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RESUMO 
 

O objetivo de nossa pesquisa é estudar o discurso jornalístico acerca do crime violento 
como o instituto do mal que pode produzir o trauma cultural do medo compartilhado. A 
intenção não é abordar o crime violento como coisa-em-si, mas a representação que a 
imprensa faz dele em suas narrativas e as buscas por soluções que promovam a sua superação. 
São os sentidos circulantes, as cadeias de significação construídas na imprensa sobre as 
categorias crime violento, vítimas, perpetradores do mal e medo coletivo que iremos analisar 
nas narrativas jornalísticas. 

Para isso, recorremos à análise do discurso em textos selecionados no site do Jornal do 
Commercio e nos blogs dos jornalistas Ricardo Noblat e Jorge Antônio Barros, hospedados 
no site do jornal O Globo. O corpus em O Globo foi definido entre 8 de fevereiro de 2007 a 8 
de fevereiro de 2008. A data inicial foi o dia em que foi publicada a primeira notícia sobre o 
crime contra o menino João Hélio, no Rio de Janeiro, até um ano após o fato. No JC, o corpus 
inclui o mesmo período, com episódios de ação humana violenta que tenham resultado em 
morte. 

O estudo teve como esteio teórico a sociologia cultural e a teoria do agenda-setting. A 
sociologia cultural nos oferece conceitos sobre cultura e o seu papel na definição das ações e 
formas de ver o mundo pelos indivíduos. Já a teoria do agendamento permite identificar os 
assuntos que ingressam na pauta da imprensa, definindo que problemas sociais devem ser 
alçados à condição de problema público. 

Dentro da perspectiva teórica da sociologia cultural, concluímos que o discurso 
jornalístico tem sido fundamental para construir e sustentar o trauma cultural do medo nos 
indivíduos, que passam a compartilhar os dramas das vítimas e de seus familiares de forma 
mediada pelos meios de comunicação. 

 
Palavras-chave: Crime violento. Discurso jornalístico. Cultura. Trauma cultural. Efeito de 
sentido. 
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ABSTRACT 
 

The aim of our research is to study the media discourse on violent crime as an institute 
of evil that can produce cultural trauma of collective fear. We don’t want to focus violent 
crime as a thing in itself, but its representation made by the press in their discourse and also 
we search for solutions to overcome the constant sense of dread. We are going to study the 
media discourse focusing on the circulating senses, the signification chains created by the 
press about the categories of violent crime, victims, evil perpetrators and collective fear. 

In order to achieve that we have adopted the discourse analysis on narratives in the 
Jornal do Commercio website and journalistic blogs of Ricardo Noblat and Jorge Antonio 
Barros, both hosted in O Globo newspaper website. The corpus of our research in O Globo 
encompasses in February 8th, 2007 to February 8h, 2008. The initial date was chosen based on 
the day of the first notice about the murder of the young boy João Hélio in Rio de Janeiro city, 
until a year after the event. In Jornal do Commercio newspaper the corpus comprises the same 
period, with texts on episodes of violent human actions resulting in death. 

This research was based in the cultural sociology and the agenda-setting theory. The 
cultural sociology gives us concepts about culture and its influence on human action and how 
the human beings see the world. The agenda-setting theory allows us conditions to identify 
the issues that are chosen by the press defining which social problems should be cast as public 
problems. 

In the light of the cultural sociology, we could conclude that the media discourse is 
essential to create and maintain cultural trauma of fear within the Brazilian people, who 
shares the social drama of the victims and of their relatives in a mediated way by means of 
communication. 

 
Key words: Violent crime. Media discourse. Culture. Cultural trauma. Meaning effect. 
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RESUMÉ 
 

L'objectif de notre recherche est d'étudier le discours médiatique sur le crime comme 
l'objet du mal qui peut produire des traumatisme culturel de la peur partagée. Elle n'est pas 
destinée à combattre la criminalité violente comme une chose en soi, mais une représentation 
que la presse rend dans leurs récits et la recherche de solutions qui améliorent leur résilience. 
Sont les significations qui sont en circulation, les chaînes de sens construit dans la presse sur 
les catégories de crimes violents, les victimes, les auteurs du mal et la peur collective que 
nous allons examiner les discours de journalisme. 

Pour ce faire, nous avons utilisé l'analyse du discours de textes choisis site dans le 
Jornal do Commercio et les blogs des journalistes Ricardo Noblat et Jorge Antonio Barros, 
hébergé sur le site du journal O Globo. Le corpus dans O Globo a été fixé entre 8 Février, 
2007 au 8 Février, 2008. La date de départ a été le jour où il a été publié les premières 
nouvelles sur le crime contre l'enfant João Hélio, à Rio de Janeiro, un an après le fait. Dans 
JC, le corpus comprend la même période, avec des épisodes de l'action humaine qui a abouti à 
la mort violente. 

L'étude était basée sur la sociologie culturelle et la théorie de l'agenda-setting. La 
sociologie culturelle nous donne des concepts sur la culture et de son influence sur l'action de 
l'homme et la façon dont les êtres humains voient le monde. La théorie de l'agenda-setting 
nous permet conditions à identifier les questions qui sont choisis par la presse de définir les 
problèmes sociaux doivent être soulevées au statut de problèmes publics.  

Dans la perspective théorique de la sociologie culturelle, nous constatons que le 
discours médiatique a joué un rôle dans l'édification et le maintien du traumatisme culturel de 
la peur chez les individus qui partage les drames sociaux des victimes et à leurs familles 
médiée par les médias.  

 

Mots-clés: La criminalité violente. Discours journalistique. Culture. Traumatisme 
culturel. Effet de sens. 
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INTRODUÇÃO 

 

m olhar rápido sobre o discurso jornalístico no Brasil nos ajuda a construir 

inferências sobre os efeitos de sentido que produz sobre os indivíduos acerca de 

inúmeros assuntos de sua agenda. A partir de uma observação sociológica das 

estratégias narrativas da imprensa, verificamos que a ênfase sobre determinados temas e a 

abordagem emocional em textos expostos regularmente sobre episódios de crimes violentos 

leva a efeitos de sentido esperados ou inesperados pelos meios de comunicação. O objetivo 

deste trabalho é analisar se o discurso jornalístico elabora como efeito de sentido o trauma do 

medo compartilhado pelos indivíduos de serem vítimas da ação humana violenta, tema 

recorrente da agenda jornalística brasileira. Se o crime violento é o instituto do mal, a ele cabe 

a oposição do bem, que tenta permanentemente vencê-lo. Esta oposição está latente nos textos 

midiáticos em que o crime violento é noticiado. 

Nosso estudo não recai sobre a ação violenta como coisa-em-si, mas a representação 

que se faz dela nas narrativas da imprensa. Alçando o campo do jornalismo à condição de 

objeto sociológico, iremos discutir os sentidos circulantes, as cadeias de significação 

construídas na mídia sobre as categorias crime violento, perpetradores do mal e medo 

coletivo. O indivíduo age segundo paradigmas inscritos culturalmente nele, no nível do mito e 

do sagrado. E é justamente a imprensa que funciona como condutora desses paradigmas, 

inscrevendo em seu discurso o que é puro e o que é profano, o que é bom e o que é mau na 

ação humana. No caso do crime contra o menino João Hélio, ocorrido no Rio de Janeiro em 

fevereiro de 2007, esta oposição binária ficou evidente: ele era o anjo que morria para salvar a 

nós, os brasileiros, conforme descrito nos jornais nos dias posteriores ao crime, conforme 

recriamos no texto a seguir: 

 

I – Uma versão da história contada pela imprensa1 
 
Naquela noite, na cidade do Rio de Janeiro, depois de um dia de escola, de futebol e de oração 

na instituição religiosa que sua família frequentava, João Hélio Fernandes Vieites vinha no carro de 
sua mãe, Rosa, com sua irmã adolescente, Aline. Ele era o caçula da família, com seis anos de idade. 
Em plena infância, ele cursava a alfabetização, fazia futebol, brincava de bicicleta e de amarelinha.  

Era 8 de fevereiro de 2007, dia em que o pai de João Hélio, Hélcio Vieites, conseguiu uma 
pausa no trabalho e assistiu ao jogo de futebol de salão do filho. Foi o primeiro – e último – em que 
                                                 
1 Este texto foi escrito com base nas notícias veiculadas no Jornal do Comercio e nos blogs dos jornalistas 
Ricardo Noblat e Jorge Antonio Barros, do jornal O Globo, entre 08 de fevereiro de 2007 e 08 de fevereiro de 
2008, e informações disponíveis em: 
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN 
http://busca2.globo.com/Busca/bomdiabrasil  

UU 
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seu filho marcaria um gol. Nesta hora, o pai vibrou com o sucesso da criança. Nos planos da família 
estava uma casa nova no Méier, com mais espaço para os filhos, especialmente para o menino, que 
ainda se divertia com corrida, patinete e jogos. 

João Hélio vinha sentado no banco de trás, preso ao cinto de segurança. Mas aquilo que seria a 
sua proteção transformou-se em seu sacrifício. No semáforo da Rua João Vicente, zona norte do Rio, 
numa abordagem rápida de quatro jovens, sua mãe foi obrigada a descer do carro juntamente com a 
filha Aline. João não teve a mesma sorte: não conseguiu liberar o fecho do cinto. A mãe não pôde 
auxiliá-lo, pois o veículo já estava em movimento. 

Rodando por cerca de sete quilômetros, os bandidos foram avisados por transeuntes de que 
uma criança quicava do lado de fora do veículo, presa ao cinto de segurança. A um motoqueiro que 
avisou sobre João Hélio arrastado fora do carro, um dos bandidos respondeu: “este é o nosso Judas”. 
Ao final do percurso por 14 ruas, que durou cerca de dez minutos, restou um menino com os joelhos 
em frangalhos, sem dedos e sem cabeça. A cena povoou o discurso dos jornais e emissoras de rádio, 
TV e internet do Brasil, ingressando na agenda midiática nacional. 

 

Ao elaborar narrativas emotivas como esta sobre determinados episódios de morte 

violenta, a imprensa faz aflorar sentimentos de dor compartilhados por um conjunto de 

indivíduos que compõem a audiência. Este conjunto de indivíduos não se conhece entre si, 

mas são percebidos como uma comunidade que se pronuncia e afirma dividir as mesmas 

sensações que o outro. A notícia sobre o caso João Hélio, os detalhes do sofrimento da criança 

e a passagem do seu dia antes da morte não foi inventada: ela estava nos jornais nos dias 

posteriores ao crime e ao longo dos anos seguintes. Sutilmente, o texto se pressupõe objetivo 

por ser narrado por um sujeito oculto, o jornalista, que conta como o episódio ocorreu, mas na 

verdade a emoção está subjacente, nas entrelinhas da narrativa. 

Ao agendar assuntos, a imprensa está fazendo uma escolha arbitrária do que deve ser 

alçado ao nível de problema público a partir de um leque de problemas sociais. A mídia, deste 

modo, tem responsabilidade ao atribuir sentido aos fatos, criar, instituir e inventar um mundo 

que só é possível pela linguagem, uma vez que só é acessível pelo discurso. Estas narrativas 

refletem e desnudam, mostram e indicam a existência de circunstâncias que se consolidam 

como traumas na sociedade. Pelo seu perfil coletivo, porque representados no palco midiático 

e não na vida privada dos indivíduos, estes traumas não são individuais, mas culturais 

(ALEXANDER, 1992, 2002, 2004). 

O conceito de cultura com o qual trabalhamos advém da sociologia cultural, em que se 

pressupõe a natureza soberana da cultura. A cultura, como variável determinante, são redes 

textuais de hábitos, rotinas e padrões cotidianos de atividade e interação, orientações e 

receitas tidas como dadas para a ação do indivíduo. Assim, o indivíduo é preparado para uma 

vida em condições específicas – o que pode ser entendido, por exemplo, como informações, 

jeitos de ser, etos de uma forma de ver e agir no mundo, a ideia de habitus de Pierre Bourdieu 
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(GARLAND, 2006). A cultura é também a produção discursiva publicizada pela imprensa, 

que oferece formas de ver e pensar acerca dos fatos. 

Isso significa que as imagens, os símbolos e as significações construídas nas narrativas 

de grupos detentores de força argumentativa – os chamados carrier groups pela sociologia 

cultural – têm poder para interpelar os indivíduos e produzir mudanças no modo como 

percebem e sentem as coisas do mundo. Alexander fala de uma consciência coletiva que atua 

tanto no indivíduo como em organizações ou nações. Os indivíduos são abordados 

diariamente pela imprensa que, em sua condição de carrier group, define uma agenda do que 

deve fazer parte das preocupações de cada um. Cada indivíduo, assim, carrega em si os 

sentidos que são elaborados nos discursos jornalísticos em circulação sobre os fatos do 

cotidiano. 

A escolha de uma teoria sociológica para dar conta de explicar atos e fatos sociais 

ajuda aos cientistas a elaborar relações entre fenômenos do mundo, refutando proposições 

incorretas para dar legitimidade ao estudo. Em nossa pesquisa, a opção teórica pela sociologia 

cultural se deve ao enobrecimento que reveste o seu conceito de cultura. A percepção da 

soberania da cultura proposta por Alexander é adequada para explicar como fatos que 

ocorrem em nível individual, ao serem publicizados pelos meios de comunicação, adquirem 

uma significação diferente: mesmo aqueles que não passaram por um episódio traumatizante 

de violência passam a temer o mesmo. 

É neste sentido que a ideia de cultura como determinante da estrutura social é 

fundamental, porque somente uma concepção de cultura forte permite-nos entender como os 

ícones e símbolos propostos pela imprensa acerca de crimes violentos são incorporados pelos 

mapas cognitivos da coletividade. A formulação teórica proposta por Jeffrey Alexander 

promove uma aproximação entre os objetos de pesquisa da sociologia e da antropologia: até 

então, cabia à antropologia o estudo dos sistemas simbólicos das sociedades e à sociologia as 

interações entre os indivíduos no cotidiano, mantendo como externo ao ser a sua própria 

consciência. 

Ao reposicionar a cultura na pesquisa sociológica, Alexander unifica as dimensões 

simbólica e material, repondo o signo em sua relação intrínseca com significante e 

significado, dos quais não pode se separar. Ou seja, as narrativas midiáticas, ao construir 

sentidos sobre a ação humana violenta, os perpetradores do mal e o risco iminente de qualquer 

indivíduo vir a ser vítima de um crime violento, elaboram significações para os indivíduos 
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que sugerem a percepção do medo generalizado como efeito de sentido, como trauma 

coletivo.  

Nesta pesquisa, a intenção é de verificar quais as condições de possibilidade da 

existência do trauma cultural do medo de ser vítima do crime violento que marca a estrutura 

social brasileira a partir dos sentidos produzidos pelos discursos midiáticos, determinando as 

ações dos indivíduos. A partir da proposta teórica de Alexander, abre-se o caminho para 

pensar a sociedade em conexão com a consciência humana. Para isso, a sociologia cultural 

vincula o legado de Max Weber e Émile Durkheim acerca da cultura e da ação à perspectiva 

humanista da linguagem, verdade e mito trazida por Ferdinand Saussure, Ludwig 

Wittgenstein, Claude Lévi-Strauss. É fundamental, no entanto, compreender que a 

consciência de que trata Alexander não é individual, mas coletiva. Logo, o nível do trauma 

também não é individual, mas coletivo, e é por isso que ele o define como trauma cultural. 

Para estudar a existência ou não do trauma cultural do medo de ser vítima da ação 

humana violenta a partir das notícias na imprensa brasileira, decidimos analisar o discurso 

jornalístico em dois veículos de comunicação. Nosso corpus de pesquisa consistiu em notícias 

de crimes violentos que resultaram em morte, publicadas no site de jornalismo on-line 

http://jc3.uol.com.br/jornal/, endereço eletrônico do Jornal do Commercio (JC), e notícias, 

comentários, depoimentos e análises relacionados ao caso do assassinato do menino João Hélio 

divulgados no site www.globo.com/oglobo, especificamente nos blogs dos jornalistas Ricardo 

Noblat e Jorge Antonio Barros. Estes blogs estão hospedados no site do jornal O Globo on-line 

e foram selecionados por estarem integrados a um periódico de alcance nacional, com sede no 

Rio de Janeiro, onde aconteceu o crime contra João Hélio. 

O discurso é sempre dinâmico e contém em si historicidade, logo, apresenta-nos o 

momento de uma estrutura social. Nesta escala reduzida, verificamos num episódio – o crime 

violento contra João Hélio – interações que circulam nas narrativas jornalísticas e que 

traduzem um momento da sociedade brasileira capaz de apontar a existência do trauma 

cultural do medo de ser vítima de uma ação violenta. No discurso midiático, estão inseridos 

modos de ver o crime, o criminoso e a sua vítima e dar significação aos sentimentos dos 

indivíduos envolvidos de forma direta ou mediada com o fato.  

Ao ampliarmos a discussão para outras narrativas de crimes violentos, o leque se abre 

para corroborar no macro o que vimos no micro. Assim, nosso olhar se estende ao discurso 

jornalístico sobre outros crimes violentos que resultaram em morte que estão na agenda 

midiática e na agenda de preocupações dos indivíduos no período do corpus, destacando 
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também crimes de repercussão anteriores e posteriores ao caso João Hélio. Essa discussão 

deve servir para indicar se o medo cotidiano do crime violento ascende à condição de trauma 

coletivo ao se apresentar inserido nas mentes de leitores, espectadores, jornalistas e agentes 

institucionais que compõem uma comunidade imaginada. 

Como bem coloca Jean-Paul Sartre (2009), é naquilo que pulsa, que lateja, que está a 

aparência mesma do fato que devemos interrogar e descrever. Assim, a emoção do medo não 

é um acidente na história dos indivíduos, uma falha ou uma fraqueza. Antes disso, integra a 

sua existência. Neste sentido, o medo é um fenômeno inerente ao ser, é um efeito de sentido 

que remete a um signo, não é acidental ou fortuito: mantém vínculo com a essência do ser. O 

fenômeno emoção carrega sentido e compreendê-lo, como diz Sartre, é fazer sociologia. 

Em nosso estudo, colocamo-nos no terreno da significação do trauma coletivo do 

medo como um fenômeno, um indício de algo que contém sentido, que aponta para algum 

lugar: o risco iminente de ser vítima do crime violento. E, se partimos da percepção sartreana 

de que a emoção é uma estrutura organizada e descritível, então aceitamos que nosso objeto 

de estudo – o discurso jornalístico sobre o crime violento e a possibilidade de produzir como 

efeito de sentido o medo coletivo de ser vítima de uma ação violenta – não é uma desordem, 

mas pode se constituir no reconhecimento da impossibilidade de domínio do imponderável 

pelos indivíduos. 

Mais que isso, ter medo pode ser uma reação programada para chamar atenção sobre o 

crime violento. Não é, por isso, nem ruim, nem inferior, mas funcional, porque pode alertar 

para um risco real. Como também partimos da concepção de Alexander de uma consciência 

coletiva, salientamos que esta consciência, como pontua Sartre, é fato, significação e 

significado. Como o medo é uma atitude, um evitar expor-se, consciente que está do que lhe 

causa esta emoção, vem acompanhado da crença de que o objeto ao qual se dirige – o crime 

violento – de fato pode concretizar-se a qualquer instante. Por isso, o medo coletivo pode 

perpetuar-se como trauma cultural, a não ser que uma ação purifique e elimine a circunstância 

causadora da emoção. 

