polícia 

Ausência de 

qualquer 

menção textual 

à Polícia 

Total no programa 06/07 (ter) 10 12 16 2 

Porcentagem de notícias  50% 60% 80% 10% 

Total no programa 07/07 (qua) 8 10 15 3 

Porcentagem de notícias  42,10% 52,63% 78,94% 15,78% 

Total no programa 08/07 (qui) 4 6 12 2 

Porcentagem de notícias  25% 37,5% 75% 12,5% 

Total no programa 09/07 (sex) 12 13 16 1 

Porcentagem de notícias  57,14% 61,90% 76,19% 4,76% 

Total no programa 12/07 (seg) 13 13 18 0 

Porcentagem de notícias  61,90% 61,90% 85,71% 0% 

Total 47 54 77 8 

Porcentagem de notícias  48,45% 55,67% 79,38% 8,24% 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

 Percebemos, portanto, que cerca 80% das notícias assistidas dos 5 (cinco) programas 

mencionavam palavras relacionadas à Polícia alguma vez. Observamos, também, que a 

Polícia costuma falar entre de 40% a 60% dos casos, e o único dia que fugiu 

consideravelmente da média foi o programa da quinta-feira. Além disto, pode-se apreender 

que poucos são os casos em que não há qualquer menção textual à Polícia, chegando a uma 

média um pouco menor que 10%. Os dias de segunda e sexta-feira, por sua vez, são os que 

possuem os números menores em relação à ausência de referência à Polícia. Na segunda-feira, 

vemos não houve uma notícia sequer em que a Polícia não foi mencionada.  

 Para melhor ilustrar a quantidade de falas da Polícia, fizemos uma tabela comparando 

este número ao de entrevistas veiculadas de suspeitos e de vítimas ou seus parentes. Vale 

ressaltar que alguns dos casos apresentados no programa consistem em autolesão, ou fatos da 

natureza, nos quais não existem suspeitos para falar; outros tantos são narrados sem que saiba 

ainda quem é o autor, razão que impossibilita sua fala. Por outro lado, em alguns crimes não 

existe uma vítima direta, pois o sujeito passivo é o Estado, como nos crimes de tráfico puro. 
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Em outros, a vítima é uma pessoa jurídica, casos em que coletamos as falas de funcionários 

ou seus donos como falas de vítimas ou familiares. 

 

Tabela 12: a fala da Polícia em relação às falas de outros atores 

Falas dos atores por programa 06/07 07/07 08/07 09/07 12/07 Total 

Falas do suspeito 5 4 3 6 3 21 

Falas da vítima ou familiares 9 6 7 4 1 27 

Falas da Polícia 10 8 4 12 13 47 

Falas de outras pessoas 1 2 2 1 2 8 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

Essas 8 (oito) notícias em que existem falas de outras pessoas, nas quais, por vezes, 

mais de uma pessoa falava, abrangem: fala de advogados (5 vezes); de testemunhas ou 

pessoas sem qualquer relação de parentesco com os envolvidos (5 vezes); de parentes ou 

conhecidos dos suspeitos (2 vezes); de um promotor (1 vez). Como das 97 (noventa e sete) 

notícias, 26 (vinte e seis) não possuíam suspeitos identificados (que, portanto, não poderiam 

ser chamados a falar) e 17 (dezessete) diziam respeito a crimes sem vítima determinada, não 

permitindo assim que alguém falasse, elaboramos uma tabela com a porcentagem dessas falas, 

comparando-as as falas da Polícia, com o fim de obter uma melhor descrição.  
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Tabela 153: percentual da fala da Polícia em relação às falas de outros atores 

Percentual da fala dos 

atores por programa 

06/07 07/07 08/07 09/07 12/07 Total 

Falas dos suspeitos em 

relação ao número total de 

notícias 

25% 21,05% 18,75% 28,57% 14,28% 21,64% 

Falas dos suspeitos em 

relação aos crimes com 

suspeitos identificados 

41,66% 28,57% 27,27% 35,29% 17,64% 29,57% 

Falas das vítimas ou 

familiares em relação ao 

número total de notícias 

45% 31,57% 43,75% 19,04% 4,76% 27,83% 

Falas das vítimas ou 

familiares em relação aos 

crimes que possuem vítimas 

47,36% 35,29% 50% 26,66% 6,66% 33,75% 

Falas da Polícia em relação 

ao número de total de notícias 

50% 42,10% 25% 57,14% 61,90% 48,45% 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

Percebe-se, assim, que de uma maneira geral, a Polícia costuma obter mais espaço 

para veiculação de suas falas em relação a outros atores envolvidos. As vítimas e seus 

familiares, por sua vez, costumam ocupar mais espaço que os suspeitos, mas isto é invertido 

em alguns programas. Os suspeitos, por sua vez, costumam receber menos espaço para 

manifestação, e como a Polícia é bastante privilegiada, tanto pela quantidade de falas, como 

pela menção constante a esta instituição, podemos perceber que as imagens e discursos 

veiculados no programa tendem a priorizar a perspectiva da Polícia e da vítima, em oposição 

à perspectiva do autor, muito embora na fase da persecução penal vigore o princípio da 

presunção de inocência.  

 Consolidando as informações das tabelas anteriores com o fim de identificar 

precisamente em que quantidade de matérias não há nenhuma menção textual e visual à 

Polícia, chegamos aos resultados seguintes: 
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Tabela 14: O aparecimento da Polícia nas notícias 2 

Total e porcentagem de notícias em que a 

polícia não é mencionada 

Ausência de 

qualquer menção 

textual da Polícia 

Ausência de 

menção textual e 

visual da Polícia
470

 

Total no programa 06/07 2 2 

Porcentagem de notícias em que não aparece 10% 10% 

Total no programa 07/07 3 3 

Porcentagem de notícias em que não aparece 15,78% 15,78% 

Total no programa 08/07 2 1 

Porcentagem de notícias em que não aparece 12,5% 6,25% 

Total no programa 09/07 1 1 

Porcentagem de notícias em que não aparece 4,76% 4,76% 

Total no programa 12/07 0 0 

Porcentagem de notícias em que não aparece 0 0 

Total 8 7 

Porcentagem de notícias em que não aparece  8,24% 7,21% 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados coletados do programa “Bronca Pesada”. 