As observações iniciais apontaram para a existência do medo como efeito de sentido 

dos discursos repetidos acerca de crimes violentos. É possível entender o trauma a partir da 

análise das narrativas jornalísticas, considerando o discurso midiático como produto cultural 

da imprensa. O que torna o trauma fundamentalmente cultural é a circunstância de 

determinação do crime violento como algo relacionado à cultura brasileira. Embora a 

existência do crime seja pertinente a todas as sociedades – logo, seja uma constante ou uma 
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invariante – o que pode diferenciar a situação nacional são as determinações culturais do mal 

vinculadas à nossa história e reforçadas na imprensa. 

 

II – O plano de tese 

 

Este estudo está dividido em quatro capítulos, além da introdução e da conclusão. No 

primeiro, desenvolvemos a nossa perspectiva teórica. No capítulo 2, contextualizamos o crime 

violento como nosso objeto de análise. No terceiro, discutimos a condição da imprensa como 

protagonista e mediadora de representações sociais em seu discurso. Por fim, no capítulo 4, 

realizamos a análise do discurso em narrativas jornalísticas sobre o caso João Hélio e de 

outros crimes violentos que resultaram em morte, selecionados em nosso corpus. Em seguida, 

apresentamos nossas conclusões, apêndice e os anexos resultantes da análise. 

No capítulo 1, discutimos os fundamentos da sociologia cultural, teoria que se mostra 

eficaz para a compreensão dos meios de comunicação como condutores de sentido sobre os 

fatos sociais. Nesta proposição teórica, a realidade é uma narração dos carrier groups, grupos 

de pressão que têm a missão de perpetuar a memória coletiva de um segmento social ou sobre 

episódios traumáticos ou relevantes relativos a ele. A realidade é um texto e este texto é 

construído pelas diversas formas de expressão cultural. De acordo com Alexander (1993), a 

mídia é um recurso para investigação das representações coletivas em processos traumáticos 

de uma sociedade. 

Ao propor uma percepção da cultura como autônoma, Alexander tem a intenção de 

mostrar que a cultura pode explicar a estrutura social, e não apenas ser explicada por ela, 

sendo uma condição determinante da estrutura. Neste sentido, a cultura se mostra como uma 

variável explicativa das relações sociais, ou seja, funciona como a lógica do social. Se 

imaginarmos a imprensa como uma instituição que vem construindo uma narrativa que alerta 

sobre a existência do crime violento como um risco iminente para os indivíduos no Brasil, 

podemos imaginar que as relações sociais são determinadas por esta construção de 

significação. 

É a centralidade da cultura que dá a ela uma autonomia analítica que podemos 

observar nas estruturas narrativas, nas quais vamos buscar códigos simbólicos. A sociologia 

cultural coloca os carrier groups como condutores desta narrativa, responsáveis por 

direcioná-la de modo a definir os sentidos para os fatos. Situar o crime violento como um 

risco iminente é colocá-lo como uma espécie de guarda-chuva estrutural da sociedade 
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brasileira, o crime como determinante das relações sociais, dispondo o medo como resultado 

desta compreensão. A possibilidade da constituição do trauma cultural do medo como efeito 

de sentido do discurso jornalístico está sendo analisada a partir da proposta da sociologia 

cultural de autores como Jeffrey Alexander, Anne Kanne, Prior Sztompka e outros. 

As sociedades são diferentes em suas configurações e sistemas de classificação, ainda 

que constituídas das mesmas instituições formais – empresas, organizações públicas, poder 

estatal central. A forma como estas instituições operam e o sentido que dão às suas ações é 

que são distintos. O ponto comum entre todas as sociedades é a sua constituição por seres 

humanos, a constante. Assim, a compreensão da cultura é determinante para o entendimento 

das percepções que estão engendradas numa determinada estrutura social. 

Por isso, as significações operadas no discurso jornalístico no Brasil sobre os 

episódios de crime violento não são as mesmas dos meios de comunicação de outros países. 

As narrativas midiáticas produzem significações que, de alguma forma etiquetam o mundo a 

partir do lugar em que o observam. Como o conjunto de indivíduos vê este mundo de forma 

mediada, seu olhar sobre as ações humanas violentas não é direto, ele resulta do modo de ver 

ofertado pela imprensa. 

No capítulo seguinte, elaboramos uma discussão teórica sobre o crime violento, o 

conceito de crime no tempo, o valor atribuído ao ato criminoso de acordo com a localização e 

o momento na história, as mudanças que alteram o sentido do que é crime. Como a definição 

legitimada do sentido de crime é elaborada pelos legisladores, sua compreensão é determinada 

culturalmente no tempo e no espaço. Além de entender o sentido vigente do crime, também é 

preciso restringir a compreensão de violência para a sociologia, para que possamos demarcar 

os limites de nosso estudo naquilo que definimos como crime violento. Isso evita as variações 

de sentido decorrentes de conceitos múltiplos acerca da ação criminosa violenta. 

O entendimento da tensão entre os objetivos culturais – os êxitos que os indivíduos 

esperam atingir em suas vidas – e as oportunidades para atingi-los são discutidos neste 

capítulo porque fazem parte da compreensão do sentido de crime. Se uma determinada 

sociedade cobra dos seus indivíduos grandes realizações, inclusive de ordem material, é 

provável que nela haja um grande número de comportamentos desviados, frustrados por não 

alcançarem o êxito exigido. Desta forma, é a cultura que determina o comportamento do 

indivíduo, favorecendo práticas delituosas, com ou sem violência associada a elas. Daí a 

importância da nossa escolha pela sociologia cultural por entender como prática cultural o 

discurso midiático sobre o crime violento e o efeito de sentido produzido por ele. 
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Este capítulo traz ainda uma visão cultural do crime no Brasil e a associação espúria 

entre criminalidade e pobreza. Ao longo da história do país, houve um endeusamento de 

práticas ilegais através do “jeitinho brasileiro” – ou seja, da tendência de se tirar vantagem e 

tentar agir acima das regras. A vinculação entre crime e cultura se dá por intermédio de uma 

ligação entre as práticas criminosas e uma percepção da identidade nacional como resultante 

de uma sociedade em que a malandragem é associada ao brasileiro, logo, conduzindo à 

construção de uma estrutura social que tem em sua matriz o crime como elemento da tradição 

cultural do país. 

Ruben Oliven destaca duas interpretações de Roberto DaMatta sobre a realidade 

brasileira: o mundo manipulável pelo “jeitinho”, o “galho quebrado” e, de outro, o mundo do 

“caxias”, o racional (OLIVEN, 1982). Desde a colonização, o Brasil vivenciou circunstâncias 

que marcaram a sociedade pela violência física e psicológica: a escravidão, o cangaço, a 

malandragem dos anos 50 e a ditadura militar – período em que a tortura física e psicológica, 

a morte e o desaparecimento de pessoas foram práticas de Estado. Em seguida, surgem as 

redes de crime organizado e de lavagem de dinheiro. 

No Brasil, o indivíduo carrega um sentido negativo, que está à margem, é estranho ou 

criminoso (DAMATTA, 1988). Também Alba Zaluar (2004) enfatiza esta compreensão, 

ressaltando a demonização do indivíduo criminoso como a reencarnação do Diabo. Assim, as 

oposições binárias da sociologia cultural ingressam na articulação de sentido dos 

perpetradores do mal como monstros, demônios, em contraposição às vítimas, que são 

indefesas e inseguras. Por isso, em seu discurso, a imprensa elabora rituais de demonização e 

de sacralização de criminosos e vítimas. 

É fundamental pensarmos acerca desta dimensão cultural, sob pena de considerarmos 

que, aqui como em qualquer lugar, o sentido do crime violento e do medo decorrente dele seja 

o mesmo. No caso das pesquisas sobre o crime no Brasil, é fundamental estudá-lo no contexto 

do comportamento, das posições sociais, das diferenças e similaridades como produto das 

tradições culturais e dos sistemas de valores que marcam grupos e subgrupos sociais e que se 

sobressaem no texto social em que se constitui a mídia (GARLAND, 2006). 

Também no capítulo 2 reforçamos como a percepção coletiva do crime violento age 

sobre as relações sociais e define práticas econômicas e políticas, determinando o medo como 

sentimento coletivo no cotidiano da vida dos indivíduos. Este medo leva a práticas sociais 

objetivadas na construção de muros altos, na colocação de grades e cercas elétricas, na 
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realização de contratos de serviços de vigilância e de seguros, vivendo-se sempre sob o pânico 

da criminalidade e da violência. 

No terceiro capítulo, discutimos como a imprensa é o espaço de mediação e 

representação dos fatos sociais. Nesta condição, o jornalismo é o campo social responsável 

pela divulgação de inúmeras vozes, é o condutor de discursos que circulam entre os grupos 

sociais. Logo, torna-se legítimo propor um estudo sociológico acerca do discurso jornalístico 

sobre o crime violento e seus efeitos de sentido. A mídia, como carrier group, define sua 

agenda de notícias e, por conseguinte, define a agenda de preocupações de seu público. 

A imprensa assume a condição de autora de narrativas, articulando discursos com alto 

poder argumentativo. Como a mídia goza de legitimidade do campo social, por ser espaço de 

visibilidade de discursos de diversos campos sociais, tem poder para se comunicar 

efetivamente com a coletividade a qual tenta influenciar, por sua natureza intrínseca de ser 

acessível e disponível a todos. Por isso, os meios de comunicação têm poder para formular 

discursos de renovação e reforço de valores culturais. Entretanto, para além da construção de 

significações planejada, existem efeitos de sentido inesperados, que não foram previstos na 

elaboração das narrativas. 

O medo como efeito de sentido compartilhado pela coletividade pode ou não ser um 

sentido inesperado, mas, seja como for, ele está presente nos textos jornalísticos, no processo 

de seleção e elaboração de discursos que evidenciam o grotesco, o inusitado e contam os 

casos de crime violento com alta carga emotiva. De acordo com a teoria do agenda-setting 

(MCCOMBS & SHAW, 2000; MCCOMBS, 2005), a mídia define sua pauta a partir de 

eventos raros narrados como se fossem episódios comuns. Ao fazer o agendamento do 

cotidiano, planejando e tentando prever a ordem dos fatos que terão sequência a partir da 

divulgação dos acontecimentos que põe em evidência, a imprensa assume a condição de 

carrier group. 

No capítulo 4, fazemos a análise do discurso dos textos jornalísticos selecionados em 

nosso corpus. Se nossa intenção é de conhecer o conteúdo da produção midiática sobre a ação 

humana violenta e o decorrente trauma coletivo do medo, a aplicação da análise do discurso 

jornalístico como metodologia é fundamental. Na análise, vamos observar o medo 

compartilhado como efeito de sentido que parece se estruturar como trauma coletivo, a ideia 

de que estamos todos sob o risco iminente de sermos vítimas de algum crime violento, na 

maioria das vezes marcada pela raridade e pelo inusitado. O que aflora das narrativas acerca 
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do crime violento indica que os meios de comunicação não estão retratando a realidade: a 

impressão que temos é de que o discurso jornalístico alarma riscos imponderáveis. 

Ao analisarmos o discurso midiático acerca do crime contra o menino João Hélio, 

estamos fazendo da análise do discurso um instrumento de análise microssociológica. Como 

afirma Boris Fausto (2009), ao reduzirmos a escala de observação, podemos apreciar as ações 

humanas e seus significados mais de perto, ouvindo o que as vozes dos indivíduos envolvidos 

querem nos dizer e captando de eventos cotidianos a dimensão sociocultural do fato 

observado. 

Na análise, a intenção é perceber se há um agendamento do tema crime violento, como 

ele é tratado, como vítimas e perpetradores são representados e se o medo coletivo emerge 

como efeito de sentido. Para isso, verificamos quais elementos simbólicos sugerem a 

construção do trauma coletivo do medo de ser vítima do crime violento. Tendo como esteio 

teórico a sociologia cultural, queremos perceber como as construções de significação do crime 

violento e dos indivíduos envolvidos ajudam a elaborar como efeito de sentido o medo 

compartilhado: o risco iminente de ser a próxima vítima de uma ação humana violenta. Neste 

sentido, verificamos em que medida o medo se constitui num trauma cultural entre os 

indivíduos que compõem a comunidade imaginada de leitores e espectadores no Brasil. 

Neste último capítulo, com a análise do discurso jornalístico, buscamos a informação 

subjacente acerca dos efeitos de sentido (esperados ou inesperados). Há uma hegemonia do 

jornalismo por sua condição de construtor social da realidade, ao conduzir o conhecimento do 

senso comum ao longo da história da humanidade. O seu papel de mediador de discursos, 

cada vez mais sofisticado pelas novas tecnologias, cria um sentido de comunidade imaginada 

que remete à consciência coletiva, numa sociedade que, mesmo que não possa ser pensada 

como totalidade, reflete e é refletida nas narrativas midiáticas. 

A análise do discurso é pertinente para a pesquisa que desenvolvemos, com o intuito 

de entender que significações as ações humanas violentas recebem a partir das representações 

sociais embutidas nos discursos jornalísticos. Com isso, é possível evidenciar as significações 

que os meios de comunicação atribuem aos episódios de crime violento e aos indivíduos 

relacionados a eles. 

São as representações mediadas na imprensa que vão nos ajudar a nos aproximarmos 

do imaginário dos leitores e espectadores da mídia brasileira. Neste sentido, não nos atemos 

aos fatos, mas ao fenômeno representado na cena jornalística. A agenda de temas e o 

conteúdo discursivo acerca deles é que nos interessa, porque entendemos que um elo forte liga 
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o significante ao significado, o real e a sua representação. Na linguagem, as representações 

sociais traduzem o conhecimento do senso comum, que é coletivizado nas narrativas 

repetidas. Se todo discurso é uma construção social, então, analisá-lo é a forma de acessar as 

representações acerca de determinados fatos sociais. 

É verdade que a análise de recepção é importante, mas ela, por si, já se constitui numa 

outra pesquisa. No nosso caso, optamos pela análise do discurso na medida em que 

posicionamos a imprensa como receptora de discursos de outros – as fontes jornalísticas que 

consulta para produzir suas narrativas – e também como produtora de um discurso próprio, 

que possui uma gramática de produção singular (SAID & LIMA, 2008). Por isso, o discurso 

midiático é mais do que uma reprodução de fatos sociais: ele é receptor e autor 

simultaneamente, nas ressignificações que produz desses fatos. 

É difícil trabalhar sobre o crime violento e o medo coletivo decorrente dele a partir de 

uma informação mediada. Mas este é justamente o desafio a que nos lançamos, uma vez que o 

que constitui o que chamamos de medo compartilhado e a sua elaboração como trauma 

cultural só pode ser percebido a partir das mediações discursivas. Para a sociologia cultural, a 

elaboração do sentido do trauma ocorre a partir das narrativas dos carrier groups, portanto, é 

nas narrativas midiáticas que podemos verificar se há ou não a constituição desta significação 

de medo compartido. 

Assim, ainda que possa parecer fluido, o discurso – seja ele poético, ficcional, ou não 

– é a matéria-prima das ciências sociais (BIRMAN, 1999, apud BATISTA, 2003). As 

manifestações culturais – noticiários de TV, imagens fotográficas, livros, filmes – são práticas 

de representação que elaboram sentidos que circulam e operam nas arenas culturais onde o 

significado é negociado e as hierarquias são estabelecidas. O jornalismo dispõe, enfim, de um 

poder instituidor. Ao final, pretendemos oferecer um conhecimento legitimado no 

imbricamento teórico entre a sociologia cultural (trauma cultural), a sociologia do crime 

(crime violento) e a teoria do jornalismo (valores-notícia, representações sociais e 

agendamento).  

É este encadeamento teórico que nos permite estudar as condições de possibilidade da 

atuação da mídia ser fomentadora do trauma cultural do medo como efeito de sentido de seu 

discurso sobre o crime violento. E é dessa hipótese que partimos: a imprensa nacional vem 

construindo um discurso acerca de ações humanas violentas que serve para que os indivíduos 

se apropriem de uma compreensão acerca de episódios criminosos como um risco iminente e 

imponderável, produzindo o trauma coletivo do medo de ser vítima de uma ação violenta. 
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Assim, há uma transposição do assunto da agenda jornalística para a agenda pessoal de 

preocupações. 

No encaminhamento de nossa conclusão, observamos que as sensibilidades e 

sentimentos dos indivíduos, expressas nos textos jornalísticos na forma de ver o crime 

violento e de sentir o medo consequente, apontam para uma soberania da cultura como 

determinante das relações sociais, perspectiva fundamental da sociologia cultural. Por isso, ao 

identificarmos nas construções narrativas da imprensa a ideia do mal absoluto e do Diabo 

reecantado no criminoso, mostramos como se estabelece a reação moral nas narrativas sobre o 

crime violento nos meios de comunicação, fomentando o drama social do medo na 

comunidade de leitores e espectadores brasileiros, caminhando para a determinação do trauma 

coletivo decorrente do mal universalizado: o monstro encarnado bandido nas relações sociais. 

O medo do imponderável joga os destinos dos indivíduos para a dimensão do divino. 

Estas relações binárias do bem e do mal, de Deus e o Diabo são determinadas culturalmente. 

Os fatores culturais que dão sustentação ao trauma cultural do medo emergem nas relações 

sociais e a imprensa é o espaço de elaboração cultural dos sentidos opostos e em disputa. 

Nosso estudo deve servir, pelo menos minimamente, para nos levar a pensar sobre as 

oposições que remetem ao profano e ao sagrado nas narrativas jornalísticas. Na imprensa, 

estes sentidos posicionam os crimes violentos acima das condições humanas, somente 

passíveis de controle por um ente superior. 
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CAPÍTULO 1 

Referencial teórico: a soberania da cultura 

 

“A unilateralidade da orientação consciente tem-se mostrado a ruína da humanidade 
ocidental em geral e da moderna humanidade ocidental em particular. Tendemos sempre à 
premissa injustificável de que, se fizermos apenas as coisas corretas, podemos ter um polo 
sem seu oposto. Inclinamo-nos a pensar que nossa inabilidade para obter somente um polo 
decorre da inadequação de nossos métodos e não da natureza da realidade (...). O mesmo 
que acontece com o indivíduo se dá com a cultura; a unilateralidade gera a insanidade. As 
excessivas buscas conscientes de valores racionais ocasionam rompantes de irracionalidade 
sem precedentes; a rígida insistência em máximas éticas conscientemente aceitas provoca o 
surgimento do crime e da violência; e o objetivo perpetuamente divulgado da paz mundial 
conduz à deflagração de uma horrenda guerra mundial após a outra”. 
 

AS Hoeller. 
(em A gnose de Jung, São Paulo, Cultrix, 1995, p. 119-120). 

 

Índice do capítulo 
Referencial teórico: a soberania da cultura 
1.1 Sociologia cultural: a imanência da cultura nas relações sociais; 1.2 A performance como estratégia de 
vínculo cultural: do rito ao drama social; 1.3 A autonomia da cultura: 1.3.1 O ponto de contato entre as 
autonomias analítica e concreta; 1.4 O discurso como arena de construção de sentidos; 1.5 Carrier groups: os 
produtores de representação social; 1.6 O trauma cultural: quando o mal se universaliza; 1.7 Crítica e defesa da 
sociologia cultural: a amplitude polêmica da cultura. 
    