 

 Fica, portanto, clara a relação do programa com as instituições policiais, bem como 

sua dependência destas fontes para a produção de um número elevado de notícias sobre 

crimes.  

 

3.7.1. Elogios ou críticas à Polícia 

 

 

 A Polícia, como já dito, costuma ser a fonte principal do programa analisado, assim 

como acontece com os noticiários criminais de uma maneira geral. Segundo Chibnall, 

tratando sobre os jornalistas da seção criminal de Londres, cabe a estes profissionais cultivar e 

proteger suas relações com as fontes, mais comumente representadas pela Polícia, e esta 

obrigação impõe restrições poderosas nos seus relatos públicos
471

. Assim, cabe ao jornalista 

manter uma relação amigável com suas fontes, sob pena de perder seu instrumento de coleta 

de materiais para elaboração das notícias. Para Chibnall, no entanto, isto não quer dizer que os 
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repórteres promovem ativamente os interesses da Polícia, mas sim que eles podem acreditar 

que, ao apoiar a Polícia, estão agindo da forma que a audiência quer ou espera. As 

interpretações favoráveis às instituições policiais utilizadas na notícia reforçam as 

predisposições já existentes de construir os relatos de uma forma favorável às agências de 

controle social, em detrimento do criminoso ou desviante
472

. Isto pode ser observado em 

alguma medida no “Bronca Pesada”.  

Das 97 (noventa e sete) notícias acompanhadas, em apenas 4 (quatro) vemos uma 

crítica à Polícia local, do Estado de Pernambuco, a principal fonte do programa. Em um caso, 

o apresentador sugere que a Polícia faça sempre uma ronda num mesmo local, devido à 

ocorrência de crimes repetidas vezes. Noutro, critica a instituição por ter permitido que 

assaltos ocorressem tão próximos a um posto policial. Em outras notícias, ele critica decisões 

da Polícia, como quando a GPCA (Gerência de Proteção à Criança e ao Adolescente) mandou 

o adolescente infrator de volta ao conselho tutelar, ou quando a Polícia não lavrou o auto de 

prisão em flagrante, mesmo existindo um vídeo do suspeito confessando a conduta criminosa. 

Essas críticas são dirigidas à Polícia local como um todo, à instituição, e por isso que são 

consideradas aqui como verdadeiras críticas diretas às suas fontes. Por outro lado, em um dos 

programas o apresentador faz uma defesa da Polícia, que havia sido criticada pelo suspeito. 

Em outros casos, ele faz críticas em relação a pessoas específicas dentro da Polícia, 

apontadas como corruptas. Desta forma, ele censura o membro do corpo policial, que é 

corrompido, e não a instituição em si. Faz isso na notícia que mostra policiais presos por 

receberem “propina” para manter em funcionamento casas de bingo, ou quando insinua que 

um bar/bordel no qual um duplo homicídio aconteceu mantinha-se em funcionamento devido 

a uma ligação entre o dono do bar e o capitão da Corregedoria da Polícia, ou no caso em que a 

Polícia faz um resgate emergencial por meio de helicóptero de uma idosa que estava sofrendo 

uma parada cardíaca, quando ele insinua que a senhora era parente de um policial. 

São poucos os crimes que o programa narra que não ocorreram em Pernambuco. 

Nestes crimes, no entanto, é mais comum uma crítica à Polícia, talvez justamente porque se 

trate de uma instituição diferente da que o programa depende para obtenção dos fatos 

noticiáveis. Assim, no caso do goleiro Bruno do Flamengo, ele critica diversas vezes a 

Polícia, questionando a demora na realização de um exame e a própria inação do órgão, que 

permitiu que o suspeito continuasse solto mesmo após uma denúncia anterior da vítima. 

Critica também o caso de um jovem pernambucano que teria morrido num centro de 
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recolhimento em Milão, afirmando que houve, no mínimo, omissão da Polícia italiana, pois 

há uma filmagem do suicídio da vítima. Isto pode mostrar que o programa é menos tímido nas 

críticas a outras instituições policiais. 

Assim, percebemos que mesmo dependendo da Polícia pernambucana como sua fonte 

principal, o programa não deixa de fazer críticas à instituição, repreendendo suas más 

práticas, e exercendo um pouco do papel de denúncia das organizações sociais que 

comumente se atribui à mídia. No entanto, essas críticas pontuais a atuações concretas da 

Polícia são compensadas pelas eventuais defesas abertas, a menção contínua desta instituição 

em suas narrativas, ao usar expressões que a indiquem como fonte (“segunda a Polícia”, “a 

Polícia disse”), bem como a constante veiculação de falas de seus agentes. Desta forma, ainda 

que denuncie más atuações concretas de sua fonte principal, o programa não perde seu caráter 

policialesco, e várias de suas características de produção constituem uma forma de legitimar 

continuamente as instituições policiais, fazendo-lhes uma defesa geral e veiculando 

constantemente as interpretações fornecidas por este órgão. 