1.1 Sociologia cultural: a imanência da cultura nas relações sociais 

 

 imprensa1 é o campo social legitimado para a publicização dos discursos2, capaz 

de formular conceitos e encaminhar a repercussão dos fatos sociais sobre os 

indivíduos. Como prática discursiva, a atividade jornalística é fundamentalmente 

cultural, já que as redes de significações que põe em circulação apontam para os indivíduos as 

formas de ver e agir acerca dos fatos. Deste modo, somente uma compreensão de cultura forte 

pode conduzir um estudo sobre o discurso jornalístico3 e seu poder de estabelecer sentidos, 

                                                 
1 O campo do jornalismo será descrito detalhadamente no capítulo 3. Aqui, fazemos apenas uma primeira 
abordagem para explicar como nos apropriamos da sociologia cultural para estudar a área. 
2 As expressões discurso, texto e narrativa jornalística são usados em grande parte de nosso trabalho como 
sinônimos e se constituem em qualquer produto textual da imprensa com informações escritas ou narradas, 
acompanhadas ou não de imagens e gráficos, onde está inscrita uma significação ou no qual uma significação 
pode ser inferida, a partir de representações de fatos ocorridos no cotidiano. 
3 É relevante destacar que o discurso midiático se refere ao conjunto de discursos e narrativas expressas nos 
meios de comunicação, seja nos produtos jornalísticos, publicitários e de entretenimento (como as telenovelas). 
Deste modo, o discurso midiático contém o discurso jornalístico, que se constitui nas narrativas específicas da 
imprensa. Em alguns momentos deste trabalho, usaremos a expressão discurso, narrativa ou texto midiático, mas 
como nosso objeto é o campo do jornalismo, estamos exclusivamente tratando de textos jornalísticos, ou seja, 
que tenham conteúdo informativo, decorrente de fatos do mundo da vida que são recortados e relatados através 
da reconstrução discursiva dos episódios e publicados ou transmitidos em jornais escritos e on-line, de rádio ou 
TV. 

AA 
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colocando episódios noticiados em relação simbólica com ícones representados em suas 

narrativas. Ao pensarmos nos meios de comunicação dentro da estrutura social, verificamos a 

relevância de contextualizar o discurso jornalístico como eficiente na condução e no reforço 

de sentidos acerca da ação humana violenta. 

Para que possamos entender o papel fortalecido das narrativas jornalísticas como 

condutoras de sentidos, recorremos à sociologia cultural e sua perspectiva de cultura como 

elemento determinante da estrutura social. Esta posição, que capturamos de Jeffrey Alexander 

e Philip Smith (2002), compreende a cultura como elemento polêmico. Logo, toda ação – seja 

instrumental, reflexiva ou coagida – está embebida de influência e sentido: a cultura tanto 

libera quanto constrange a ação do indivíduo. E o discurso da imprensa é capaz de influenciar 

a forma de ver e pensar do indivíduo acerca do mundo, provendo-o de habilidade para agir de 

forma rotineira – reproduzindo a estrutura – ou criativa – transformando-a. Nesta lógica, 

também a organização e os objetivos das instituições sociais são moldados segundo ideais e 

sua legitimação inserida no contexto da estrutura social. 

É esta perspectiva que diferencia a sociologia cultural das teorias tradicionais sobre a 

cultura: para esta teoria, a cultura é uma variável independente, que possui autonomia relativa 

para determinar ações e instituições, entre elas as instituições jornalísticas. Em sua defesa 

teórica, Alexander destaca que há um repertório comum de conceitos entre a sociologia 

cultural e a sociologia da cultura, entre os quais expressões como valores, códigos e 

discursos. O ponto de encontro entre ambas é a relevância da cultura e sua posição axial na 

teoria social. Esta semelhança é, contudo, superficial. Na sociologia da cultura, a cultura é 

explicada por algo que está fora do domínio do seu próprio sentido, ou seja, entendida através 

de outras variáveis da estrutura social, capazes de estar acima dela e, portanto, serem mais 

reais a ponto de conceituá-la. Por conseguinte, a cultura seria definida como a reprodução das 

relações sociais. 

No campo teórico aberto por Alexander, que ele defende como programa forte da 

sociologia, pressupõe-se que as ideias científicas são culturais e as convenções linguísticas 

não resultam de ações objetivas. Segundo ele, “a ciência é compreendida como uma 

representação coletiva, um jogo de linguagem que reflete um padrão prévio da atividade de 

construção de sentido” (ALEXANDER & SMITH, 2002, p. 137)4, ou seja, é uma escolha, 

uma opção arbitrária, nada existindo fora da cultura. A partir desta concepção é que é possível 

                                                 
4 Todas as citações de autores cujos textos originais são em inglês ou espanhol foram traduzidas, uma vez que os 
textos da bibliografia não estavam disponíveis em língua portuguesa durante a pesquisa. 
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entender o processo subjetivo de agendamento da imprensa, que elege a pauta de assuntos 

relevantes a serem divulgados, entre os quais os episódios de crime violento, grande parte das 

vezes marcada pela raridade e pela improbabilidade de repetição. Foi o que ocorreu no caso 

João Hélio, sobre o qual foram construídas significações em narrativas que circularam como 

se fossem o fato em si, e não uma representação arbitrária. 

A sociologia cultural, para estabelecer a autonomia da cultura, precisa que os 

pesquisadores destaquem o papel forte da cultura em moldar a vida social. Partindo desta 

opção teórica, podemos definir cultura, na visão que Alexander elabora a partir de Clifford 

Geertz (GEERTZ, 1973 apud ALEXANDER & SMITH, 2002, pp. 137 e 144), como “uma 

descrição densa de códigos, narrativas e símbolos que criam as redes textuais de significados 

sociais” (ALEXANDER & SMITH, 2002, p. 137). Numa aproximação com a hermenêutica, 

talvez pudéssemos falar aqui de uma virada cultural: na virada linguística5, a realidade é um 

texto; na virada cultural, a cultura dá sentido às outras forças sociais, interferindo e dirigindo 

o que acontece porque se constitui na rede de significações que convenciona tudo o mais que 

forma a estrutura social. 

O que reforça a explicação teórica da autonomia da cultura de Alexander é sua crítica 

acerca da questão ao longo da história da teoria social: desde a sociologia clássica, a cultura 

foi compreendida numa dimensão moral dicotômica de sagrado e profano, vista como uma 

necessidade universal de busca pela salvação divina. Durkheim (1989) falou da relevância de 

se constituir uma sociologia da religião, com a intenção de colocar no centro dos estudos 

sociais o sentido e o sentimento de mediação cultural, no intuito de constituir um “projeto de 

desmistificação”. No entanto, seu projeto não foi realizado pelos sociólogos que o sucederam 

e o sentimento do indivíduo foi reduzido à categoria de variável supérflua. 

                                                 
5 Antes da chamada virada linguística, havia a reificação da linguagem e a ideia de estrutura definitiva do 
sentido, a percepção da palavra como a coisa-em-si e a expectativa de se chegar a uma verdade universal. Com a 
chamada virada linguística, quebra-se a visão instrumental e ocorre a libertação da ideia de estrutura e o 
abandono da concepção de uma gramática que dá conta de toda a linguagem, indicando que o sentido não está 
colado à coisa-em-si, ou seja, ao objeto. Na perspectiva estrutural, há uma verdade absoluta na linguagem, capaz 
de produzir “verdades apodíticas” (RORTY, 2002, p. 79). A virada linguística volta-se para uma linguagem que 
se faz na história, no contexto em que ela ocorre, no mundo da vida, dado de forma arbitrária. Há uma 
relativização da ciência como conhecimento único. Segundo Gadamer (2002, pp. 135-136), “o significado dos 
signos (das palavras) era superado pelo das coisas” e “não só no discurso e na escrita, mas em todas as criações 
humanas encontra-se um ‘sentido’ e que a tarefa da hermenêutica é descobrir este sentido”. Logo, o discurso é 
também a metalinguagem, os silêncios, os gestos. A pergunta “como é dado ao indivíduo conhecer?” é 
respondida com a compreensão de que os significados são construídos, numa ação interpretativa da linguagem 
como constitutiva e construtora da realidade. 
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Mais adiante, Karl Marx colocaria a questão em termos de determinação da ação do 

indivíduo por forças não-materiais, em busca de projetos e destinos comuns. Talcott Parsons, 

partindo de uma sociologia positivista, dispôs sobre valores como fundamentais para a ação 

humana, mas não explicou a natureza desses valores. Também na fenomenologia (Alfred 

Schutz e Edmund Husserl) e no interacionismo simbólico (George Herbert Mead) a condição 

da cultura é de algo externo ao ambiente do indivíduo. Estas tradições não deram conta do 

poder da cultura em moldar as interações a partir de uma força internalizada no indivíduo. 

Em comum, havia entre estes estudiosos a tendência à racionalidade, fazendo-os evitar 

o contato com os rituais de catarse, as emoções incompreensíveis, as solidariedades e os 

mistérios do mal contidos nas sociedades. Neste sentido, partiram para métodos reducionistas, 

nos quais colocavam as subjetividades como produto das objetividades, considerando as 

irracionalidades das ações humanas como “mero reflexo das estruturas reais, como 

organizações, sistemas de estratificação e grupos políticos” (ALEXANDER, SMITH & 

SHERWOOD, 1993, p. 10). No entanto, como destacam os autores, em defesa de uma teoria 

que dê conta da subjetividade e da emoção nas ações: “o mundo tem irremediavelmente uma 

dimensão mística”, no qual estão Deus e o Diabo, o bem e o mal. 

Para Alexander, somente a partir de Lévi-Strauss, Roland Barthes e do jovem Michel 

Foucault é que se estabelece a compreensão da textualidade das instituições e da natureza 

discursiva das ações humanas. No entanto, não dando conta de explicar a dinâmica que leva à 

ação do indivíduo, falharam no estabelecimento da autonomia cultural. Alexander e Smith 

(2002, p. 141) enfatizam que os teóricos anteriores à perspectiva da sociologia cultural 

estabeleceram a cultura como “um recurso estratégico para os atores, uma circunstância 

externa da ação”, desenvolvendo o que chamam de programas fracos da teoria cultural. Em 

seguida, definem a visão de cultura que o seu programa forte defende: “um texto que molda o 

mundo num sistema imanente. As pessoas usam a cultura, mas elas não parecem realmente se 

preocupar com isso” (ALEXANDER & SMITH, 2002, p. 141). 

Ainda que critiquem Foucault por estabelecer um programa fraco, Alexander e Smith 

destacam questões foucaultianas que são fundamentais para o estabelecimento do programa 

forte da sociologia cultural, entre as quais a assertiva de que “os discursos operam por 

caminhos arbitrários para classificar o mundo e modelar a formação do conhecimento” 

(ALEXANDER & SMITH, 2002, p. 141). Mas, antes de ingressar no denso programa de 

Alexander e outros teóricos da sociologia cultural, é necessário afastar qualquer intenção de 

ver discurso ou linguagem como técnica de comunicação, guardado numa percepção 
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estrutural da linguagem anterior à virada linguística, na qual a palavra é percebida como a 

coisa-em-si. No entanto, na sociologia cultural continuam operando oposições binárias de 

sentidos, que precisam ser estudadas numa análise cultural, na qual a autonomia da cultura 

resulta de sua condição arbitrária. 

Uma definição de cultura ainda mais fortalecida vai, deste modo, sendo construída na 

medida em que nos apropriamos desta teoria. Alexander e Smith ressaltam a relevância de 

uma teoria da cultura construída de forma autônoma dentro da “fábrica de significações” 

(ALEXANDER & SMITH, 2002, p. 144) que nos ofereça uma compreensão robusta da 

estrutura social e da dinâmica institucional. Portanto, cultura é “um texto formatado por 

signos e símbolos que estão em relação padronizada uns com os outros” (ALEXANDER & 

SMITH, 2002, p. 145). A cultura, então, rege as relações cotidianas dos indivíduos. 

É nesta condição que podemos entender as relações binárias que anteriormente foram 

propostas por Durkheim, quando definiu cultura como um sistema de classificação composto 

por oposições, e por Saussure, ao elaborar sua linguística estruturalista, na qual os sentidos 

são gerados segundo a relação entre sons e conceitos. Isso foi reelaborado por Lévi-Strauss, 

que promoveu a aproximação entre linguística e sociologia em seus estudos sobre mito, 

parentesco e totemismo. A sociologia cultural se propõe ao estudo dos códigos, das narrativas, 

dos símbolos que subscrevem e alicerçam a sociedade. 

Mas, porque a cultura é autônoma? Porque, se os sentidos são construídos de forma 

arbitrária, são autônomos em relação à determinação social. É a arbitrariedade do sentido que 

o coloca acima na estrutura social, que dá autonomia a ele e, por conseguinte, à cultura, ao 

pensarmos nela como rede de significações, seja como discurso ou como texto. Se focarmos 

num processo de alteridade, em que um indivíduo sempre contém em si algo do outro, 

podemos imaginar que a cultura – em sua condição discursiva – está imbricada numa rede de 

relações com outros da estrutura social. Alexander propõe em sua teoria que a condição de 

autonomia da cultura é garantida pela compreensão estruturalista de que os sentidos são 

construídos por convenção, ao mesmo tempo em que a prática da interpretação permite-nos 

capturar a textura e o tempero da vida social, já que, como afirma Gadamer (2002), a 

hermenêutica é um encontro com opiniões alheias, um processo dialógico. 

Após construirmos uma definição de cultura na perspectiva da sociologia cultural, 

partimos para uma outra questão relevante dentro da teoria sociológica: como é possível 

resolver a tensão entre indivíduo e estrutura? Para a sociologia cultural, os processos culturais, 

ao moldarem as possibilidades de fabricação de sentidos, “são compreendidos como a 
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intersecção prática entre estrutura e agência6, o ponto de conexão entre ambos” (JACOBS & 

SPILLMAN, 2005, p. 01). A cultura assume uma significância causal e a condição de 

interagir com outras arenas sociais, para além dos sistemas culturais especializados como arte 

e mídia7, passando pelos processos de construção de sentidos, por categorias, práticas e por 

relações de poder, todos mediados pelo discurso. Jacobs e Spillman (2005) estabelecem três 

elementos do processo cultural: práticas, discursos e produção cultural institucionalizada. 

Há limitações no uso da integração da análise cultural em pesquisas que não tomam 

como ponto fundamental a compreensão de cultura como uma variável autônoma, cuja 

consistência está em ser construída a partir de convenções e arbitrariedades, acima da 

estrutura social e, por isso, determinante. Desta maneira, na sociologia cultural a tensão entre 

indivíduo e estrutura tem como campo de pouso os processos culturais. Jacobs e Spillman 

ressaltam a contribuição da sociologia cultural: 

  

A sociologia cultural contribui de forma distintiva ao oferecer ferramentas 
conceituais para manusear a interseção da dinâmica social em nível macro e a 
subjetividade em nível micro em processos de nível médio (JACOBS & 
SPILLMAN, 2005, p. 03). 

 

No caso da nossa pesquisa, aplicamos a sociologia cultural para estudar o discurso 

jornalístico no Brasil. O objetivo é entender como o processo de fabricação de sentidos sobre 

a ação humana violenta que ocorre no discurso elaborado pela imprensa brasileira contribui 

para estabelecer o sentimento de medo e determinar comportamentos entre os indivíduos. Para 

isso, falaremos sobre a organização da produção jornalística e a relação com os indivíduos, 

leitores, ouvintes ou espectadores da mídia nacional, que se dá a partir da narrativa midiática. 

A emoção medo não é uma desordem externa do indivíduo, mas um retorno da sua 

consciência ao mundo mágico (SARTRE, 2009). Se sentimos medo, é porque há riscos 

imponderáveis que não sabemos controlar, e são os riscos imponderáveis do mundo que nos 

causam medo. Se há medo, ele faz sentido, ele contém significação, remete a algo que 

precisamos entender. 

                                                 
6 A ideia de agência, para a teoria social, é de indivíduo dentro de uma coletividade humana, que age com 
capacidade para a transformação, mas ao mesmo tempo está submetido aos constrangimentos da estrutura. A 
estrutura, por sua vez, baseia-se no consentimento e na coerção – mas também é passível de mudança – reunindo 
a complexidade do modo de produção, normas, instituições sociais, formando um corpo de elementos que 
possuem certa permanência no tempo nas sociedades. 
7 Em reforço ao que já foi esclarecido na nota 3 deste capítulo, ressaltamos que a palavra mídia deriva de media, 
que em inglês é usada para se referir à imprensa ou às instituições jornalísticas. Em nosso trabalho, usamos a 
palavra mídia exclusivamente para tratar da imprensa, da atividade jornalística dos meios ou veículos de 
comunicação.  



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

31 

 

Com a repercussão do caso João Hélio, outros episódios foram associados a ele e o 

medo de poder ser vítima de um crime nas mesmas condições chegou, por exemplo, a ser 

verbalizado pelo músico Marcelo Yuka, no Rio de Janeiro, em março de 2009. Paraplégico 

em decorrência de um crime anterior, ocorrido em 2000, ele estava sentado em seu carro, 

estacionado, quando foi abordado por dois criminosos que pediram para ele descer do veículo. 

O músico mostrou o símbolo que indicava a sua deficiência, mas eles não acreditaram e o 

tiraram do automóvel à força. Ele caiu e suas pernas ficaram presas no carro. Empurrado, as 

pernas passaram para debaixo das rodas. Como não conseguiram ligar o veículo, fugiram. Na 

ocasião, Yuka declarou temer ser vítima de crime semelhante ao de João Hélio, pois não 

poderia se levantar. O sentido do medo parece ser resultado de um processo construído 

anteriormente pelas narrativas midiáticas acerca do crime contra a criança.  

É na análise do discurso jornalístico elaborado sobre casos como este ou, por exemplo, 

no assassinato de Isabella Nardoni, de cinco anos, em 29 de março de 2008, em São Paulo, 

que podemos identificar os processos de construção de sentidos. A criança foi jogada do sexto 

andar do apartamento onde moravam seu pai, Alexandre Nardoni, e a sua madrasta, Anna 

Carolina Jatobá. O caso foi alvo de uma sucessão de notícias ao vivo, ocupando o noticiário 

por meses, com entrevistas exclusivas de acusados, dos avós e da mãe da criança, em 

narrativas nas quais os símbolos subscreviam categorias e construíam percepções nos 

indivíduos. 

Em nossa pesquisa, partimos da compreensão de cultura como variável determinante e 

não residual ou dependente: ela emerge nas práticas e nos discursos, que reproduzem ou 

constroem sentidos num determinado momento histórico, servindo de ponto de contato entre 

as ações individuais e a estrutura. Esta opção teórica nos faz pressupor 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. Isso exige um 

exame das práticas discursivas em contextos concretos. 
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Os contextos concretos são os espaços públicos, já definidos por Jürgen Habermas8, e 

que assume um novo perfil quando se estabelece a imprensa como a nova esfera pública da 

modernidade. O distinto conceito de cultura como fábrica de significações nos permite pensar 

no jornalismo como lugar onde os indivíduos realizam trocas e fazem novas redes de conexão 

cognitiva e social, a partir de narrativas mediadas pela imprensa. A mídia é, então, o lugar de 

mediação de discursos cujo repertório influencia a percepção da ação humana violenta, a 

partir de textos jornalísticos que regularmente abordam o crime violento. 