 

3.7.2. Lugares-comuns da Polícia 

 

 

 Uma das questões que Chibnall levanta sobre a relação entre a Polícia e a mídia é que 

ela é baseada em trocas mútuas, pois a cobertura dos meios de comunicação de massa dá a 

oportunidade para que membros de uma organização social promovam seus interesses e 

disseminem suas ideias
473

. Em suas falas no programa, a Polícia também faz afirmações sobre 

a realidade do crime em Pernambuco, que normalmente não são contestadas pelo 

apresentador, somando-se ao discurso geral do programa. Nesses momentos é que se percebe 

ainda mais uma conexão da visão do programa com a visão da Polícia. Entre as afirmações 

mais interessantes encontradas nas entrevistas com policiais, temos as seguintes: 

é corriqueiro, sempre o menor assume (policial no programa do dia 06/07/2010). 

 opera a lei do silêncio no local (policial no mesmo programa). 

 sempre vão dizer que nunca é deles, enfim, que nunca é nada de ninguém; nós 

fazemos operação no Denarc de forma que não haja reação; você vê que pelo até o 

avançar do horário e hoje é um domingo, né, é justamente o bandido não acredita 

que a Polícia vai pegá-lo no domingo (policial no programa do dia 12/07/2010). 

acredita-se até que eles vão voltar a ficar juntos e vão voltar a se agredir (delegado 

no mesmo programa). 
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 Percebe-se, a partir dessas falas, que algumas visões sobre a criminalidade divulgadas 

pelo apresentador em seus comentários são corroboradas pelas palavras proferidas pela 

Polícia, para quem os adolescentes sempre assumem a culpa dos crimes, além da concepção 

fatalista de que as pessoas liberadas vão sempre voltar a delinquir. Por outro lado, 

acrescentam seus próprios lugares-comuns e percepções sobre a criminalidade, com a ideia de 

que os suspeitos nunca confessam e de que ninguém quer testemunhar, pois existe uma “lei do 

silêncio”. 

 

3.8. Algumas questões contraditórias 

 

 

Em alguns casos, pudemos observar um comportamento nitidamente contraditório do 

apresentador, que oscila entre momentos de grosseria e preconceito, e afirmações, em certo 

ponto, educativas ou realmente sérias acerca de problemas sociais. Assim, o programa é capaz 

de colocar no ar uma matéria preconceituosa sobre uma briga de casal (matéria do biscateiro 

que agrediu a esposa), na qual desqualifica a vítima, após veicular outra matéria impactante, 

denunciando o absurdo que é cinco mulheres terem sido assassinadas na mesma semana. 

Quando se trata de homicídio contra a mulher, decorrente de relações domésticas, o 

apresentador mostra indignação, mas nas matérias em que ocorrem “apenas” agressões e 

ameaças, ele narra os fatos de maneira preconceituosa, fazendo piadas com as mulheres e 

chamando os homens de “cornos”. Como já vimos, ele sempre apresenta estas matérias 

recorrendo ao deboche, e veicula falas de ambas as partes, como forma de entreter a audiência 

mostrando as brigas do casal, um desdizendo o outro. Coloca sempre o jornalista pra 

perguntar se o suspeito já levou “chifre”, ao mesmo tempo em que, algumas vezes, no meio 

das perguntas, o jornalista fala para o suspeito algo assim “mas você sabe que o que você fez 

foi errado, né?”. Há, desta forma, um contraste entre a seriedade com que ele trata os crimes 

de violência doméstica em que houve a morte e o deboche exagerado naqueles em que a 

agressão foi mais leve.  

Numa das notícias, ele abre espaço para familiares de suspeitos de crimes noticiados 

em programas anteriores falarem em sua defesa, o que mostra uma abertura de espaço para 

pessoas se manifestarem. Dentro dos 5 (cinco) programas a que assistimos, o único em que 

pessoas foram ao ar falar foi este, mas isto acontece em outras semanas. O caso se tratava de 

um estupro, e a família dos suspeitos foi defender que a vítima teria praticado sexo 
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consensual, afirmando que ela possuía uma vida sexual promíscua. Apesar de divulgar as 

falas de todas estas pessoas denegrindo a imagem da vítima, e mencionar outro estupro que a 

vítima alegara ter sofrido, mas que não ficou provado (dizendo que “ela tem algum problema, 

isso aí é evidente”), o apresentador faz uma ressalva importante, num aspecto quase que 

educativo para sua audiência: 

Se ela fosse uma prostituta, e no momento dissesse: eu não quero, ela teria o direito. 

Se fosse prostituta (programa do dia 07/07/2010). 

 Com tal observação, ele afirma que o estupro é o sexo não consensual, 

independentemente da vida sexual pregressa da vítima. Por outro lado, ele contradiz em partes 

sua afirmação, ao julgar a vida anterior das vítimas nesse caso e nos casos de violência contra 

a mulher. A imagem que fica do programa é que o preconceito e o machismo são aceitáveis, 

desde que não produzam resultados graves, como o estupro e a morte. 

Um dos comentários interessantes que ele faz é a respeito do extermínio de jovens em 

Pernambuco, especialmente jovens envolvidos em atividades criminosas. Ele afirma com 

frequência que a pena de morte não existe no Brasil no Código Penal, pois o nome dela é 

vingança. Ao mesmo tempo, ele diz algumas vezes, quando apresenta uma matéria de algum 

jovem envolvido com o crime, a seguinte frase: “daqui a pouco aparece aqui na horizontal”, 

chamando atenção para os crimes de homicídio em que morrem pessoas ligadas ao mundo do 

crime. A própria apresentação frequente de homicídios sem motivação conhecida ou 

relacionados à vingança chama atenção para esses acontecimentos. Apesar da narração de 

forma sensacionalista, e da utilização de frases de efeito, isso não deixa de ser uma denúncia 

da morte desses jovens, bem como uma reflexão (ainda que mínima) sobre o nível de 

criminalidade vivenciado e a impunidade decorrente da ineficiência do Sistema de Justiça 

Criminal.  

Assim, se torna uma reflexão sobre o próprio programa e o seu pretenso papel de 

instrumento de expressão da indignação com a violência, como consta na descrição contida no 

site da TV Jornal, emissora em que o programa passa: 

Com apresentação de Cardinot. De segunda a sexta, às 12h30. O combate à 

violência urbana através de um jornalismo investigativo e denúncias é a principal 

arma do Bronca Pesada em busca da paz. Um dos programas policiais de maior 

audiência do Brasil mostra os problemas causados pela falta de segurança
474

.  

Com comentários deste tipo, apesar das narrativas preconceituosas habituais, o 

apresentador mostra um potencial para uma cobertura séria, atraente para o público e que não 
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ignore os problemas relativos à violência que afligem, principalmente, as classes populares 

pernambucanas, desamparadas pela Justiça Criminal e pelo Poder Executivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Escolhemos abordar na dissertação os relatos veiculados pela mídia sobre a questão 

criminal, como parte da reação social ao delito, através do estudo do programa televisivo 

pernambucano “Bronca Pesada”. Percebemos que numa sociedade em que há um alto índice 

de criminalidade violenta, sem a adequada proteção do Estado e com uma atuação ineficiente 

do Sistema de Justiça Criminal, é gerada uma sensação de desproteção que pode aumentar o 

sentimento de insegurança sentido pela população mais pobre, a principal vítima da violência, 

levando-a a buscar apoio em discursos problemáticos como os difundidos pelo jornalismo 

popular.  

Para iniciar nosso estudo sobre o crime como uma construção social, fizemos uma 

breve análise sobre a conceituação jurídica. Desta forma, percebemos que, apesar da 

variabilidade na caracterização dos elementos, o delito costuma ser definido no direito como 

uma ação típica, antijurídica e culpável. Alguns autores apontam a punibilidade como 

elemento do conceito de crime, mas apenas no sentido de verificação sobre a existência das 

causas excludentes da pena elencadas na legislação.  

A definição analítica, mesmo quando inclui a punibilidade como um de seus 

elementos, não dá conta da caracterização social do crime, pois não compreende um dos 

aspectos apontado como dos mais relevantes pelos teóricos do etiquetamento: a reação social 

ao delito. Para este enfoque, o crime não é visto como algo estático, mas como produto de 

uma construção social coletiva efetuada pelos diversos agentes envolvidos na situação social. 

O caráter de criminoso não é algo inerente a uma pessoa ou a um ato, mas é atribuível por 

meio de processos sociais de definição.  

Ao chamar atenção para o processo de definição e atribuição de etiquetas a pessoas e 

condutas, o enfoque mostra que é preciso estudar as organizações responsáveis por essa 

atribuição. A reação social ao delito, institucionalizada ou não, seria a responsável por, nos 

casos concretos, determinar quem será considerado criminoso, e será assim tratado, recebendo 

todas as consequências que a imposição dessa etiqueta acarreta. Também mostra que o crime 

é uma categoria dentro dos comportamentos desviantes, e que processos semelhantes são 

empregados na atribuição de etiquetas aos dois tipos de condutas, fazendo parte do fenômeno 

social de delimitação das fronteiras entre o certo e o errado, o normal e o desviante. A 

diferença entre os dois tipos de atitudes é mais de grau, pois o crime é o comportamento 
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desviante, proibido por lei ou não, ao qual são cominadas penas, cuja aplicação é atribuída a 

instituições sociais especializadas.  

A reação social é o momento decisivo para a consideração de uma conduta como 

criminosa porque as pessoas costumam agir com base em seus conhecimentos do mundo, e os 

efeitos de uma etiqueta só são sentidos quando alguém é definido ou se autodefine desta 

maneira. Ressaltamos mais uma vez que afirmar que o crime é uma construção social não 

significa dizer que as condutas que são definidas como crime não acontecem de “verdade” até 

serem assim etiquetadas. Apenas quer dizer que as consequências que normalmente são 

atribuídas às condutas classificadas como criminosas só serão sentidas caso essas atitudes 

sejam assim definidas. Essa relação entre saber e poder já era apontada por Foucault, para 

quem a definição ou classificação de uma conduta ou pessoa em uma categoria específica 

gera consequências de poder. O discurso de verdade e a atribuição de definições possuem 

efeitos de poder fortes, servindo de base para julgamentos e condenações de pessoas. 

A reação social também é um fator importante porque as pessoas agem com um olho 

no que os outros indivíduos estão fazendo, adequando suas linhas de ação às atuações dos 

demais. Nesse sentido, todas as produções humanas são coletivas, porque sempre realizadas 

levando em consideração a existência de outros e nossa interação social com eles. A própria 

linguagem, para sua existência, necessita da intersubjetividade, da consideração do outro, 

como apontaram Maturana e Varela. E a realidade social é sempre construída, porque 

continuamente produzida pelos seres humanos, sendo resultado das definições e tipificações a 

ela oferecidas pelos indivíduos.  

Por sua vez, temos também que o desvio e o crime raramente são casos de tudo ou 

nada, mas normalmente envolvem uma questão de grau, a depender também do grau de 

reação social imposto. Isso pode gerar um paradoxo, inclusive, em que atos definidos como 

“errados” podem ser bem menos danosos do que outras condutas que não são assim 

enxergadas. A partir de Erikson, pudemos também questionar se não há uma relação funcional 

entre controle e desvio, em que as atitudes destinadas a sancionar o comportamento desviante 

podem atuar na própria promoção do desvio, possuindo também uma função de delimitar as 

fronteiras morais de uma sociedade.  

A discussão dos processos de definição nos levou igualmente a observar a existência 

de graus de poder para atribuir etiquetas, em que algumas organizações e atores sociais, como 

a Polícia, o Judiciário e a mídia, possuem uma maior probabilidade de conseguirem fazer 

valer suas definições.  Assim, trouxemos as reflexões de Schur sobre os processos de 

“definição de desvios” (deviance-defining), processos contínuos e mutáveis que são 
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verdadeiros conflitos sociais. Tal autor ressalta como esses processos são vitais para a 

manutenção das estruturas sociais, ao mesmo tempo em que são uma parte essencial das 

interações sociais, enquanto processo de estereotipização.  