O sentido do mal foi um assunto abordado pelos jornais no caso de tortura e morte de 

Liana Friedenbach, 16 anos, e Felipe Silva Caffé, 19, ocorrido em Embu-Guaçu, São Paulo, 

em novembro de 2003, por um grupo liderado pelo então adolescente Roberto Aparecido 

Alves Cardoso, o Champinha. Preso, ele declarou que matou porque sentiu vontade de matar, 

sendo, deste modo, a própria encarnação da maldade. Ao abordar fatos como esse, emerge nas 

narrativas oposições binárias de sentidos, que precisam ser observadas a partir da condição 

arbitrária das significações. 

Como alerta Jacobs e Spillman (2005), a sociologia cultural estabelece que, a cada 

problema de pesquisa, competem ferramentas analíticas pertinentes, o que nos permite 

examinar, por intermédio dos processos culturais jornalísticos, a ligação entre as 

subjetividades, em nível individual, e a estrutura, em nível macro. A proposta da sociologia 

cultural é de tornar viável uma hibridização de repertórios intelectuais, tanto em termos 

teóricos como metodológicos, em que o ponto de entrecruzamento entre agência e estrutura, 

teoria e prática é a cultura. 

A perspectiva da cultura como fábrica de significações pode nos colocar no nível 

individual, em termos de normas, práticas, identidades, habitus9 e categorias; no nível 

                                                 
8 De acordo com Jürgen Habermas, em sua obra Mudança Estrutural da Esfera Pública (1984), a esfera pública 
seria o fórum de discussão de interesses, vontades e pretensões que comportam consequências concernentes a 
uma coletividade, que se dá de forma discursiva e argumentativa, aberta e racional. Para Sandra Jovchelovitch, 
"Habermas define a esfera pública como um espaço em que cidadãos se encontram e falam uns com os outros de 
forma que garanta acesso a todos. É a esfera onde o princípio da transparência e prestação de contas se 
desenvolve" (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 69). Joanildo Burity (2005) alerta que Habermas define espaço 
público como o local de debate público não institucionalizado e esfera pública como o local dos canais 
institucionalizados de deliberação e tomada de decisões, mas diversos autores usam os dois termos como 
sinônimos, designando-os como o local de processos deliberativos, via ação comunicativa. 
9 Para Pierre Bourdieu, o habitus consiste em disposições do homem a um modo de conduta, a exteriorização de 
um conhecimento incorporado acrescido de sua prática particular. Segundo ele, o homem tende a perpetuar seu 
ser social, usando, dentro da família, “estratégias de reprodução, estratégias de fecundidade, estratégias 
matrimoniais, estratégias de herança, estratégias econômicas e, por fim, estratégias educativas” (BOURDIEU, 
1996, p. 36). Bourdieu acredita que opera no indivíduo, através do habitus, além da reprodução de estruturas 
internalizadas, o seu poder consciente, colocando em evidência as capacidades “criadoras, ativas, inventivas, do 
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coletivo, nos produtos narrativos, em discursos, símbolos e mapas cognitivos. As dinâmicas 

de elaboração de sentidos, por conseguinte, são diversas e perpassam desde a organização da 

instituição midiática – no caso de nosso objeto de estudo – até as convenções estruturais da 

língua portuguesa, onde sentidos estão cristalizados e em mutação. 

Na sociologia cultural, o fato social está em relação intrínseca com a cultura, sendo 

resultado de particularidades produzidas no mundo da vida, coletivamente, no qual as 

preocupações com o sagrado e o profano organizam a vida cultural. Portanto, é preciso pensar 

no jornalismo como instância cultural da estrutura social, na qual determinados fatos sociais 

são narrados. O ato de interpretação é o ato de leitura das narrativas midiáticas numa 

condição histórica concreta, em que esta estrutura está em interação com outras estruturas – 

econômicas, políticas etc. A determinação cultural está na dimensão dos sentidos, logo, acima 

de todas as estruturas, para dar significado a elas. Em nossa pesquisa, o objetivo é elucidar os 

sentidos enunciados nas narrativas midiáticas e que emergem do texto social, da realidade 

mediada pelo jornalismo. 

As interpretações do texto social podem ser feitas por comparações de opinião, em 

períodos históricos diferentes. A relação binária sagrado X profano aparece em toda a obra de 

Alexander et. al. como símbolos incorporados nas narrativas dos fatos sociais, tidos como 

heróicos, trágicos e apocalípticos, provocando nos indivíduos respostas emocionais. O 

compartilhamento de sentimentos por grupos é uma tentativa de identificação pela emoção, 

constituindo este conjunto de pessoas em comunidades imaginadas. O conceito de 

comunidade imaginada a que estamos nos referindo está sendo apropriado de Benedict 

Anderson (2008) que, numa abordagem antropológica, criou a definição do sentimento de 

nacionalismo numa nação. Para ele, a simultaneidade foi um dos fatores culturais 

fundamentais para a formação das nações ocidentais. Anderson afirma que esta comunidade é 

imaginada por que: 

 
Mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão, 
ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em 
mente a imagem viva da comunhão entre eles. (...). Ela é imaginada como uma 
comunidade porque, independentemente da desigualdade e da exploração efetivas 
que possam existir dentro dela, a nação sempre é concebida como uma profunda 
camaradagem horizontal (ANDERSON, 2008, pp. 32 e 34). 

 

                                                                                                                                                         
habitus e do agente” (BOURDIEU, 2004, p. 61). O agente está agindo, é ativo, e mesmo sendo impulsionado 
por seu inconsciente, atua como operador prático no discurso e nas ações. 
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A cultura provê de sentido e motivação os indivíduos, instruindo-os a viver em grupo. 

Se, se confirma que as experiências de revolta e indignação vividas por estes indivíduos são 

narradas pela mídia – que documenta a realidade –, considera-se o material jornalístico como 

um recurso concreto para a investigação de códigos e estruturas narrativas que empoderam 

estas representações coletivas (ALEXANDER, SMITH & SHERWOOD, 1993) e aproximam 

indivíduos distantes fisicamente, ajudando-os a se sentirem parte de uma comunidade 

imaginada. Ainda que a sociedade contemporânea seja fragmentada e heterogênea, com 

valores plurais, a sociabilidade decorrente do medo do crime violento faz prevalecer a ideia de 

conjunto social. 

Este sentimento de identidade pode ser exemplificado no caso do engenheiro Manfred 

von Richthofen e da sua esposa, a psiquiatra Marísia von Richthofen, mortos a pauladas no 

momento em que dormiam em casa, em São Paulo, em outubro de 2002. Assassina confessa, 

a filha do casal, Suzane, saía e retornava à prisão, em decorrência de decisões judiciais, 

acompanhada por vaias e gritos de assassina por transeuntes que repetidamente se 

aglomeravam à porta da delegacia, situações sempre noticiadas pela imprensa. Leitores, 

espectadores e manifestantes se reconheciam como iguais ao estabelecer em Suzane o sentido 

do mal. 

Reforçando a importância de imergir na história para entender os sentidos que 

circulam, Alexander (1995) fala, por exemplo, da construção do significado da palavra 

“transição” em lugares e épocas distintas. A expressão foi usada por cientistas sociais e 

historiadores para marcar mudanças ou expectativas de mudanças entre momentos históricos 

ou sistemas políticos (capitalismo para o socialismo, ditadura para democracia). Este exemplo 

serve para aprofundar a sua teoria: o relativismo do sentido e sua inscrição no tempo e no 

lugar. A relação arbitrária, construída da palavra e o seu sentido está inscrita neste binômio 

espaço/tempo. Ele afirma: 

 

Cada período histórico precisa de uma narrativa que defina seu passado em termos 
do presente e sugira um futuro que é fundamentalmente diferente e tipicamente 
melhor que o tempo contemporâneo. Por esta razão, há sempre uma escatologia, 
não meramente uma epistemologia, na teorização sobre a mudança social 
(ALEXANDER, 1995, pp. 66-67). 

 

O procedimento narrativo, para Alexander, somente pode ocorrer de modo não-

racional, em relação com o que acreditamos, esperamos e tememos – porque é neste ponto em 

que se encontra a cultura, a variável explicativa da estrutura social. Há especificidades 
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históricas e variações nacionais que precisam ser reconhecidas neste procedimento, para 

evitar homogeneizações conceituais mesmo nos tempos atuais de redes virtuais de 

comunicação. Para o teórico, a teoria social não deve ser um “discurso generalizado” 

(ALEXANDER, 1995, p. 69). 

Os códigos binários sugeridos pela sociologia cultural servem para pensar o mundo e 

os fatos sociais numa função mitológica, entre o sagrado e o profano, o que permite 

estabelecer um quadro contemporâneo que nos ajuda a manusear o espaço entre eles. Guarda, 

nesta medida, uma semelhança entre a metafísica e o discurso religioso de salvação de 

diversos tipos: todas as oposições, tais como bem e mal, puro e impuro, são derivações da 

oposição sagrado X profano. Esta relação estabelece a dicotomia entre os indivíduos, a 

distância e a semelhança entre os estilos, grupos e sociedades contemporâneas. 

Uma tendência da teoria de desenvolvimento aplicável a qualquer sociedade pode 

seguir um caminho no qual qualidades como racionalidade, individualidade, confiança, 

verdade são pertinentes ao “mundo moderno”, à esfera civil moderna; já irracionalidade, 

conformismo, desconfiança relacionam qualidades do “mundo tradicional” e requerem 

exclusão e punição. Esta tradução em esquema categórico, constituído de forma distante para 

servir em qualquer cultura do mundo, é perigosa porque deixa de fora os sentimentos que 

atravessaram os períodos históricos, nos quais se alternam conflito e guerra, esperança utópica 

de transformação social, revoluções políticas e expectativa de instalação de estados de bem-

estar social, períodos de normalização, desmobilização política e ordem social. Em cada 

região do mundo, prevaleceu aceitação, fatalismo e conservadorismo, colocando em relação 

binária: 

 
� Realismo X narrativa heróica; 
� Ceticismo X idealismo; 
� Deus que falhou X Expectativa de retorno de Deus. 

 

Mais interessante ainda é pensar que ao longo da história as qualidades ruins do 

tradicional e boas do moderno foram ressignificadas: considerando os paradoxos e as 

contradições e deixando de lado as simplificações dualistas, o moderno passou a ser visto 

como profano ou poluído e o tradicional como sagrado ou puro. Há uma inversão do código 

binário como resultado, logicamente, da reconstrução dos conceitos de ambos, dentro do 

processo histórico. Este é apenas um exemplo trazido por Alexander (1995) sobre a evolução 

histórica da teoria social que nos serve para explicar que os sentimentos compartilhados 
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mudam dentro da rede de significações, dimensionando como sagrado ou profano situações 

ou vivências antes percebidas de modo oposto. 

Desta maneira, o que é sagrado para um grupo pode não ser para outro, o mesmo 

valendo para o sentido de profano. Além disso, o profano pode ser defendido como mal 

necessário numa época, ainda que tenha o sentido invertido mais adiante (as escravidões, as 

ditaduras). Por esta razão, é primordial estudar os eventos sociais em sua relação com a 

história e com o indivíduo. Como afirmam Alexander, Smith e Sherwood: 

 

É apenas através de uma imersão no self, nas, algumas vezes agradáveis, outras 
repulsivas, mas sempre águas febris do mundo da vida, e pelo estudo dos reflexos 
no lugar claro da essência, que uma verdadeira sociologia cultural pode ser 
construída (ALEXANDER, SMITH & SHERWOOD, 1993, p. 13). 

 

Nesta imersão sugerida pelos autores, é preciso pensar que as categorias gerais de 

sagrado e profano devem estar articuladas no tempo e no espaço. É certamente difícil elaborar 

estas categorias binárias que estão social e semanticamente determinadas, podendo não fazer 

sentido em gerações futuras. Na atualidade, segundo Alexander (1995), estão em evidência no 

discurso ideológico dos intelectuais a democracia, o mercado e as organizações internacionais 

como categorias do sagrado, em contraposição ao socialismo, à modernização e ao nacional, 

as novas categorias do profano ou poluído. O nacionalismo está em analogia simbólica com o 

irracional, o conspiratório, o repressivo e o incivilizado. 

É importante ressaltar que estes sentidos não são estabelecidos apenas no senso 

comum, mas pelos intelectuais. Alexander afirma que “a diferenciação social e cultural pode 

ser um padrão de tipo ideal que pode ser analiticamente reconstruído todo o tempo” 

(ALEXANDER, 1995, p. 100). Isso está em relação com as aspirações normativas, a posição 

estratégica, a história e o poder dos grupos sociais. Assim, os sistemas sociais podem ser 

pluralistas e as causas das mudanças podem ser multidimensionais, e num certo lugar e num 

dado tempo um subsistema em particular – econômico, político, científico ou religioso – pode 

dirigir e dominar os outros. E é neste movimento que os sentidos se alternam, num processo 

de fabricação de significações novas ou opostas. 
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1.2 A performance como estratégia de vínculo cultural: do rito ao drama social 

 

Os rituais são repetições de roteiros culturais na cena cotidiana, são interpretações do 

texto social. Jeffrey Alexander (2004) faz referência ao conceito de dramaturgia de Erving 

Goffman, que estuda as ações a partir dos papéis desempenhados pelos atores sociais, no qual 

o palco seria o local das simulações. Para Goffman, “o papel que um indivíduo desempenha é 

talhado de acordo com os papéis desempenhados pelos outros presentes e, ainda, esses outros 

também constituem a platéia” (GOFFMAN, 1975, p. 07). Os rituais que marcaram as formas 

de organizações simples da sociedade desapareceram em grande parte, mas o processo 

ritualístico prevalece até hoje. 

Há uma centralidade dos rituais, que variam de complexidade segundo o tipo de 

sociedade. A necessidade de compartilhamento de valores e de identidades favorece a 

celebração coletiva, uma espécie de comunicação simbólica. A intenção de Alexander (2004), 

ao estudar os rituais, foi de estabelecer um modelo macro da ação social como performance 

cultural. O sentido que os indivíduos, como atores sociais, consciente ou inconscientemente, 

desejam que os outros assimilem depende desta performance. Deste modo, no background 

acumulado via estrutura social, o indivíduo elabora representações coletivas nas quais faz uso 

de símbolos, buscando com sua prática o convencimento, como numa peça de teatro. 

Podemos, com esta descrição, pensar acerca da cena jornalística e seu discurso como um 

ritual performático. 

Os rituais servem para a repetição, onde se busca que tudo aconteça como previsto. A 

performance é um ato ritual nos quais participantes e observadores tentam transmitir 

significações. A performance ocorre num “palco” no qual o ator conta com objetos que 

servem de representação icônica para ajudar na dramatização. Cada performance é afetada 

pelos elementos presentes. Cada elemento tem alguma autonomia em relação aos outros e 

juntos eles determinam e medem o grau de seu sucesso ou fracasso na performance. A 

interpretação da audiência é um processo, não um resultado automático. Em outras palavras, 

esta interpretação não responde sobre a qualidade dos elementos performáticos em si, pois a 

recepção também é criativa. 

Para falar sobre o processo performático, Alexander (2004) rememora a trajetória do 

teatro grego, fazendo uma analogia entre o teatro e a democracia. O ritual, como algo 

previsto, estereotipado, ocupa um lugar nas sociedades primitivas. Os antropólogos situam o 

ritual nessas sociedades como algo conjuntural. As performances são mais ritualísticas em 
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sociedades mais simples, em virtude da dimensão, escala e natureza mais mítica e metafísica 

de suas crenças. Nesta fase, a organização religiosa não está separada da família e do bando. 

Para o autor, todo ritual tem uma ação performativa. As diferenças entre os rituais 

refletem as estruturas sociais e as culturas de cada sociedade e seu grau de complexidade. A 

fusão ocorre mais frequentemente em sociedades menos complexas. A religião é 

compartilhada por todos e traduzida em práticas rituais, o que unifica o grupo, como uma 

igreja. Os indivíduos exercem papéis nos rituais sem um senso de separação entre este papel e 

a sua vida, como um ator: é uma dimensão natural da vida social do indivíduo assumir este 

papel performático. O papel assumido não é contingencial, mas estabelecido pelas hierarquias 

de gênero e idade e não por escolhas individuais. Há um consenso no grupo sobre os 

resultados mágicos dos rituais. 

No processo de complexificação da sociedade ocorre uma racionalização ou 

diferenciação no processo de comunicação simbólica. As sociedades são divididas em elite 

política e econômica – com projetos de manutenção e coerção para a produção material. A 

escrita serviu como caminho para a generalização e a descontextualização das representações 

coletivas, uma vez que normas e regras são dirigidas à coletividade de modo generalizado e 

não mais para casos particulares. O acesso à leitura, que diferenciava os indivíduos em geral 

dos dirigentes religiosos, retira o privilégio de acesso aos textos sagrados – ou seja, ao 

controle dos meios de comunicação – e a interpretação deixa de ser restrita à elite. 

Nesta fase, os grupos disputam poder para se manter na gestão e no domínio da 

economia e da política, tentando minimizar as pretensões de outros grupos que queiram o 

direito de julgar ou sancionar sua legitimidade e são criadas condições para transformação dos 

rituais em performances, num processo ainda mais artificial. No palco atual, cada um sabe que 

exerce um papel conscientemente – mundano e sagrado se interceptam na cena da vida 

cotidiana. A religião já não é um ponto de união – há conflitos e tensões dramáticas e há a 

separação entre a vida social e religiosa: o teatro sai da igreja e ganha autonomia. Logo, a 

interpretação ganha novo status de representação separada da religião e mesmo de 

considerações morais.  

A emergência do teatro foi relativamente simultânea ao surgimento da esfera pública 

como espaço de debate. Em sociedades mais complexas, com autoridade menos prescritiva, 

surgem os espaços sociais mais abertos para o conflito e a argumentação, fórum de 

deliberação e debate, local onde os indivíduos são livres para criar e projetar performances 

segundo seus objetivos. Na contemporaneidade, o drama social sucede o rito: são movimentos 
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sociais, paradas públicas, manifestos que buscam dar sentido aos eventos sociais, tornando 

invisíveis e inseparáveis os indivíduos, os ícones da encenação e o fato em si (ALEXANDER, 

2004). 

A performance, na sociologia cultural, é a organização de ações na qual os indivíduos, 

que compartilham um objetivo, estão ligados fortemente por crenças, valores, normas, 

identidade. Ao adquirir verossimilhança, a performance parece ser a própria ação e não sua 

imitação, gerando reações que vinculam o espectador ao fato passado. Podemos, então, pensar 

na performance como um drama social, o cotidiano narrado por vários meios, do cinema ao 

jornalismo, ampliando a esfera pública. A performance leva a perpetuar e transmitir mitos, 

revigorando códigos coletivos. 

Assim, a cena social é construída a partir de roteiros que incluem instrumentos 

capazes de controlar o palco, a cena da realidade. A imprensa é vital para conectar fatos 

sociais relevantes – através de performances – com as audiências. Os meios de comunicação 

têm regras organizacionais10 sobre as decisões acerca da distribuição e da estruturação dos 

fatos noticiados. Alexander (2004) salienta a relevância da imprensa no processo performático 

ao citar a atuação em rede de televisão do secretário de Estado norte-americano Collin Powell, 

em 2003, para convencer os antagonistas sobre a necessidade da guerra contra o Iraque. De 

modo geral, porém, as audiências não são coesas e as reações podem não ser as previstas. Ou 

seja, a representação exposta nos discursos pode adquirir significações inesperadas ou em 

direção oposta ao que se esperava. 

Eyerman (2005) dispõe sobre a performance do ritual jornalístico e ressalta o papel 

dramático da representação midiática sobre os fatos sociais. A performance da imprensa 

promove o drama não apenas pelo conteúdo de seu discurso tecnicamente elaborado, mas por 

remeter ao espetáculo teatral da Idade Média, no qual as audiências eram movidas a 

participar, com emoção e riso, num processo de identificação com o roteiro – o fato que se 

apresenta. A performance midiática contém o texto das palavras e das expressões corporais do 

narrador: traz à tona a estrutura cultural em que a narrativa está mergulhada. No episódio do 

casal Liana Friedenbach e Felipe Silva Caffé e do menino João Hélio, o drama serviu para 

problematizar a redução da maioridade penal e propor a revisão da lei brasileira para a 

infância e a adolescência11.  

                                                 
10 Isso será detalhado no capítulo 3. 
11 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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O discurso jornalístico busca mostrar fatos que tenham um apelo dramático, como se 

reproduzissem os dramas teatrais, levando a audiência a experiências emotivas. Há exemplos 

no Brasil, como as mortes de Ayrton Senna, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e dos 

músicos da banda Mamonas Assassinas, que colocaram a audiência como partícipe dos fatos 

ocorridos, com depoimentos de quem assistiu o episódio, quem falou pela última vez com a 

vítima. É disponibilizado ao público um sentido que depende da intenção da narrativa, 

situando o fato no passado e antecipando o que deve ocorrer no futuro. De acordo com 

Eyerman (2005), há três níveis de drama social: 

 

� A ocorrência em si; 
� O discurso retórico e suas interpretações pela imprensa; 
� A repercussão das representações do evento sobre as políticas nacionais e a identidade 

coletiva. 
 

Ao fim, a performance pode resultar em reconciliação – absolvição, perdão dos 

envolvidos – ou separação – julgamento, condenação, punição. A imprensa constrói o drama 

social na medida em que conta os episódios, elaborando a narrativa dramática e a colocando 

no palco midiático, na cena jornalística. Não por acaso, tanto o desenrolar da investigação de 

crimes violentos como o julgamento dos acusados são acompanhados ao vivo pela mídia. 

Algumas vezes, o crime é transmitido ao vivo, como aconteceu no sequestro e morte de Eloá 

Cristina Pimentel, 15 anos, pelo namorado, Lindemberg Alves, 22, em Santo André (SP), em 

outubro de 2008. 

A prisão dos acusados pela morte do menino João Hélio foi coberta pela imprensa e 

alguns dos réus foram agredidos por jornalistas durante as filmagens, que não se contiveram 

após ouvir os acusados descreverem as condições do crime. O julgamento de Suzane von 

Richthofen, do ex-namorado Daniel Cravinhos e do irmão, Christian Cravinhos – os três 

assassinos de Manfred e Marísia von Richthofen – durou cinco dias e foi um dos mais 

esperados de São Paulo. Em virtude do impacto causado na sociedade, teve a segurança 

reforçada por 20 policiais militares e foi todo acompanhado pela mídia. A sociologia cultural 

deve investigar e analisar a cena, a performance e a sua força para fixar sentido. “Estudar os 

meios de comunicação é crucial para entendê-los”, destaca Eyerman (2005, p. 20).  
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1.3 A autonomia da cultura 

 

Existem duas formas de dispor acerca da autonomia da cultura na sociologia cultural: 

(i) autonomia analítica – estrutura da cultura independente, na qual os elementos, processos e 

reprodução podem ser captados numa separação teórica e artificial entre a estrutura da cultura 

e outras estruturas sociais; (ii) autonomia concreta – estabelecida a partir da interconexão da 

cultura com o resto da vida social, a partir da formulação das estruturas particulares da 

cultura. Na forma analítica, o reducionismo cultural de que se pode ser acusado é evitado a 

partir da percepção de que a cultura é estrutural. Na forma concreta, uma vez que sua natureza 

é soberana, a causalidade da cultura pode ser acessada pela explicação de situações históricas 

concretas, ou seja, no estudo das relações sociais. 

Enquanto a autonomia analítica da cultura é vista de fora, à parte da vida material, a 

autonomia concreta é localizada como parte da vida social. A estrutura da cultura é uma 

abstração cuja validade pode ser provada a partir da confirmação do compartilhamento e da 

ação de grupos sociais em situações históricas específicas (KANE, 1991). Para Anne Kane 

(1991), a autonomia analítica pode ser vista como hipótese – a constituição da estrutura da 

cultura – e a autonomia concreta como a sua comprovação – a relação entre símbolos e rituais 

e as ações dos indivíduos. Ela fala da autonomia da cultura como sinônimo de independência: 

a autora dispõe a cultura como um sistema – nos mesmos moldes dos sistemas político e 

econômico – e, ao mesmo tempo, como um componente do sistema social. 

Desta forma, na perspectiva analítica da cultura, a autonomia se dá pela separação da 

cultura de outras estruturas sociais, com sua própria estrutura constituída de símbolos e 

crenças, na qual a ação é um texto, uma narração com elementos simbólicos, padrões e 

processos. Na perspectiva concreta, a cultura está interconectada com os outros sistemas 

sociais e nesta condição é observada: daí a autonomia relativa da cultura (ainda que não se 

possa esquecer que, como a cultura é constitutiva da vida social, isso em nada diminui a 

natureza independente da cultura, soberania que advém do campo do arbitrário). 

A cultura deve ser analisada em sua condição autônoma em estudos que considerem 

eventos históricos, como revoluções, golpes de Estado, guerras e genocídios. Em qualquer 

circunstância, a cultura é um guia para a ação social (KANE, 1991), quer em condições 

sociais estáveis ou instáveis. Seja a partir de uma compreensão analítica da cultura – em sua 

condição estrutural – seja de uma compreensão concreta – na qual a cultura é parte da 
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estrutura social – o seu papel é fundamental para a interpretação das mudanças sociais e do 

desenvolvimento. A pesquisa social que pressupõe a cultura como instância privilegiada da 

realidade deve ter como método uma perspectiva analítica e concreta da cultura. 

Em termos analíticos, é importante destacar que o significado dos símbolos não pode 

ser deduzido a partir do sistema social. Como afirma Anne Kane, eles se constituem em 

“construtos arbitrários baseados na experiência comum dos membros de um grupo e 

compartilhados coletivamente” (KANE, 1991, p. 56). É na relação entre os indivíduos que os 

símbolos ganham significância, relação que Durkheim constituiu de forma binária, entre 

sagrado e profano, puro e poluído, bem e mal, virtuoso e não virtuoso. Kane destaca: 

 

Hermeneuticamente falando, as ‘partes’ da cultura são os símbolos. O ‘todo’, ou o 
que os teóricos sociais chamam de estrutura, é o padrão das relações entre os 
símbolos (…). As pessoas compreendem e interpretam suas experiências em termos 
de classificações de um sistema de símbolos e irão agir sobre circunstâncias de 
acordo com suas próprias pressuposições culturais, categorias socialmente dadas de 
pessoas e coisas (KANE, 1991, p. 56). 

 

São nos rituais que as ações humanas ganham sentidos: as ações, as materializações, 

as realizações demonstram não apenas os modelos do que se acredita, mas também os modos 

de como se deve acreditar (GEERTZ, 1973, pp. 113-114, apud KANE, 1991, p. 56).  São em 

encenações ritualísticas do mito que o sistema de crença é estabelecido e é transmitido 

historicamente e perpetuado, garantindo a permanência do sistema. Ao trazer à tona os 

sentidos através dos rituais – e aqui, podemos pensar em rituais como práticas sociais comuns, 

constantes e compartilhadas coletivamente – a compreensão das experiências é coletiva. Esta 

compreensão coletiva gera uma espécie de prescrição das ações sociais no mundo da vida, 

uma solidariedade comunitária que se dá mesmo entre desconhecidos. E o poder da prática 

ritual, da repetição imbuída de sentido coletivo, provê de autonomia a estrutura cultural. 

Como afirmamos, é papel do ritual manter o sistema simbólico e transmiti-lo 

historicamente. Como diz Kane, “este processo de autorregulação e reprodução é a evidência 

da autonomia cultural” (KANE, 1991, p. 57). Num contínuo processo de renovação, os rituais 

consolidam o sistema simbólico, quer em momentos de crise, quer em momentos de 

estabilidade. Assim, o ritual pressupõe transmissão, manutenção e mudança: a transformação, 

aliás, é algo regular e previsível na estrutura cultural, como imaginou Durkheim. Somente a 

partir de categorias padronizadas em sistemas simbólicos os indivíduos podem compreender 
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os episódios sociais de que tomam parte, empreendendo processos de analogia para poder 

produzir significação para eventos que se constituem em novas experiências. Fernando Lima 

Neto explica: 

 

A classificação do que seja sagrado e do que seja profano na vida social tem que ser 
constantemente atualizada no cotidiano das pessoas. Alexander acredita que 
fenômenos como escândalos, pânicos morais, punições públicas e guerras são 
espécies de processos rituais que cumprem esta função nas sociedades modernas 
(...). O autor se esforça em trazer a noção de estrutura para dentro da noção de 
cultura, postulando a autonomia analítica da cultura: cultura é uma dimensão de 
toda a ação (LIMA NETO, 2007, pp. 3-4). 

 

Esse processo de aproximação e reconhecimento entre fatos sociais é que permite a 

sua compreensão por parte dos indivíduos. Os conteúdos que circulam na sociedade – através 

da mídia, por exemplo – são marcados pelo jogo de forças e pressões, de modo que 

prevalecem discursivamente confirmando e mantendo as relações sociais. No caso da morte 

de Isabella Nardoni, no compasso de espera pelo julgamento, o túmulo da criança recebia 

flores de desconhecidos e mulheres protestavam em frente ao prédio dos pais da madrasta da 

menina, Anna Carolina Jatobá, tudo acompanhado pela imprensa. Eyerman (2005) salienta: 

 

Os protagonistas do drama social constroem suas próprias histórias representadas 
pelos meios de comunicação. No mundo contemporâneo, a mídia é central em 
promover os eventos e em fixar os sentidos. A imprensa ajuda as ocorrências a se 
cristalizarem como eventos antes do olhar do público (EYERMAN, 2005, p. 22). 

 

Logo, a imprensa é um espaço de produção ritualística, na qual interpretações dos 

eventos sociais, como os crimes violentos, são apresentadas como possíveis leituras da 

realidade. A mídia é um local de ritual, uma vez que é um instrumento fundamental de coesão 

social, lidando com a produção, reprodução e circulação de representações sociais que 

transpõem as barreiras geográficas. No mundo onde o acesso aos fatos sociais é cada vez mais 

imagético, cada vez mais o indivíduo percebe a si e ao outro como imagens que circulam, que 

se publicizam na imprensa, dentro de um mundo imaginário, no qual integra uma comunidade 

imaginada. 
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1.3.1 O ponto de contato entre as autonomias analítica e concreta 

 

A autonomia analítica permite entender a força da estrutura cultural, mas não dá conta 

das mudanças nesta estrutura. Para tanto, é necessário posicionar a cultura como parte do 

sistema social, ou seja, observar a autonomia concreta da cultura num processo histórico. 

Como parte integrante da estrutura cultural, o ritual funciona como um vínculo entre as 

autonomias analítica e concreta da cultura. A história é um processo estruturante, que se 

constitui de condições, atores, fatos contingentes e arenas de ações humanas, examinados 

numa perspectiva multidimensional e tomados a partir de interesses ideais e materiais dos 

indivíduos. Isso significa que a ação humana é condicionada materialmente pela necessidade 

de manutenção econômica, e espiritualmente, por razões de ordem moral (o desejo de 

salvação, por exemplo), sempre mediada por suas compreensões culturais. No entanto, se 

estas compreensões não dão conta de explicar as condições sociais em tela, há um estímulo à 

mudança da cultura. 

Outro aspecto são os eventos contingentes, que condicionam o fato social em análise 

em termos práticos e culturais: quando um fato ocorre em determinadas condições 

econômicas, por exemplo, os seus resultados estão vinculados a estas condições, resultados 

que poderiam ser diferentes se as condições econômicas fossem diversas. Também o ambiente 

das ações sociais – a arena onde os indivíduos atuam – é multidimensional porque é 

determinado materialmente, ou seja, pelos interesses de ordem econômica, e idealmente, pelos 

interesses de ordem moral, como a solidariedade entre os indivíduos. 

É justamente na arena de ações humanas que se encontra o vínculo entre as duas 

perspectivas de autonomia da cultura: é o local onde o “sentimento [resultado da experiência 

dos atores sobre o concreto]... é transformado em significância [leitura da estrutura cultural] e 

feito socialmente viável” (GEERTZ, 1973, p. 207 apud KANE, 1991, p. 59). Como a arena 

das ações humanas é um local de expressões ritualísticas, a autonomia analítica da cultura se 

situa num processo histórico concreto onde circulam símbolos, que são reforçados ou 

recodificados. 

Em nossa pesquisa, verificamos que somente posicionando nossa análise nas 

perspectivas analítica e concreta da cultura é que poderemos dar conta de observar os rituais 

discursivos acerca das ações humanas violentas na arena midiática, codificando o medo como 

efeito de sentido. Isso significa que a cultura deve ser vista como estrutura, na qual são 
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construídos sistemas simbólicos, e como parte da totalidade do sistema social, na ambiência 

em que as ações humanas se concretizam, corroboram significados ou produzem novos 

sentidos a partir dos fatos sociais em cena. Como a cultura é causal, é condicionante das 

relações e das instituições – e entre elas, as instituições jornalísticas. 

Assim, é preciso observar, por uma análise de discurso, repetições de palavras-chave, 

ações, visões de mundo, histórias de vida, sentimentos e sentidos compartilhados, em busca 

de padrões que nos permitam verificar que narrativas foram formuladas e reafirmadas em 

rituais jornalísticos sobre os crimes violentos descritos. Estes padrões estão inscritos num 

sistema simbólico num dado momento histórico e não são coerentes ou mesmo convergentes 

naturalmente. 

Há, na verdade, uma construção ritualística que reúne grupos divergentes entre si e 

que vão sendo cooptados ao longo da história, através de performances, como movimentos 

sociais, que disputam a prevalência de sentidos. Estas performances são documentadas, em 

grande parte, em reportagens pelos meios de comunicação. Cultura é contexto de mudança e 

produto da mudança ao mesmo tempo (SZTOMPKA, 2000). Colocamos, assim, a cultura 

como sistema, da qual os indivíduos fazem uso como uma fábrica de significações, e como 

um elemento em contato com outros, como a economia e a política, num processo de troca e 

reformulação de si mesma.  

 

1.4 O discurso como arena de construção de sentidos 

 

A interpretação do processo de construção de sentidos deve ser o objetivo das 

pesquisas dimensionadas culturalmente. A descoberta do processo de fabricação de 

significações ocorre pela análise de estruturas simbólicas e práticas narrativas nos discursos. 

Nas investigações em discursos, é possível observar a construção e reconstrução de conceitos, 

como revolução, identidade nacional, ditadura, crime, ação humana violenta, medo. A 

construção de sentidos leva os indivíduos a compartilharem compreensões e estas 

compreensões compartidas são fundamentais para a formação de alianças, a solidariedade 

entre os indivíduos e a mobilização social, permitindo a constituição ou fortalecimento de 

comunidades imaginadas. 

É relevante destacar que a constituição de um senso de comunidade se dá porque há 

uma percepção dos indivíduos de que, para atuarem em uníssono, é preciso formular novas 
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significações e transformar os modelos culturais e suas condições estruturais. Para isso, 

conflitos são subsumidos a partir de ressignificações de eventos sociais. Os discursos são os 

espaços de construção de sentido e a imprensa é um ambiente natural de expressão narrativa 

de diversos grupos sociais. Segundo Anne Kane: 

 

O modo mais efetivo de descobrir sentidos em modelos culturais, para mapear a 
transformação de sentidos e símbolos em conjunção com ações, condições e 
eventos e para testemunhar a emergência de novos modelos culturais é estudar o 
componente ‘ativo’ das estruturas culturais, que são as narrativas. Narrativas são 
histórias que personificam sentidos simbólicos e códigos de compreensão; através 
de histórias contadas o sentido é publicamente compartilhado, contestado e 
reconstruído. Assim, através da análise de narrativas o historiador pode acessar o 
poder causal da cultura, seja como estrutura ou como prática (KANE, 2000, p. 
314). 

 

A conjunção da ação coletiva e dos eventos contingenciais permite aos grupos 

reconstruírem uma compreensão compartilhada. Kane (2000) dá importância primordial aos 

discursos como espaço para emoções, tais como medo, orgulho, vergonha, raiva e lealdade, 

uma vez que são organizados e ancorados em símbolos sagrados. Partindo da construção 

teórica de Alexander, é possível realizar uma análise empírica de manutenção e mudança de 

sentidos destes símbolos. 

Especificamente no caso desta pesquisa, a partir de ações e fatos sociais relativos às 

narrativas jornalísticas de crimes violentos, podemos observar articulações conflitantes, 

representações e conjunções visando a verificar coalizões narrativas entre grupos divergentes, 

que agem em condições sociais contingentes reconstruindo e compartilhando significações 

sobre a ação humana violenta. Nas narrativas, deste modo, são criadas formas de ver e pensar 

acerca desta ação, conduzindo a efeitos de sentido que apontam para a consolidação do medo 

compartido. 

O estudo do discurso deve se compor do que anteriormente contextualizamos: 

observar os sentidos como produto que emerge da estrutura cultural, dos interesses 

fundamentais dos indivíduos em nível material e espiritual, das condições da estrutura social 

e de fatos contingentes. Entender a fabricação de significações passa pela compreensão dos 

mecanismos que trazem à tona esses fatores combinados, tendo como ponto de partida a 

assertiva de que o local dos sentidos são os sistemas simbólicos, porque são neles que os 

indivíduos moldam suas ações e dão significância aos fatos sociais. 
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Os símbolos são arbitrários e mantêm uma relação padronizada com a estrutura, 

sendo ora mantidos, ora alterados. A garantia de mudança dos símbolos decorre de sua 

polissemia: ainda que sejam os mesmos, apenas ganham significância numa circunstância 

particular. É no discurso que os símbolos adquirem sentido e sua interpretação decorre de 

como os indivíduos fazem uso deles e os interpretam em situações concretas. As palavras – 

como símbolos – têm os sentidos observados na narrativa e somente nela podem ser 

interpretados. É, assim, que apenas na prática cultural a estrutura cultural pode ser analisada. 