Vimos que a reação social ao crime pode dar-se de várias maneiras, e por diferentes 

organizações. Enquanto o Sistema de Justiça Criminal detém o poder de aplicar uma etiqueta 

de criminoso de maneira mais definitiva, observamos que os meios de comunicação de massa 

possuem uma capacidade maior de influenciar a definição da população de uma forma geral 

sobre que é crime e quem são os criminosos, pela possibilidade de difusão de seus discursos. 

Assim, percebemos que nas sociedades ocidentais atuais, marcadas pela divisão do trabalho e 

por um alto grau de diferenciação funcional, a nossa experiência direta do mundo diminui, 

aumentando a necessidade de relatos indiretos. Neste contexto, ganham importância as 

narrativas veiculadas pelos meios de comunicação de massa, que nos dão a sensação de 

pertencimento a um mesmo mundo e nos aproximam daquilo que não podemos experimentar 

diretamente. 

A partir dos textos e dados discutidos, pudemos também constatar que a notícia é um 

tipo de relato construído por jornalistas, que selecionam acontecimentos para serem 

apresentados de maneira atraente para um público, de acordo com noções não muito claras de 

que tipos de eventos são noticiáveis. Os relatos construídos pela mídia representam um 

exercício de poder, pois determinam que ocorrências são relevantes o suficiente para serem 

discutidos pelo público, ao mesmo tempo em que são influenciados pelas características dos 

processo de produção de notícias, nos quais mecanismos invisíveis, mais que intervenções 

diretas, acabam por exercer uma censura sobre o conteúdo e a forma de veiculação.  

As características dos processos produtivos de notícias vão produzir distorções 

próprias no relato jornalístico, além das inerentes ao próprio ato de relatar, ajudando na 

construção de uma imagem coletiva do que é crime, de como são os crimes e de quem são os 

criminosos. Apesar de possuírem um grande poder de alcance e difusão sobre a população em 

geral, os efeitos de sentido que relatos jornalísticos produzem sobre a audiência podem ser 

diversos dos desejados, pois a recepção do conteúdo das notícias não é ato passivo. A visão 

veiculada pela mídia, portanto, interage com outras informações na construção social do que é 

crime e de quem são os criminosos, possuindo, no entanto, uma posição privilegiada, devido à 

possibilidade de difusão e alcance do seu discurso. Além disso, os relatos contidos na notícia 

não estão apenas a transmitir conteúdos para sua audiência, mas também fornecem 

paradigmas e visões de mundo. 
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Vimos que Bourdieu aponta a concorrência pelo índice de audiência como um dos 

principais fatores a influenciar a construção do relato jornalístico, que implica em distorções 

na hora da seleção e da apresentação dos fatos a serem noticiados. Também elencamos alguns 

valores-notícia trazidos por estudiosos do tema, que são critérios não enunciáveis e mutáveis 

do que se considera significante, elaborados com base em pressuposições acerca do que 

interessa ao público. Esses valores, conhecimentos adquiridos pelos jornalistas em sua prática, 

puderam nos auxiliar na explicação de alguns aspectos do programa estudado. 

Os relatos veiculados pela mídia, no entanto, não influenciam apenas a visão da 

população em geral sobre o crime, mas interagem também com a atuação do Poder Judiciário 

com relação à violência. Entre as duas instâncias, há uma concorrência pela encenação da 

democracia, em que a mídia cultiva a ilusão de uma democracia direta, sustentada pela 

opinião pública, na qual é oposta uma narrativa supostamente mais fiel à realidade à verdade 

produzida pelas mediações processuais, trazendo o risco de construção de uma democracia 

sem simbólico, sem autoridade para mediar os conflitos sociais; uma democracia sem o 

político. Esta concorrência acaba por dar ensejo a violações de princípios básicos do processo 

penal, como a presunção de inocência e o segredo do processo, bem como alimenta a 

tendência a uma preferência pelo penal, em que os conflitos sociais são ressignificados a 

partir do binômio vítima/agressor. Este fenômeno também gera a propensão a uma 

identificação maior com a vítima, em que o que une os indivíduos não é mais a solidariedade 

social, mas a partilha do sofrimento pessoal da vítima, abrindo espaço para a influência das 

emoções sobre a democracia, transformando o direito em um mero sindicato contra o 

sofrimento e o medo. Ademais, a veiculação de notícias sobre processos penais ainda em 

andamento, em que fatos criminosos são imputados a pessoas, implica num etiquetamento 

público de sujeitos, muitas vezes irreversível, de forma a violar o princípio da presunção de 

inocência. 

Com isto, passamos à apresentação dos dados sobre o programa “Bronca Pesada”, 

coletados a partir de um viés qualitativo, com a análise aprofundada de um pequeno número 

casos. Após uma caracterização inicial, observamos que o programa, que costuma ser o 

campeão de audiência no horário em que passa, pertence ao gênero dos programas policiais, e 

tem como aspecto principal um caráter popular, com o uso de uma linguagem mais coloquial 

e o recurso ao sensacionalismo. A soma entre um caráter mais popular e o tom sensacionalista 

faz com que, no momento da produção das notícias, alguns dos valores-notícia de construção 

ressaltados por Traquina sejam ainda mais acentuados, como a simplificação e a consonância 

(com o fim de aproximar-se da audiência presumida) e a dramatização e amplificação do 
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evento (tornando o relato mais sensacionalista). Além disso, no programa, misturam-se 

elementos jornalísticos e ficcionais, através da constante presença de músicas e efeitos de 

edição sonora. 

Vimos que o número de notícias veiculadas por programa é similar, mas que vai 

diminuindo na quarta e quinta-feira, dias em que o número de notícias repetidas também é 

alto, mostrando uma influência do valor-notícia “dia noticioso” na seleção dos fatos a serem 

noticiados. Observamos também que durante o programa, algumas notícias, as principais, que 

são vistas como aquelas que supostamente atraem mais atenção do público, recebem várias 

chamadas, enquanto outras são mencionadas apenas uma vez. Dentre os crimes mais 

noticiados e que recebem muitas chamadas, temos o homicídio. Isso tem relação com a 

gravidade desse tipo de crime, mas também porque ele encerra outras características, além das 

que normalmente existem nos crimes violentos (conflito, transgressão das normas e 

tangibilidade), que o tornam potencialmente mais noticiável, como a morte (valor-notícia de 

suma importância para o jornalismo) e a visualidade (que adquire relevância nos programas 

sensacionalistas, em que é comum a exposição de imagem de cadáveres).   

A constante veiculação de notícias sobre homicídios, que constituíram 43,29% das 

notícias acompanhadas é associada aos comentários do apresentador, que fornecem 

interpretações que vão modular a visão que o programa possui sobre este crime, como uma 

“matança”. Essa construção pode dar ensejo a efeitos de discurso como o medo e 

compreensões do resultado morte como uma ameaça incessante, cujo sentido político 

principal é a desmobilização. Como são muitas as notícias sobre homicídios, percebemos que 

existiam alguns fatos que recebiam um grande número de chamadas, pois além da morte estão 

envolvidos outros elementos inusitados, enquanto que em outros casos apenas se cita o 

acontecimento uma única vez, por ser um homicídio mais “comum”. A constante veiculação 

de homicídios “comuns”, em que não são encontrados elementos inusitados (como os sem 

motivação esclarecida, aqueles em que a vítima era envolvida com atividades criminosas, e os 

casos de vingança), parece ter um sentido de denúncia do alto número de mortes ocorridas no 

Estado, auxiliando também na construção da imagem de uma “matança”.   

Depois do homicídio, os tipos de crimes mais noticiados foram roubo e tráfico de 

drogas. O roubo é um crime que envolve o ataque ou ameaça a vários bens jurídicos, a 

depender do caso, como o patrimônio, a liberdade e a integridade física e moral, sendo 

considerado um crime violento. Além disso, se levarmos em conta que o quarto tipo de crime 

mais noticiado foi o furto, podemos perceber que o patrimônio, após a vida, é um bem 

jurídico considerado importante, recebendo uma quantidade razoável de notícias para os 
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parâmetros do programa, apesar de não receber normalmente um grande número de 

chamadas.  

O tráfico, por sua vez, além de receber um alto número de notícias, é apontado várias 

vezes como motivação para os homicídios narrados. Mesmo sendo um crime em tese não 

violento, pois não possui vítima direta (seu sujeito passivo é o Estado), percebemos uma 

construção, nas notícias e comentários do apresentador e da Polícia veiculados no programa, 

desse crime como uma guerra, uma disputa. Isso foi percebido por meio das palavras e 

expressões utilizadas nas falas e comentários que observamos. Além disso, a violência é 

associada a esse tipo de crime quando são mostrados os homicídios cuja causa apontada é o 

comércio de drogas, nos quais são apresentas as vítimas da “guerra”. 

Apesar de não ser um dos crimes mais noticiados, vimos que os casos de violência 

contra a mulher recebiam um alto número de chamadas, com uma média de 4,33 chamadas 

por notícia, o que pode gerar um efeito de multiplicação de sua ocorrência. Esse grande 

interesse pela temática pelo programa se deve à possibilidade de uma abordagem a partir do 

deboche, em que se exploram aspectos da briga do casal. Também vimos que dentre os 

homicídios, aqueles decorrentes de violência contra a mulher foram os mais noticiados e 

receberam mais chamadas, mesmo não sendo objeto do tratamento “humorístico” que os 

casos de violência contra a mulher sem resultado morte obtinham
475

. Nesses casos, o 

apresentador adotava um tom claro de denúncia, fazendo inclusive matéria especial em dois 

programas sobre o alto número de mulheres assassinadas. Isso mostra que as relações 

domésticas atraem um grande interesse da audiência (ou ao menos a produção do programa 

acredita que é assim), ainda que não explorados de maneira “humorística”.  

Nos comentários constantemente realizados pelo apresentador durante as notícias, 

pudemos perceber a frequente veiculação de “ideias feitas”, no sentido proposto por 

Bourdieu, sobre aspectos da criminalidade, como as de que os adolescentes infratores são 

punidos de maneira branda, as instituições penais são benevolentes, e os criminosos não “têm 

jeito”. Além disso, são construídas imagens sobre localidades do Estado de Pernambuco, bem 

como é difundida uma sensação de insegurança, através da ideia da existência de uma 

matança. Da mesma maneira, a veiculação de comentários sobre o “uniforme” dos 

adolescentes infratores, sempre associados à transmissão de imagens desses jovens, ainda que 

em parcial desacordo com a legislação vigente, ajuda a construir um estereótipo do jovem 
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criminoso que, por sua amplitude, engloba quase todos os jovens pernambucanos, em especial 

os que vivem em bairros periféricos. 

Vimos que o recurso ao deboche e à ironia é comum nos programas policiais, e que o 

“Bronca Pesada” explora bastante os elementos “humorísticos”, utilizando-se inclusive de 

efeitos de edição sonora e de várias expressões ou bordões. Se parte dos crimes a serem 

noticiados são selecionados por sua gravidade, vários outros o são porque podem ser 

explorados de forma jocosa. Com base na classificação que fizemos, percebemos que parte 

das notícias “humorísticas” dizia respeito a situações incomuns, diferentes, parte consistia em 

ironias contra situações consideradas absurdas e outra parte envolvia brincadeiras com relação 

a algum comportamento ou aspecto do ser das pessoas envolvidas na notícia.   