Anne Kane afirma, em combinação com Marc Steinberg: 

  

Nós podemos definir discurso estruturalmente como jogos organizados de sentidos 
simbólicos e códigos representando um padrão de oposição e distinção e como 
‘prática simbólica através da qual os indivíduos criam e reproduzem seus códigos 
culturais para dar sentido ao mundo’ (STEINBERG, 1999, p. 14 apud KANE, 
2000, p. 315). 

 

Ao nos referirmos todo tempo a símbolos, devemos necessariamente ingressar nas 

explicações elaboradas por Saussure sobre os signos. O signo – como forma que faz 

referência a uma realidade ou a um objeto – é definido de modo arbitrário e seu sentido, o seu 

valor, é definido neste mesmo caminho. A cada signo corresponde um significante, a coisa-

em-si representada, e significado(s), sentido(s), a ele arbitrado. Um significante – a coisa-em-

si – pode remeter a vários significados, uma vez que vários sentidos podem ser acessados na 

produção do discurso. Daí a polissemia dos símbolos, que decorre da arbitrariedade no 

estabelecimento dos signos e de seus sentidos. Como há certo controle no processo de 

significação – decorrente da disputa de sentidos entre grupos concorrentes – alguns 

significados são sacralizados, outros demonizados.  

O arbitrário reside fora do signo, na sua relação com o referente: o significado é o 

pensamento, o referente é a percepção da realidade e a ele compete um signo que contém 

significado, que se constitui em pensamento, num processo de circularidade infinita. Não há 

sentido primeiro, literal, autêntico: todos são possíveis e dependem do contexto histórico em 

que as ações sociais se dão para adquirir significação. E, como destaca Alexander (1992), os 

códigos culturais são construídos sobre signos, que contêm significante e significado. No 

cotidiano, os indivíduos buscam classificar ações, objetos ou fatos como sagrados e profanos, 

afastando-se de situações poluídas e buscando contato com circunstâncias sagradas. Como 

diz Fernando Lima Neto, “os códigos simbólicos que especificam o bem e o mal nas 
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sociedades são gramáticas gerais através das quais os indivíduos ordenam e classificam o 

mundo” (LIMA NETO, 2007, p. 14). 

O discurso se constitui em sistema de signos submetido à estrutura cultural onde é 

expresso e todo o seu conteúdo deve ser analisado nestas condições, e devemos estar atentos 

às translações episódicas de posição: ora um ato ou um fato está relacionado ao mal, ora ao 

bem, segundo os impulsos emocionais dos indivíduos num dado momento histórico. O 

discurso é uma práxis e, nele, ações e fatos sociais são significados a partir de uma cadeia de 

possíveis significações. Há desta forma uma recorrência de palavras que remetem a 

determinados efeitos de sentido, ao mesmo tempo em que outros possíveis sentidos são 

apagados. Deste modo, enquanto alguns sentidos são internalizados, outros são esquecidos. 

Como são polissêmicos, os símbolos podem ter múltiplas e possíveis significações, 

sendo, assim, transformáveis. Contingencialmente, os sentidos se adequam para dar conta de 

explicar um fato social. Um discurso deve ser analisado em relação a outros discursos, numa 

interconexão de narrativas que garante aos indivíduos compreensões acerca de si mesmos, 

demarcados no tempo e no espaço. Dentro do discurso em análise, há sempre uma lógica 

textual, uma ordem própria de apresentação de ações, que segue uma trama temporal, 

sequencial e contextual. 

No discurso jornalístico, há regras que definem esta lógica textual12, diferenciando-o 

das narrativas literária e política. Mas, seja qual for o discurso em análise, Kane destaca a 

importância do seu estudo: “as narrativas explicam às pessoas quem elas são, porque estão 

experimentando uma condição social em particular e o que são as relações de solidariedade 

social e oposição na qual estão envolvidas” (KANE, 2000, p. 316). Quando a atriz Daniela 

Perez foi morta pelo ator Guilherme de Pádua, em dezembro de 1992, atores do elenco da 

novela13 em que ela atuava, como Fábio Assunção, Guilherme Karan e Eri Johnson, 

compareceram à delegacia para saber informações sobre as investigações e falaram à 

imprensa sobre a personalidade doce, viva e honesta da atriz. Ao mesmo tempo, deram ênfase 

ao caráter violento de Pádua – que passou de jovem promissor a mau ator, encarnando o 

monstro. 

                                                 
12 As especificidades do discurso jornalístico estão detalhadas no capítulo 3 desta pesquisa. Podemos antecipar 
aqui que o discurso jornalístico não obedece à cronologia dos fatos, mas sim aos critérios de noticiabilidade, 
intercalando e combinando citações de indivíduos na construção da narrativa. 
13 Daniela Perez interpretava a bailarina Yasmin na novela “De corpo e alma”, da Rede Globo, escrita por sua 
mãe, Glória Perez, e contracenava com Guilherme de Pádua que, juntamente com a sua mulher Paula Thomaz, a 
assassinou. 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

49 

 

Os sentidos são, por conseguinte, compartilhados comunitariamente e fazem os 

indivíduos se reconhecerem nos discursos publicizados, que evocam emoções como medo, 

orgulho, vergonha, fúria e lealdade, pois estão ancorados em símbolos dominantes, que têm o 

poder de unir discursos de grupos conflitantes. O que queremos dizer é que, quando estão em 

foco símbolos sagrados, cujos valores atingem até mesmo indivíduos de diferentes grupos 

sociais que possuem discursos em competição, há uma unificação de vozes, reconstruindo 

significações em prol desta coletividade. 

A razão de se tomar o discurso como o local de interpretação e explicação dos fatos 

sociais se funda na perspectiva da sociologia cultural de conceber que toda interação social 

pode ser entendida como um texto. Alexander (1992) afirma que, uma vez que o indivíduo, 

mais que agir no mundo, ele o experimenta, o mundo é o berço das significâncias. Ele 

salienta: 

 

Nós não podemos entrar neste mundo de significação munidos apenas com 
metodologias, nossas sensibilidades e círculos hermenêuticos bem à mão. Nós 
apenas podemos fazer isso com teorias densas sobre como o sistema cultural 
efetivamente funciona (ALEXANDER, 1992, p. 296). 

 

Na pesquisa, não podemos tomar como dado, como óbvio, os sentidos expostos nas 

narrativas: devemos adentrar o mundo nos quais os discursos circulam para então explicá-los. 

Para tal, Alexander propõe ao pesquisador habitar este mundo de significações, ingressar no 

conjunto organizado de padrões simbólicos nos quais os atores compreendem 

significativamente, ou seja, interagem (ALEXANDER, 1992). Enfim, cabe interpretar e 

reconstruir, não meramente descrever padrões culturais. Se a cultura é uma variável 

fundamental, sua condição é de imanência na estrutura social. A cultura, assim, funciona 

como a lógica do social, e é esta centralidade da cultura que dá a ela uma autonomia analítica 

que podemos observar nas estruturas narrativas. 

Cabe, na análise do discurso, entender a relação binária entre sagrado e profano e 

verificar o que pode ser o bem e o que pode ser o mal, como o mal é legitimado e autorizado, 

como as pessoas são mobilizadas a praticá-lo e mesmo como pode ser racionalizado. O 

mesmo caminho deve ser perseguido na compreensão do sagrado na narrativa: o que é o bem, 

como é legitimado e autorizado e como os indivíduos se reúnem para fazer este sentido 

prevalecer. 
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Esta disputa nos pareceu clara no caso da morte de Manfred e Marísia von Richthofen. 

Os irmãos Cravinhos afirmaram, em entrevista à Rádio Jovem Pan, que Suzane era estuprada 

pelo pai desde os 13 anos e que ela planejava matá-lo. Em decorrência disso, a justiça decidiu 

que deviam retornar à prisão para aguardar julgamento. Já Suzane foi orientada pelos 

advogados a chorar diante das câmeras da TV Globo ao falar do crime e foi, em seguida, 

processada pelo tio, Miguel Abdalla, em virtude da briga pela herança entre ela e o irmão, 

Andreas. O promotor do caso, Roberto Tardelli, alegou que sua permanência em liberdade 

colocaria em risco a vida do irmão e ela retornou à prisão. 

 

1.5 Carrier groups: os produtores de representação social 

 

Grande parte da influência de Durkheim sobre a teoria de Alexander se dá pela 

importância das representações coletivas nos estudos sociológicos. Para Durkheim (1989), 

estas representações apontam regularidades e constâncias no discurso dos indivíduos. A 

separação entre sagrado e profano decorre desta compreensão durkheimiana e está em relação 

com o sistema simbólico das sociedades. As representações são construções de sentido 

dispostas em discursos por indivíduos. A imanência da cultura a faz ser reproduzida e 

ressignificada nas narrativas, permitindo aos indivíduos a constituição de representações 

coletivas acerca de ações e fatos sociais, num processo próprio de aproximação e 

compreensão dos códigos simbólicos. 

É fundamental compreender que a ação humana decorre da consciência, logo, vem do 

interior do ser, decorrente de razões emocionais. A consciência de que trata Alexander (2005), 

porém, não é individual, mas coletiva. Para ele, existe uma consciência coletiva que opera 

tanto no interior do indivíduo como de instituições sociais e é responsável pela produção de 

representações sociais em suas narrativas dos eventos do cotidiano. Quanto mais poder dispõe 

um determinado grupo social, mais condições ele possui para fazer prevalecer os sentidos que 

deseja sobre esses episódios, como é o caso da imprensa em relação aos sentidos que organiza 

sobre o crime violento. Jeffrey Alexander e Rui Gao dizem que: 

 

Cada grupo tem uma consciência coletiva, fragmentada ou integrada, que exerce 
tanto poder quanto a estrutura social num sentido mais tradicional ou externo. Mas 
a consciência coletiva exerce sua força diferentemente. Composta mais por 
símbolos do que por recursos instrumentais, desenha as margens entre o interior e o 
exterior e protege o espaço entre eles. Os símbolos que compõem a consciência 
coletiva são organizados por códigos binários que compõem variações sobre o ‘nós’ 
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versus ‘eles’, e por narrativas que convertem a divisão religiosa entre o sagrado e o 
profano em histórias sobre conflitos entre bons protagonistas e antagonistas 
ameaçadores ou desviados, na qual a vida da coletividade, sua real identidade 
coletiva, está em jogo (ALEXANDER & GAO, 2005, p. 01). 

 

A compreensão desta consciência coletiva é fundamental para a sociologia cultural 

porque é a partir dela que se pode acessar a ideia de memória coletiva, o passado 

compartilhado entre indivíduos que se reconhecem através de experiências comuns, ainda que 

tenham sido vivenciadas por seus antepassados. Neste sentido, a memória coletiva é um mito 

(EYERMAN, 2001) e é essencial para a noção de comunidade imaginada e para que esta 

comunidade possa se encaixar numa circunstância histórica: a memória é a constituição do 

discurso que interconecta os indivíduos por alguma semelhança, que pode ser espacial e/ou 

temporal. 

O objetivo da sociologia cultural não são os objetos em si, os fatos passados em si, 

mas as representações que são feitas sobre eles. Isso porque a coisa-em-si e a sua 

representação – o referente e o seu signo, o objeto e o seu símbolo – estão intrinsecamente 

juntos (ALEXANDER & GAO, 2005). Interpretar esta relação é fundamental e, para isso, é 

relevante acompanhar a atuação dos carrier groups, os grupos condutores de discurso que, 

como define Alexander, são responsáveis pela elaboração de narrativas nas quais os eventos 

históricos são representados. As coisas acontecem, mas a sua representação – a sua 

significação – depende da construção a ser feita pelos carrier groups na condução de 

narrativas. Alexander define carrier group: 

 

O objetivo do porta-voz é projetar persuasivamente os clamores do trauma para a 
audiência, fazendo uso de particularidades da situação histórica, dos recursos 
simbólicos à mão e dos constrangimentos e oportunidades oferecidos pelas 
estruturas institucionais (ALEXANDER, 2002a, p. 19). 

 

A história é um ponto de vista e resulta de um compartilhamento de ideias sobre os 

fatos passados. A realidade é, assim, um texto narrado pelos carrier groups, que se 

constituem em grupos de pressão que assumem o papel de perpetuar a memória coletiva de 

um segmento social ou sobre fatos relacionados a ele, a partir de eventos considerados 

traumáticos ou relevantes para o grupo. Os carrier groups são agentes coletivos que 

conduzem o discurso no processo de constituição de traumas culturais, conceito que será 

detalhado adiante. Entre os carrier groups, é fundamental a presença de intelectuais, não 

estritamente os da academia, mas os que conseguem viabilizar o espaço para as vozes dos 
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indivíduos envolvidos no episódio. Os intelectuais funcionam como mediadores e tradutores 

entre as esferas de atividade da sociedade civil: são desde músicos engajados em movimentos 

sociais e diretores de cinema a jornalistas (EYERMAN, 2001). 

A realidade é um texto, que é construído pelas diversas formas de expressão cultural, a 

partir das narrativas dos carrier groups. De acordo com Alexander, Smith e Sherwood (1993), 

a imprensa é um desses artefatos culturais que serve de recurso para investigação das 

representações coletivas em processos traumáticos de uma sociedade. Alexander ressalta, 

porém, que a mediação feita pelos meios de comunicação está sujeita às relações de produção 

e de propriedade desses meios, mais do que a concisão e a neutralidade apregoadas pela ética 

jornalística. Ele questiona: “em que nível os jornalistas são independentes do controle político 

e financeiro?” (ALEXANDER, 2002a, p. 24). 

Os carrier groups são instituições sociais que muitas vezes utilizam sua condição de 

poder na estrutura social para constituir discursos e através deles competir para fazer 

prevalecer sentidos sobre determinados fatos sociais. A questão do poder, aliás, é relevante 

quando se pensa em grupos em que inexistam lideranças com poder para falar, para dar 

visibilidade ao seu discurso. Quanto a isso, Eyerman cita Barton, ao tratar da questão dos 

afroamericanos e de sua memória acerca da escravidão: “a habilidade para tornar o mundo 

visível e invisível é uma forma concreta de poder e é parte da construção social da raça” 

(BARTON, 2001, p. 01 apud EYERMAN, 2001, p. 09). Em situações como esta, os 

movimentos sociais são fundamentais para fazer emergir um grupo discursivamente forte. 

Os efeitos de pertencimento dos indivíduos vitimizados ou vitimizadores à elite ou às 

outras classes sociais são assimétricos, não podendo sofrer intervenções reducionistas da 

compreensão de estratificação social. A formulação da identidade, seja por raça, etnia ou 

gênero, conduz ao sentimento de grupo, a constituição de uma comunidade cuja identidade é 

marcada pelo episódio. É a representação, via discurso – seja na literatura, na música, no 

teatro, na imprensa – que conduz à elaboração da identidade, ao sentimento coletivo de injúria 

e à organização de grupos que, pela retrospectiva, refletem e elaboram estratégias e ações 

coletivas para legitimar a significação do evento traumático. 

Os carrier groups estão na condição de porta-vozes de determinados episódios e 

assumem a posição dianteira na elaboração de discursos sobre eles, de modo a torná-los 

visíveis a ponto de institucionalizá-los como parte da memória de uma sociedade. A imprensa, 

como instituição social, tem este papel: diluir, direcionar, oferecer sentidos e criar conceitos 

sobre os crimes violentos. Neste processo, compete por leitores, ouvintes ou espectadores, que 
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tenta atrair a partir da forma como constrói as representações. Ao colocar-se no uso do poder, 

um determinado carrier group tem a chance de institucionalizar sua interpretação de fatos 

passados, de modo a atingir a coletividade. 

Ao posicionarmos os meios de comunicação como carrier groups jornalísticos, 

constatamos que a mídia é mais que a lente ou o filtro através do qual as coisas ocorrem, ela é, 

ao mesmo tempo, protagonista e palco no qual atores atuam e competem por apresentar suas 

histórias. A imprensa representa os fatos como drama, criando um espetáculo para públicos 

predispostos a assisti-lo. A audiência pode ver as notícias como entretenimento ou como 

informação: seja como for, elas precisam ser atraentes (EYERMAN, 2005).  

De drama social, um evento pode se tornar um trauma cultural. De acordo com 

Eyerman (2005), o drama social é uma ocorrência cuja significação deriva em parte do poder 

em movimentar as pessoas, podendo se desenvolver em um trauma cultural quando a 

identidade coletiva de um determinado grupo é atingida. O trauma requer interpretação e 

reparo, representa uma ameaça fundamental para o estabelecimento da identidade individual e 

coletiva e requer purificação. 

Para transpor a barreira entre drama e trauma, os atores envolvidos na trama trabalham 

para controlar sentidos. Este grupo precisa dispor de autoridade e legitimidade para invocar 

símbolos com grande alcance metafórico e tenta construir discursivamente um corpo de 

ícones e arquétipos favoráveis. Todo este controle tem como objetivo formar audiência em 

seu favor (MAST, 2004). A questão, neste caso, é saber, diante de fatos sociais que ganham 

espaço relevante no palco jornalístico, em que medida uma coleção de episódios densamente 

representada dentro de uma rede de significação transpassa o limite e se transforma em 

trauma cultural? 

 

1.6 O trauma cultural: quando o mal se universaliza 

 

O conceito de trauma coletivo ou trauma cultural é fundamental para a sociologia 

cultural. Ao pensar o trauma em nível coletivo, os teóricos resgatam da psicologia o conceito 

de trauma do indivíduo14 e o adequam à coletividade. A noção pressupõe que alguns episódios 

                                                 
14 Em termos médicos, o trauma se refere precisamente a um impacto súbito, muitas vezes com efeitos 
destrutivos sobre o corpo, gerando incapacidade física. Com seu significado estendido para a psiquiatria, o 
impacto destrutivo se impõe sobre a personalidade do indivíduo, promovendo incapacidade mental ou 
emocional. No domínio da sociologia cultural, o termo ganha nova significação: os efeitos destrutivos recaem 
sobre o corpo social (SZTOMPKA, 2000). 
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são traumáticos para grupos e não apenas para o indivíduo em particular, submetidos a 

circunstâncias tão terríveis que deixam marcas em suas consciências para sempre, 

modificando seus futuros de modo definitivo (ALEXANDER, 2002a). 

Assim como para a psicologia, o trauma coletivo provoca danos emocionais sobre 

grupos vitimizados por tragédias, ditaduras, genocídios, guerras ou situações de pânico. Em 

grande parte, o trauma decorre de episódios negativos, mas não exclusivamente. O processo 

do trauma cultural é mediado por várias formas de representação e vinculado à reformulação 

da identidade coletiva e à reorganização da sua memória (EYERMAN, 2001). No caso do 

assassinato de Isabella Nardoni, especialistas foram chamados pelos meios de comunicação 

para explicar a comoção pública que a imprensa reproduzia (ou produzia?) todos os dias. 

Afinal, porque um pai jogaria uma filha pela janela? 

A ideia de trauma cultural, social ou coletivo vem sendo desenvolvida na história, na 

antropologia e na sociologia e destaca que certos eventos são tão profundos em seus impactos 

individuais e culturais que promovem as mesmas características do trauma psicológico, como 

transtornos permanentes que impedem o seu esquecimento, e provocam a necessidade 

compulsiva de revivê-los e reexperimentá-los (SMELSER, 2005). 