Na utilização do humor em relação aos supostos autores de crimes, vê-se uma 

reprovação não apenas do ato criminoso, mas também da própria pessoa ali apresentada, com 

base no seu comportamento ou personalidade considerados desviantes ou “anormais”. Assim, 

esses programas não são apenas um espaço em que os significados sobre o que é crime são 

reforçados, mas também um lugar onde é relembrado o que é um comportamento desviante 

dos padrões normais, através do recurso ao humor, que muitas vezes se reveste de um caráter 

preconceituoso. Por outro lado, percebemos que as únicas vezes em que o apresentador 

debochou das vítimas foram nos casos de violência contra a mulher (uma agressão, uma 

ameaça e um homicídio), o que pode gerar como efeito uma amenização do sofrimento dessas 

vítimas, com a consequente construção de uma imagem de que alguns delitos são mais 

aceitáveis que outros.  

Além disso, a característica das fontes das notícias criminais, que costumam ser 

policiais, nos diz um pouco sobre a visão que é passada para o público: um discurso mais 

favorável à visão policial, do controle social, em oposição ao suspeito. Isto pode ser 

confirmado pelo número grande de notícias em que a Polícia fala no programa analisado, em 

comparação com o espaço cedido ao suspeito, à vítima e seus familiares e a outros atores 

importantes como o Ministério Público e o Poder Judiciário, por exemplo. Ademais, o número 

de notícias em que não aparece nenhuma referência textual ou visual a instituições policiais é 

ínfimo.  

Ao mesmo tempo, vê-se que em alguns poucos casos são realizadas críticas à atuação 

policial, apontando suas falhas, o que, no entanto, é amenizado pela própria configuração do 

programa, que sempre veicula falas de policiais, menciona suas ações, e utiliza expressões 

que indicam este órgão como fonte de suas informações (como “segundo a polícia”). O 

programa não só mostra sua íntima ligação com as instituições policiais, como, ao veicular as 
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falas de seus agentes, recheadas de lugares-comuns os mais diversos, sem contestá-las, acaba 

por agregar o discurso dessas instituições às construções gerais produzidas pelos comentários 

do seu apresentador. 

Em alguns casos, pudemos perceber a realização de comentários pelo apresentador 

que, ao contrário dos normalmente veiculados, plenos de preconceitos ou lugares-comuns, 

representavam reflexões sérias e até educativas sobre problemas sociais. A adoção de um 

caráter mais popular, com a utilização de uma linguagem coloquial, simplificada, e uma 

aproximação maior dos desejos do público não necessariamente significa a realização de 

relatos extremamente sensacionalistas e preconceituosos. Para Dias, por trás do jornalismo 

popular há um sentimento de interação com o leitor, por meio da utilização de uma linguagem 

mais próxima à língua oral popular. Esse tipo de discurso tem um risco, o de poder levar ao 

sensacionalismo, com uma consequente banalização da imagem da violência, utilizando-se, 

inclusive, da malícia e do humor. Mas a linguagem popular desse tipo de jornalismo não 

deixa de ser uma forma de traduzir as visões de mundo de algumas classes sociais, 

marginalizadas pela sociedade. Para a autora, ao se aproximar de sua audiência, o jornalismo 

popular pode acabar colocando-se a serviço deles
476

 e adquire uma utilidade social, como 

ocorreu nos três comentários contraditórios que observamos no tópico 3.8. Assim, em 

programas policiais como o ora analisado, a potencialidade para uma função de denúncia dos 

problemas sociais, decorrentes do alto nível de criminalidade violenta vivenciado 

principalmente pelas camadas mais pobres da população, é grande. Isso, no entanto, perde 

força quando o programa envereda pelos caminhos dos lugares-comuns e dos preconceitos.  

 Pudemos perceber que no programa, como consequência de seu caráter popular, são 

veiculadas notícias que dificilmente saem em jornais ditos sérios. Como Hall acentuou, a 

colonização pela elite das formas de criar história tornou seus atos e os relatos sobre suas 

ações interessantes e, portanto, imbuídos de valores-notícia. Dessa forma, observa-se a 

notoriedade dos indivíduos envolvidos na notícia como um dos critérios de noticiabilidade. 

No jornalismo popular, encontram-se justamente notícias sobre crimes “comuns”, nas quais 

nem a vítima nem o suspeito são pessoas conhecidas, e nem sempre se trata de um crime 

diferente ou bárbaro. Adicionalmente, a maioria das notícias veiculadas no programa diz 

respeito a crimes em que as vítimas e os suspeitos eram pessoas pobres, ocorridos em bairros 

periféricos. Um exemplo disto são as notícias sobre homicídios cometidos contra ex-

presidiários sem nenhum motivo aparente, como no caso do ex-presidiário morto a tiros por 
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dois motoqueiros na Vila Sotarvo, em Jaboatão, que não teve nada roubado (programa do dia 

06/07/2010). A presença deste tipo de notícia, em que não há nenhum elemento incomum ou 

extraordinário, nem envolve pessoas pertencentes aos estratos médios e altos da sociedade, 

mostra uma aproximação não só retórica (pelo uso da linguagem coloquial), mas também de 

conteúdo das camadas da população mais pobres, ao veicular seus problemas e suas vidas. 

Para Dias,  

A imprensa popular expressa-se como o povo – já que se apóia nos coloquialismos 

da linguagem, faz uso de vocabulário gírio etc.; e dirige-se para o povo – pois não 

só atende à expectativa comunicativa do leitor popular, que é a do entendimento 

imediato da informação, mas também aborda temas que fazem parte do seu 

cotidiano e são de seu interesse
477

. 