Alexander (2002a) afirma que a formulação da definição de trauma cultural, no 

contexto da sociologia cultural, é uma teoria em construção, não devendo apresentar um 

esquema explicativo definitivo. No entanto, fica claro que para que episódios sejam definidos 

como trauma precisam gerar conclusões generalizadas acerca de um grupo, capazes de 

atravessar grandes espaços de tempo: daí a importância fundamental de se observar o hiato 

entre o fato e a sua representação discursiva. 

Como está em construção, a ideia de trauma cultural é a proposta de um novo olhar 

sobre os fenômenos sociais, olhar que não é limitado por regras teóricas fechadas, mas sugere 

observar o que os indivíduos dizem sobre os fatos sociais que os circundam e que eles 

mesmos rotulam como traumáticos, não apenas para si, mas para o grupo ao qual pertencem. 

Esta compreensão é um processo em construção pela sociedade, não é algo dado, natural. O 

natural é que o indivíduo busque segurança e tranquilidade para o seu cotidiano. Enfim, para 

que uma crise social se transforme em trauma coletivo é preciso que promova uma crise 

cultural, alterando sentidos, comportamentos. Os indivíduos querem se sentir seguros, amados 

e em conexão. Quando algo estremece estas condições de forma permanente ou de modo 

surpreendente, os indivíduos se sentem traumatizados (ALEXANDER, 2002a). 
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O conceito de trauma cultural estabelecido pela sociologia cultural é apresentado 

como capaz de substituir outros modelos ou teorias de médio alcance para aferir como a 

cultura afeta e é afetada pelos sentidos elaborados nas narrativas dos carrier groups. A 

constituição do trauma cultural se dá a partir de rituais – solenes e formais – de sacralização 

ou demonização, uma polarização na qual indivíduos são percebidos como vítimas ou 

perpetradores do mal. As atribuições de sagrado e profano não são estáticas, mudam em ciclos 

históricos em cada sociedade, quando passam por mudanças que provocam instabilidades 

conceituais. 

O trauma cultural se estabelece quando grupos, através de meios de construção de 

sentido, reclamam por conta de injúria sofrida e pedem reparação. Isso leva um tempo para 

emergir e adquirir status de trauma cultural, uma reconstrução de um episódio feito por meio 

dos carrier groups. As vítimas do trauma não são necessariamente vítimas do episódio em si; 

na verdade, é a memória que consagra o trauma. É o sentimento de identidade coletiva que 

perpetua o trauma de forma retrospectiva sobre indivíduos que se apropriam, via discurso, do 

sentido do evento que causou o mal ao grupo ao qual pertence. 

A constituição de um episódio como trauma necessita da intervenção de grupos que, 

organizados, elaborem os sentidos acerca do fato. Em termos semióticos, é preciso um hiato 

de tempo entre o evento em si – o significante – e a constituição de seu significado – a sua 

representação simbólica. Este tempo pode ser transpassado de diferentes maneiras: grupos 

manifestantes em reuniões regulares, marchas de protesto e a elaboração de marcas 

associadas, de cores a logotipos, mediam as representações sobre o fato, buscando uma 

aclamação pública, coletiva, emocional e institucional e uma reparação ou reconstituição dos 

que foram lesados ou prejudicados. 

Durante o período de latência em que se elabora a significação do evento traumático, é 

constituído um vínculo entre o fato passado e o presente, num processo reflexivo dos quais 

participam indivíduos integrantes dos grupos de interesse. Não é a experiência em si que 

produz o trauma coletivo, mas a sua recordação, para a qual o discurso jornalístico é decisivo. 

É uma experiência de reconstrução imaginativa em que jornais, emissoras de rádio e de TV 

atuam como mediadores. 

No caso de Isabella Nardoni, a TV Globo teve acesso privilegiado ao laudo do 

Instituto Médico-Legal (IML) sobre o crime. O documento, que não havia sido divulgado 

oficialmente, mostrava que a menina teria morrido mesmo que não tivesse sido jogada pela 

janela, por ter sido esganada antes do arremesso. Já no caso João Hélio, a mesma emissora 
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teve a participação exclusiva dos pais da criança ao término de um dos capítulos da novela 

“Páginas da Vida”, que a cada dia apresentava ao público um drama da vida real. Embora se 

constituam em episódios recentes da história nacional, eles se incluem num universo de 

crimes violentos que vêm sendo contados pela mídia desde o século XIX, como veremos mais 

adiante. 

É evidente que a construção e a representação dos fatos são seletivas, envolvendo a 

ação e a decisão de profissionais para definir o que é relevante – ou seja, o que contém valor-

notícia15 – e o que pode ser ignorado. Este processo de constituição do trauma cultural 

envolve disputas de sentido e de identidade, momento em que é fundamental a atuação dos 

carrier groups para descrever o crime violento e elaborar sentidos acerca dele.  

Alexander e Gao (2005) lançam estas questões: é um protesto progressivo ou uma 

denúncia reativa? É um movimento planejado e organizado ou irracional e intimidador? Os 

indivíduos estão inspirados por um líder carismático ou manipulados por demagogos 

conspiradores? “O meio simbólico de representação vai sempre produzir descrições de ambos 

os tipos, e são os significados em competição que podem facilmente ser associados ao mesmo 

conjunto de significantes sociais” (ALEXANDER & GAO, 2005, p. 03). As questões abaixo 

são fundamentais para a observação da constituição do trauma: 

 

A natureza do sofrimento O que aconteceu a um grupo que é extensivo à coletividade da qual faz parte? 
A natureza da vítima16 O evento é traumático para quem? Qual grupo de pessoas foi afetado pelo 

sofrimento traumatizante? Envolve grupos determinados ou vários grupos 
estão envolvidos? 

Relação do trauma com a 
audiência 

Qual o grau de identidade entre a coletividade em geral e o grupo vitimizado 
para que se possa considerar o compartilhamento do trauma?17 

Atribuição do trauma Quem de fato causou o trauma? Qual a identidade dos responsáveis pelo mal, 
dos antagonistas? 

A redenção do mal O que pode ser feito para remediar o mal ou prevenir a repetição do episódio? 
Quadro 1 - A constituição do trauma cultural 
FONTE: Elaboração própria, com base em ALEXANDER, 2002a, 2002b. 

 

                                                 
15 Este conceito será explicado no capítulo 3, mas antecipamos que é um conjunto de elementos que tornam o 
fato social capaz de integrar a agenda de assuntos da mídia, ou seja, é utilizado para definir que informações 
devem ser disponibilizadas como notícia pelos meios de comunicação, compondo a sua agenda diária, segundo 
critérios de noticiabilidade, ou seja, de interesse do público. 
16 Esta pergunta indica claramente a questão da contingência do trauma, uma vez que os indivíduos em 
sociedades diferentes ou em grupos sociais diversos percebem os fatos de formas muitas vezes opostas (o 
suicídio para os ocidentais e para os mulçumanos, por exemplo). 
17 Se há alguma identificação entre o grupo vitimizado e a coletividade, esta tende a compartilhar o trauma de 
algum modo; se não há identificação qualificada, a audiência tende a não acreditar que tenha qualquer relação 
com o episódio. Por isso, nem sempre um drama social evolui para um trauma cultural. 
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O processo de construção de significância do trauma cultural obedece a alguns 

elementos descritos por Alexander (2002b) e Piotr Sztompka (2000), reelaborados a seguir: 

 

Mudança social 
A ocorrência de um fato, subitamente, pode gerar desorientação cultural, por estar em 
conflito com os valores nucleares, com as bases de uma sociedade, implicando numa 
disrupção da cultura e gerando uma redefinição de sentidos ou um reposicionamento de 
valores. A mudança social pode gerar circunstâncias traumáticas. 

Codificação do 
trauma 

O significado do fato social precisa ser elaborado simbolicamente e ganhar um ícone 
próprio, que passa a fazer sentido para uma coletividade. 

Peso/mensuração do 
fato 

O peso que o evento adquire, a sua importância, é que vai garantir a transposição de 
drama social para trauma cultural. Para isso, é preciso que os carrier groups atuem no 
sentido de dar uma dimensão relevante da importância do episódio não apenas para um 
grupo em particular, mas para uma coletividade. 

Universalização e 
generalização do mal 

A universalização do mal é a retirada do evento do campo particular (de um grupo 
específico) para uma coletividade que, de forma mediada, aceita o caráter traumático do 
fato e passa a transportá-lo em sua memória e em sua própria identidade. Em alguns 
casos, alguns traumas promovem a construção de uma nova ordem mundial, por ser 
ícone do sofrimento humano e trauma de toda a humanidade (como o Holocausto, 
considerado o trauma de maiores proporções do século XX). 

Analogia 
Quando um episódio já foi classificado como trauma cultural (como no caso do 
Holocausto), é possível ampliar seu sentido e transportá-lo para outros eventos, como 
ditaduras, guerras civis, limpezas étnicas e genocídios. O destino dos judeus (pelo 
extermínio na II Guerra) e dos negros (pela escravidão) funciona como ponte 
metafórica para o tratamento de outras etnias, religiões e minorias raciais. 

Controle dos meios 
de produção 
simbólica 

Os carrier groups devem exercer poder sobre os meios de produção discursiva para 
garantir a universalização do mal, através da representação social recorrente dos 
episódios em processo de elaboração traumática. 

Narrativa 
O discurso elaborado precisa convergir, apresentando repetidamente as mesmas 
representações sobre os fatos que deve adquirir status de trauma cultural. A narrativa 
deve reproduzir os ícones que foram associados ao episódio. Os carrier groups são 
responsáveis pela dramatização do episódio como uma tragédia. 

Quadro 2 – Elementos para construção da significância do trauma cultural 
FONTE: Elaboração própria, com base em ALEXANDER (2002b) e SZTOMPKA (2000). 
  

A interpretação que é elaborada pelos indivíduos não é, necessariamente, a coisa-em-

si. Os fatos acontecem, mas a sua representação, a sua significação, fica no ar e é transportada 

por carrier groups – instituições sociais como a imprensa, os partidos políticos, entidades de 

classe, de gênero e étnicas, nações e Estados. Através dos meios de comunicação, clama-se 

por impor um episódio como relevante e o que ele significa para uma determinada 

coletividade. Se o fato adquire significância, há uma disputa por representações. No curso 

desta disputa, os sentidos podem ser modificados, muitas vezes em direções opostas. 

Ao imaginarmos que um evento traumático é disputado por grupos de interesse que 

tentam fixar seu significado para uma comunidade, é relevante destacar que a memória 

coletiva de um fato traumático gera disputas sobre ele: grupos buscam assumir a direção 

discursiva e o evento transforma-se numa espécie de commodity a ser negociada entre os 

grupos de interesse, como salienta Smelser (2005). Segundo Eyerman: 
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O trauma cultural se refere a uma perda dramática de identidade e sentido, um corte 
na fábrica social, afetando um grupo de pessoas que alcançou algum grau de 
coesão. Neste sentido, o trauma não precisa necessariamente ser sentido por cada 
um numa comunidade ou ser experimentado diretamente por todos (EYERMAN, 
2001, p. 02). 

 

Os teóricos da sociologia cultural estabelecem duas versões do trauma: (i) a versão 

iluminista – o trauma é tido como uma resposta racional a uma mudança abrupta, seja em 

nível individual ou social. Parece óbvio que as pessoas fiquem chocadas ou indignadas 

quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. A reação, então, ocorre contra os sistemas que 

concedem legitimidade às atrocidades; (ii) a versão psicanalítica – o trauma produz medos 

inconscientes e mecanismos de distorção cognitiva como defesa psicológica. Quando coisas 

ruins acontecem a pessoas boas, elas se tornam tão assustadas e podem reprimir as 

experiências traumáticas, tornando-se distorcidas em sua memória. Somente após um período 

de repressão interna e negação os indivíduos ficam aptos a falar sobre os episódios e adotar 

ações contra o mal de que foram vítimas (ALEXANDER, 2002a, 2002b).  

Antes da constituição do conceito de trauma cultural, os estudiosos não tinham 

conseguido mostrar que determinados fatos relacionados a atrocidades precisam ser mediados 

emocional, cognitiva e moralmente, possuindo um status cultural. O caso típico que elucida o 

conceito de trauma cultural é o Holocausto, o genocídio contra os judeus ocorrido na II 

Guerra Mundial promovido pela Alemanha nazista. O episódio resultou no assassinato de seis 

milhões de judeus entre 1940 e 1945. 

A percepção do extermínio, no entanto, foi elaborada discursivamente por carrier 

groups durante vários anos em diversos meios até que atingisse a consciência coletiva, 

construindo o sentido de Holocausto como limpeza étnica. Alexander e Gao (2005) destacam 

que o trauma coletivo não se constitui naturalmente, as experiências dolorosas podem ocorrer 

a inúmeros indivíduos simultaneamente, mas somente será elevado ao nível de grupo após a 

elaboração discursiva dos carrier groups. Os autores destacam que “indivíduos numa área 

urbana podem ser vítimas de crimes dolorosos, do assalto à violência, mas a consciência 

coletiva da cidade, por si, pode não ser afetada; pode ver a si mesma como segura, 

progressista ou excitante” (ALEXANDER & GAO, 2005, p. 02). 

Alexander e Gao (2005) ressaltam que o Holocausto não teria sido entendido como 

violência contra os judeus pelos nazistas se não tivesse havido um controle sobre o discurso. 

Foram os grupos que lutaram pela definição de uma narrativa sobre o Holocausto como crime 
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que controlaram os meios de reprodução simbólica. Foram necessárias várias décadas para 

que o episódio fosse associado a extermínio e genocídio e para que os judeus percebessem a si 

como uma coletividade vitimizada por um crime de guerra. De início, inclusive, as 

brutalidades contra os judeus eram tidas apenas como resultados naturais da guerra. 

Somente após denúncias da imprensa, a partir de abril de 1945, é que as atrocidades 

começam a ganhar significação, mas o sentido de Holocausto levou tempo até ganhar 

autonomia, pois precisou antes ser construído pela identificação psicológica e por extensão 

simbólica. Como explicam os autores, de uma forma simbólica, os judeus e a audiência em 

geral compreenderam que milhares de pessoas inocentes foram mortas, o que funcionou como 

uma injúria moral, maculando o sentido de coletividade do povo judaico. 

Foi a partir da elaboração do episódio como trauma coletivo que a noção internacional 

de direitos humanos foi elevada e reelaborada, ganhando um sentido supranacional de 

responsabilidade, no intuito de evitar futuros genocídios e limpezas étnicas e raciais na 

atualidade. Esta responsabilidade é assumida parcialmente pelo discurso de organismos 

internacionais. Neste trabalho, queremos esclarecer a constituição discursiva pelos carrier 

groups jornalísticos do sentido do medo coletivo como trauma cultural decorrente do crime 

violento no Brasil. A ação humana violenta vem sendo mediada emocional, moral e 

cognitivamente como injúria pela imprensa, insinuando a existência do temor coletivo como 

efeito de sentido. 

Um discurso reconhecido também como típico para esclarecer os conceitos de carrier 

groups e trauma cultural é o Manifesto Comunista. O documento, elaborado por Karl Marx e 

Fredrich Engels em 1847, definiu um trauma, a exploração capitalista, identificou suas 

vítimas (o proletariado), os perpetradores (a burguesia) e propôs uma solução (a revolução 

comunista) (ALEXANDER & GAO, 2005). Este exemplo indica a importância da reflexão 

sobre os fatos sociais antes que sejam sistematizados como trauma coletivo, com a definição, 

simbolização e dramatização sobre o que aconteceu, com a identificação das vítimas, dos 

perpetradores, num processo de criação. Ao colocar-se no uso do poder, um grupo tem a 

chance de institucionalizar sua interpretação de episódios passados de modo eficaz para 

atingir o maior número de pessoas possível e constituir sentido em nível público. 

O “antiexemplo” proposto por Alexander e Gao (2005) também ajuda a entender 

como um episódio, semelhante ao Holocausto, não adquiriu sentido de genocídio e 

permaneceu resguardado na história: o massacre de Nanking, na China, ocorrido três anos 

antes da declaração da Segunda Guerra Mundial. Ainda que tenha sido traumático em nível 
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individual para os chineses, não assumiu um sentido de trauma para a coletividade. Neste 

caso, os perpetradores foram os japoneses que, à semelhança dos alemães, promoveram o 

episódio, chamado de “violação de Nanking” ou “Holocausto esquecido”. O fato foi 

noticiado, as vítimas e os causadores foram identificados, mas caiu no silêncio da história em 

seguida. 

A permanência deste evento no nível de drama, não assumindo uma condição de 

trauma coletivo, pode ser parcialmente explicada pela inexistência de interlocutores – carrier 

groups – que construíssem um discurso relevante acerca do episódio. No entanto, também na 

consciência dos chineses o fato foi esquecido, não assumindo a condição de trauma, ainda que 

tenha por pouco tempo ocupado a manchete de jornais, designando o massacre como 

atrocidade, desumanidade, brutalidade, descrevendo as mutilações e o empilhamento de 

corpos massacrados. Neste primeiro momento, os japoneses chegaram a ser encapsulados 

como demônios que agiam contra a humanidade. 

Em seguida, porém, a cobertura jornalística, intensa nos instantes iniciais após o 

episódio, caiu no silêncio: foi banida da imprensa chinesa, controlada por opositores do CPC, 

partido que garantiu, a princípio, publicidade do fato em jornais editados fora da China. No 

poder, o próprio CPC controlou a edição de livros adotados nas escolas. Em 36 anos de 

edição, um jornal chinês publicou apenas 15 artigos sobre o episódio usando as palavras 

massacre de Nanking de forma indireta. O tema nunca ocupou os títulos das notícias. 

Alexander e Gao ressaltam: 

 

Esta ausência de representação em textos para a formação da identidade da 
juventude chinesa foi aliada ao silêncio sobre o massacre na retórica pública 
difundida junto aos seus pais. Um exame em artigos do jornal People’s Daily entre 
1946 e 1982 aponta apenas 15 artigos nos quais as palavras-chave ‘Massacre de 
Nanking’ apareceram (ALEXANDER & GAO, 2005, p. 08). 

 

A falta de solidariedade que marcou a constituição do episódio como trauma cultural 

foi determinante, uma vez que comunistas e nacionalistas em conflito não se uniram porque 

isto representaria uma China simbolicamente unificada e sem disputa política, dispondo o 

Japão como o mal, o que não era desejado pelos comunistas, de um lado; de outro, os 

nacionalistas não dispunham de forças para, sozinhos, sustentar um imaginário sobre o 

massacre. Como nos lembra Alexander e Gao (2005), se alguma liderança assumisse a missão 

de projetar o fato para além dos limites da consciência dos indivíduos, construindo 
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significação para o episódio e elaborando-o como trauma coletivo, hoje o massacre estaria 

definido na história como o Holocausto chinês. 

Neste caso, cabe ainda uma ressalva: assim como a recordação coletiva é fundamental 

para a identidade de grupo, o esquecimento coletivo também o é e serve para a reflexão de 

uma sociedade. Porque o esquecimento foi estimulado é uma pergunta compatível. Em alguns 

casos, pode ser uma tentativa de refrescar o ambiente, apagando episódios negativos da 

herança histórica daquela coletividade. No exemplo chinês, o apagamento do tema no 

discurso jornalístico contribui fortemente para o apagamento na memória coletiva. O conflito 

entre os partidos políticos chineses CPC (comunista) e KMT (nacionalista) parece ter sido 

superior a uma vontade de unificação por uma significação dominante acerca do episódio. 