Por outro lado, essa simplicidade que costuma estar presente nos relatos do programa, 

que tem como consequência uma veiculação dos fatos selecionados de forma ainda mais 

simplificada e em consonância com a realidade preexistente, enquadrados de maneira que seja 

familiar à audiência, na maioria das vezes não é utilizada de forma educativa ou como 

expressão de uma denúncia. Pelo contrário, essa visão de mundo preexistente costuma 

refletir-se em relatos preconceituosos, machistas e intolerantes em relação às diferenças. 

Portanto, essa representação de uma realidade violenta, que preocupa legitimamente boa parte 

da população pernambucana, não se dá com o objetivo de unir as pessoas no combate do 

problema, mas acentua as cisões sociais preexistentes, provocando uma diferenciação maior 

entre o criminoso e o cidadão de bem, o normal e o diferente (desviante), o homem e a 

mulher. Nestes relatos específicos, não se está a construir apenas uma imagem do crime em 

Pernambuco, mas uma imagem da própria população, como ela enxerga a si mesma e aos 

seus. Essa imagem se torna ainda pior quando há utilização do humor, que normalmente se 

reveste de um caráter preconceituoso.  

 Para Zaffaroni, a mídia internacional está empenhada numa propaganda völkisch, 

palavra alemã cuja tradução corresponderia ao termo “popularesco”, que representa um 

discurso “que subestima o povo e trata de obter sua simpatia de modo não apenas 

demagógico, mas também brutalmente grosseiro, mediante a reafirmação, o aprofundamento e 

o estímulo primitivo dos seus piores preconceitos”
478

.  

Além disto, Foucault já ressaltava a função dos noticiários policiais na construção e 

imposição de uma percepção dos delinquentes como indivíduos próximos, espalhados por 

toda parte e dignos de nosso medo. Para o autor, “A notícia policial, por sua redundância 

cotidiana, torna aceitável o conjunto dos controles judiciários e policiais que vigiam a 
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sociedade; conta dia a dia uma espécie de batalha interna contra o inimigo sem rosto”
 479

. Para 

Melo, “O discurso sobre a ação humana violenta torna o mal rotineiro, ainda que o fato em si 

seja raro e improvável a sua repetição”
480

.  

 Ademais, o discurso e as imagens veiculadas no programa desrespeitam, de uma forma 

geral, alguns preceitos contidos na ordem jurídica nacional e internacional, especialmente: o 

princípio da dignidade da pessoa humana, quando através dos discursos e imagens o 

apresentador ridiculariza aspectos do ser de suspeitos ou vítimas; o direito à imagem de 

suspeitos, principalmente de suspeitos adolescentes, a quem é reservada proteção especial 

pela Constituição; os princípios contidos nos incisos do art. 221 da Constituição, notadamente 

o inciso IV, ao apresentar conteúdo violento e preconceituoso
481

; o direito ao respeito à 

reputação das pessoas (art. 13, 2, a da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969), 

ao divulgar dados detalhados sobre os suspeitos e vítimas
482

; e também a vários princípios e 

direitos previstos na Constituição Federal brasileira e tratados internacionais de direitos 

humanos de toda a coletividade, ao estimular preconceitos os mais diversos. 

O desrespeito a tais preceitos garantidores de direitos humanos e fundamentais, 

associado a um discurso que reclama da benevolência das instituições penais, sem uma 

consequente diminuição significativa no índice de audiência, pode indicar um dos fatores que 

havíamos apontado no início do trabalho, ou seja, de que o sentimento de insegurança vivido 

pela população pode aumentar sua tolerância em relação a violações aos direitos humanos dos 

suspeitos de cometer um crime.  

O programa analisado, portanto, possui esse importante espaço de dar voz e denunciar 

aspectos da vivência da criminalidade violenta em Pernambuco. No entanto, o discurso por 

ele veiculado é problemático, pois age de forma a reforçar preconceitos, aumentar a sensação 

de insegurança, além de não refletir sobre as possíveis causas dos crimes, entre outros 

aspectos. Muito embora numa realidade marcada pela criminalidade violenta o alto número de 

notícias criminais seja quase uma exigência, a simples exposição sensacionalista sem uma 

análise das causas profundas dá ensejo a uma visão des-historicizada, como apontou 

Bourdieu, apresentando o mundo como uma sucessão de histórias aparentemente absurdas, 

acontecimentos que surgem e desaparecem sem solução que, “despojados de toda a 
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necessidade política, podem, apenas, no melhor dos casos, suscitar um vago interesse 

humanitário”
483

. A análise de alguns comportamentos contraditórios do apresentador, 

contudo, mostram que há um potencial para esse tipo de programa, desde que apresentado 

com um caráter minimamente educativo e um fim sério. 

Pode-se concluir que a utilização de um discurso popular, mais atrativo para o público, 

não é necessariamente um problema. O que complica é o uso de construções preconceituosas 

para alcançar esse objetivo, além da veiculação de um discurso no qual faltam propostas e 

iniciativas concretas para auxiliar no combate à criminalidade violenta no Estado de 

Pernambuco, principalmente a partir de uma perspectiva que leve em consideração os vários 

aspectos envolvidos neste problema, notadamente o respeito e a proteção aos direitos 

humanos. 

 Assim, aproveitando a necessidade que a população, especialmente a população mais 

pobre, tem de segurança e de paz social, direito humano legítimo, o “Bronca Pesada”, das 

diversas maneiras que aborda a problemática do crime, está a construir não só a imagem de 

Pernambuco como um Estado violento, mas também  está estimulando uma cultura da 

intolerância cada vez maior, uma cultura que nega o diferente e quer vê-lo longe, uma cultura 

da submissão da mulher ao seu companheiro e do criminoso como o único responsável pelo 

“mal” que está acontecendo. Uma cultura do medo e da reação rigorosa e exagerada a ele. 
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