No Holocausto judeu, foi constituída uma voz uníssona contra o genocídio. No 

massacre chinês, os carrier groups aos quais competia conduzir o discurso não o fizeram: 

nenhuma instituição social assumiu este papel. As notícias que saíram, elaboradas pelos 

jornais vinculados ao CPC, davam conta do fato como resultante da ação dos nacionalistas 

associados aos americanos, apagando os japoneses da condição do mal e apontando que, na 

estrutura cultural chinesa18, o código binário que impõe o sagrado e o profano é 

marcadamente definido pelas oposições políticas. 

No Brasil, há exemplos de competições narrativas sobre episódios históricos: com o 

fim da ditadura militar, o discurso sobre o período passou por disputas. De um lado, grupos de 

esquerda questionavam os fatos oficiais para trazer à tona os casos de tortura, as mortes e os 

extermínios de indivíduos contrários ao governo militar, acusando militares e políticos que os 

apoiavam de golpistas, direitistas e torturadores. Do outro lado, outros grupos chamavam os 

que denunciavam as atrocidades e eram contrários ao governo militar de revanchistas por não 

aceitarem o convite ao esquecimento em nome de um futuro. Por outro lado, a memória das 

pessoas não pode ser apagada “por decreto”: daí a importância do ritual de purificação que 

decorre do reconhecimento de que houve o mal (ALEXANDER, 2002a). 

Percebemos que a relação significante X significado de coisas, objetos, conceitos e 

fatos não existe sozinha. Por exemplo, no caso desta pesquisa, o crime violento é um 

                                                 
18 A Revolução Cultural da China, que representou a tomada de poder pelo partido comunista, é um exemplo de 
trauma que comprova que a questão política no país adquiriu um peso traumático maior. Segundo Susanne 
Weigelin-Schwiedrzik (s/d), foi o trauma da desilusão da revolução, que prometia a chegada à modernidade, mas 
trouxe violência, abuso sexual, corrupção e terror. No entanto, a autora ressalta que a revolução não atingiu ainda 
o status total de trauma cultural, o processo ainda está em andamento. No caso do Massacre de Nanking, os 
chineses não podem cobrar um pedido de perdão dos japoneses em decorrência das atrocidades porque não 
ingressaram no seu processo traumático. 
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significado que não existe por si: ele é atrelado a um significante cujo sentido é derivado de 

uma relação com outros significantes do universo cultural, ou seja, da fábrica de 

significações. Neste caso, podemos pensar em leis que estabelecem, no binômio espaço X 

tempo, o que é crime e suas penalidades, a partir de um grau ou índice de gravidade da 

violência, também definido pela legislação. O sentido é construído em termos de narrativas e 

códigos, o que nos permite fazer uma relação metafórica com as categorias do bem e do mal. 

Este processo de significação discursiva é cultural. Não há como separar retórica e 

realidade: são os sentidos sociais que explicam os efeitos sociais dos fatos. As crenças sociais 

são reais, os sentimentos são reais e têm poder porque são reais para quem acredita ou sente, 

tal como sugere a performance acerca da eficácia do mágico: a magia é real para quem assiste 

ao mágico, porque a eficácia depende desta crença. Uma performance nunca é verdadeira ou 

falsa se formos discutir a sua efetividade em fazer os observadores ou espectadores a sentirem 

ou verem como autêntica. Isso remete ao Teorema de Thomas, no qual se afirma: “se um 

homem define uma situação como real, ela é real em suas consequências”.  

A sociologia cultural produz “reconstruções do significado social” (ALEXANDER, 

2005, p. 27). As interpretações são guiadas pela natureza e inter-relação de formas simbólicas. 

Para isso, atores individuais e coletivos são vistos como agentes, mediados por instituições e 

hierarquias. Isso provoca uma “circularidade hermenêutica” (ALEXANDER, 2005, p. 27), na 

qual o significante e o significado rolam continuamente. Por isso, a emoção que sugere a 

possibilidade do trauma coletivo é uma intuição do absoluto, uma revelação do mundo 

(SARTRE, 2009). 

O trauma cultural vive na memória dos indivíduos, dos sobreviventes do mal e de seus 

parentes, é uma criação social de um fato cultural, que atinge um grau moral de indignação e 

não dispensa redenção. O episódio é tão extremamente ruim que as consequências históricas 

podem se estender por toda a humanidade, ainda que tenham ocorrido com um grupo em 

particular ou com parte da coletividade de uma nação. Como citamos anteriormente, no caso 

de Liana Friedenbach e Felipe Silva Caffé, abriu-se a fenda sobre a maioridade penal quando 

a imprensa propôs questionar o tempo de prisão do adolescente Champinha, estuprador de 

Liana e assassino do casal. O mesmo se repetiu com o caso João Hélio, no qual também 

estava envolvido um jovem menor de 18 anos. 
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1.7 Crítica e defesa da sociologia cultural: a amplitude polêmica da cultura 

 

Como proposta teórica em evolução, é interessante trazer à tona as críticas que vêm 

sendo feitas à sociologia cultural e os rebatimentos feitos por seus teóricos. Estas críticas têm 

início na assertiva de autonomia relativa da cultura no sistema social. Gregor McLennan 

(2005, p. 03) considera o conceito incoerente. Para ele, “apenas porque um dicionário nos diz 

que autonomia significa independência” isto dificilmente justifica que cientistas sociais 

considerem posições filosóficas e práticas culturais como cognitivamente e ideologicamente 

separadas das posições de classe e características de grupo. 

McLennan chama a autonomia cultural de idealista e considera a relatividade desta 

autonomia como reducionismo. Ele destaca que Alexander persiste na perspectiva parsoniana 

de divisão entre os sistemas: social, cultural e de personalidade. Para McLennan, o teórico da 

sociologia cultural tende ao idealismo ao falar de autonomia relativa da cultura. Para ele, é 

incoerente falar numa autonomia relativa.  

McLennan questiona ainda a importância das emoções dos indivíduos na direção das 

suas ações. Para ele, se isso é verdade, ocorre sem que se considere a posição social desses 

indivíduos. No entanto, Alexander coloca este poder simbólico exercido pelos indivíduos 

numa perspectiva sócio-histórica. McLennan não aceita que Alexander considere os 

indivíduos historicamente, uma vez que, por definição, a cultura estaria separada das posições 

de classe para a sociologia cultural.  

Uma terceira crítica se refere à causalidade da cultura: enquanto Alexander defende 

esta lógica no intuito de esclarecer o que de fato ocorre nas relações sociais, McLennan vê 

neste movimento uma externalidade e não uma internalidade ou textualidade da cultura. Isso 

porque, para McLennan, se para ver o que acontece nas relações é preciso olhar de fora, logo, 

a cultura não estaria por fora, encobrindo a estrutura social, mas dentro, sendo observada de 

fora. 

McLennan também põe em questão as categorias de sagrado e profano da teoria, que 

considera resultantes de construções que reposicionam os fenômenos nesta ou naquela 

condição. Mais que isso, ele acusa Alexander de constituir um novo fundamentalismo, no 

qual a cultura, como novo sagrado, fica no centro, no lugar de Deus ou da nação. Para 

McLennan, o binarismo proposto por Alexander é maniqueísta e simplista, uma vez que 

considera que um fato social pode ser visto como o mal e poluído, ao mesmo tempo em que é 

visto como mágico e sagrado: algo que pode ser simultaneamente fantástico e destrutivo.  
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Mais uma crítica dirigida à sociologia cultural trata do conceito de trauma cultural, 

terminologia que ele considera monolítica. Em primeiro lugar, McLennan questiona se a 

análise do trauma deve ser a única ou a principal a conduzir a sociologia cultural. Além disso, 

coloca em foco o psicologismo do trauma, uma vez que o agente não é individual, mas sim 

coletivo. Neste sentido, ele aponta a apropriação arriscada de tensões características da 

personalidade do indivíduo pelo coletivo, como a baixa autoestima, a inveja, a agressividade e 

o desapontamento sendo aplicadas a grupos, populações ou nações. 

O crítico da sociologia cultural fala ainda do multiculturalismo e ressalta que a 

assimilação é um processo de cegamento da cultura por uma cultura mais forte. “Ou a cultura 

é uma hifenização?”, questiona ele, em seu posicionamento, provavelmente referindo-se aos 

estudos sobre escravidão e a constituição da identidade de afroamericanos e de outras etnias 

pluralizadas. Neste processo de hifenização, McLennan afirma que os povos são purificados, 

mantendo as marcas de suas culturas específicas, sendo reconhecidos e aceitos nas sociedades 

em que se integram por meio de rótulos hifenizados como afro-brasileiro, afroamericano, 

inglês-mulçumano. 

McLennan salienta: 

 

A prática substantiva da nova sociologia cultural é excessivamente binária e 
psicologista (...). O problema não é, como já reiteramos, a importância da cultura, 
mas a sua elevação a algo chamado Cultura, que se interpreta como uma 
aproximação do sagrado e do status moral (MCLENNAN, 2005, p. 16). 

 

As assertivas de McLennan não passaram em branco para Alexander (2005), que 

classifica seu crítico de “conservador”. Alexander diz que, para ser progressista, é necessário 

estar aberto às diferenças do outro, vendo algumas de suas qualidades como desejáveis, tal 

como ocorreu com o marxismo, que foi viável durante boa parte do século XX. Ele não aceita 

a acusação de idealismo e tendenciosismo, por ter explorado em seus estudos as estruturas 

sociais como instituições, estados, políticas e interesses de grupo, polarização e conflito, e 

dominação racial, étnica, religiosa e de gênero. Alexander enfatiza que a sociologia cultural 

não é idealista e questiona a posição de McLennan em preferir um modelo de sociologia mais 

tradicional e antigo. 

Alexander argumenta que sua intenção foi ampliar a noção de estrutura social de modo 

a incluir a cultura, relacionando representações coletivas, ação simbólica, materialidade 

espacial e temporal, poder hermenêutico e econômico, ação contingente e efeitos sobre a 

audiência. Ele explica que parte de perspectivas durkheimianas e parsonianas e, 
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posteriormente, luhmannianas, ao trabalhar com sistemas, mas chega a uma ideia de 

contingenciamento, ou seja, de diferenciação a partir de grupos de interesse. 

Para ele, a cultura é uma dimensão de toda a ação, é analiticamente autônoma, ainda 

que faça parte de um complexo multidimensional. A tentativa de desenvolver a sociologia 

cultural partiu ainda da incorporação da semiótica e do pós-estruturalismo. Sua ênfase não é 

numa autonomia absoluta, mas relativa da cultura, interdependente de uma série de 

determinações. Em suas palavras: 

 

A sociologia cultural, como um explícito programa de pesquisa, representa um 
tardio e, gostaria de acreditar, um esforço de modelar a relação entre as dicotomias 
das teorias clássicas e modernas. A sociologia nunca permitiu que a cultura 
pronunciasse seu nome. Por outro lado, as outras arenas da sociedade – economia, 
política, religião ou família – têm sido fartamente descritas, suas estruturas 
desconstruídas e sua lógica interna articulada, mesmo quando analistas fazem 
conexões com estruturas de modo forçado. Isso não tem sido o caso da cultura, que 
tem sido reduzida a ideologia ou a valores, e seu conteúdo tem sido colocado dentro 
de outras estruturas, como o reflexo ou a inversão de um espelho (ALEXANDER, 
2005, p. 22).  

 

A intenção de Alexander, com a sociologia cultural, era de abrir a caixa preta da 

estrutura social: através de conceitos como código, narrativa e ação simbólica, proporcionar à 

arquitetura interna das significações sociais o lugar da cultura, equivalente ao espaço ocupado 

por outras forças sociais. Para formular a sua proposta teórica, ele incorporou e reinterpretou 

o Durkheim tardio, a fenomenologia, a microssociologia, a antropologia simbólica, a 

semiótica estruturalista, o pós-estruturalismo e o desconstrutivismo. 

Ele defende as estruturas simbólicas binárias – sagrado e profano, poluído e puro – e a 

definição de trauma cultural, não as utilizando de modo tendencioso como afirma McLennan 

(2005). Para Alexander, este método racional é um meio para estabelecer a estrutura 

simbólica interna de forças irracionais que marcaram, ao longo da história, episódios como o 

escândalo do Watergate, o Holocausto e tantos outros fatos sociais que intrigam os 

intelectuais no processo de compreensão. Incluímos aqui os crimes violentos que foram 

etiquetados pelo discurso jornalístico no Brasil, casos reconhecidos coletivamente como o 

caso Cláudia, a Fera da Penha, o Bandido da Luz Vermelha. 

O teórico não aceita a acusação de impossibilidade da sociologia cultural de efetivar 

um distanciamento crítico para realizar pesquisas: a razão da teoria é justamente de conectar a 

compreensão hermenêutica da perspectiva histórica e desnaturalizar as convenções da 
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imaginação simbólica (ALEXANDER, 2005). O sociólogo afirma que tem intenção de 

mostrar: 

 

Como os grupos lutam para ganhar o controle sobre as estruturas culturais, como 
eles continuamente estão sujeitos às fissuras das transformações históricas, ao 
padrão regulativo dos campos institucionais, às políticas econômicas da produção e 
distribuição, à fragmentação da resposta da audiência e a eventos como guerras, 
revoluções, vitórias ou derrotas eleitorais (ALEXANDER, 2005, p. 23). 

 

A hifenização criticada por McLennan é defendida por Eyerman (2001) quando fala 

de uma dupla consciência identitária dos afroamericanos. Ele salienta que esta condição dá 

aos negros americanos a possibilidade de lealdade aos Estados Unidos, mas não à sua cultura 

dominante ou ao seu modo de vida. Especialmente quando o grupo é vitimizado e sofre as 

consequências seguidamente – como no caso dos negros, em virtude do preconceito e da 

invisibilidade que marcaram seu destino –, a reflexão sobre a memória coletiva produz 

distinção, construindo uma nova identidade, com base na memória de grupo. 

Para Eyerman (2001), a hifenização pode ser vista com a constituição de uma terceira 

possibilidade identitária. Nesta condição, o indivíduo nascido no território americano e que 

carrega em si o sofrimento da escravidão busca a visibilidade necessária para a injúria sofrida, 

o passado compartilhado pelos negros africanos e a reconciliação com os brancos americanos. 

No Brasil, um modo de distinção e de reconciliação pode ser exemplificado no caso de 

Isabella Nardoni, quando presas – que também haviam cometido crimes – escreviam 

mensagens para a menina, ao mesmo tempo em que hostilizavam a sua madrasta, Anna 

Carolina Jatobá, detida junto a elas. O mesmo se reproduziu com a mãe de dois envolvidos no 

caso João Hélio que clamou por não ser conhecida como “a mãe dos monstros”. 

É objetivo da sociologia cultural conceituar a diferenciação, a busca por aglutinação 

como resultado da relação entre estrutura e grupos de interesse, com a intenção de 

disponibilizar um lugar de honra para a cultura. Isso quer dizer que a internalidade ou 

textualidade da cultura não é absoluta, mas é determinante e relevante para a ação do 

indivíduo. Assim, a cultura está dentro e está fora e não há como olhar a ação sem estar em 

contato com a cultura. Desta forma, percebemos que Alexander nos oferece um novo 

paradigma cuja ambiência interna da cultura delimita a ambiência externa para a ação do 

indivíduo, o que só faz sentido se interpretada dentro da rede de significações que é a cultura. 

Um exemplo a que Alexander recorre para enfatizar a sua explicação – e que trazemos 

por se aplicar justamente ao objeto desta pesquisa – é sobre a ação humana violenta: uma 
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pessoa pode ser morta sem que se compreendam as razões do fato. Contudo, isso é uma 

exceção na vida social: o típico é que a violência e a coerção estejam profundamente 

associadas, embutidas, afetadas e causadas por estruturas simbólicas da sociedade em que o 

episódio teve lugar (ALEXANDER, 2005). 

Aceitamos a amplitude que a sociologia cultural concede à cultura e consideramos que 

repousa sobre ela a oportunidade de estudar a mídia sob uma outra perspectiva: a sua 

condição de construtora de representações sociais, capaz de elaborar e conduzir significações 

sobre as ações humanas violentas em seu discurso. Acreditamos que a teoria deve nos ajudar a 

responder a seguinte questão: em que medida podemos – ou não – considerar que os dramas 

sociais decorrentes dos crimes violentos no Brasil vêm construindo a significação de trauma 

cultural do medo para os brasileiros, a partir das representações elaboradas nas narrativas 

jornalísticas nacionais? 

Há uma responsabilidade mundial de compartilhar experiências de traumas culturais 

de modo a alertar para as aflições humanas. Nós contamos nossos triunfos e nossas tragédias, 

mas são as estruturas morais que são reais e constantes (ALEXANDER, 2002b). Em nossa 

pesquisa, a intenção é entender se o conjunto de ações violentas, divulgado pela imprensa, 

ascendeu o medo coletivo da condição de drama para trauma cultural, que representações 

acerca dos crimes violentos estão sendo elaboradas pelos carrier groups jornalísticos, quais as 

competições narrativas sobre as vítimas e os ofensores e que possibilidades de prevenção ou 

redenção do mal vêm sendo propostas. 

No entanto, se queremos verificar a existência do trauma coletivo do medo de ser 

vítima do crime violento, é preciso definir o que é a ação humana violenta na 

contemporaneidade, uma vez que os sentidos se alteram no tempo e no espaço. Este esforço 

de compreensão, que faremos a seguir, é necessário para evitar a inclusão na categoria de 

crime violento de episódios que não são nosso objeto de análise, como notícias sobre crimes 

de guerra e erros médicos.  A figura 1 a seguir contextualiza a estrutura teórica de nossa 

pesquisa e posiciona o crime violento como fato social relevante, agendado pela mídia e que 

precisa, portanto, ser explorado teoricamente antes de ser analisado no discurso jornalístico. 
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Figura 1 - Resumo gráfico da estrutura teórica da tese  
FONTE: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO 2 

O objeto de pesquisa: o discurso sobre o crime violento 

 

Índice do capítulo 
O objeto de pesquisa: o discurso sobre o crime violento e o medo como efeito de sentido 
2.1 O crime como fato social – o que é um ato criminoso? ; 2.2 Crime e violência e a relação com a estrutura 
social; 2.3 A cultura como determinante do comportamento criminoso: a sedução do ato desviante, a pobreza e o 
poder; 2.4 A percepção da violência e o trauma cultural do medo: a construção do crime de problema social a 
problema público; 2.5 A criminalidade no Brasil: 2.5.1 Uma visão cultural sobre o crime no Brasil: o Diabo que 
emerge na Terra Brasilis. 
 

2.1 O crime como fato social – o que é um ato criminoso? 

 

egularmente, a imprensa elabora e reproduz sentidos acerca do crime violento. 

Muitas vezes, no entanto, embora em consonância com o senso comum, estas 

significações resultam de construções que não partem necessariamente de 

definições científicas. Deste modo, algumas compreensões do que seja crime na atualidade 

são estendidas a episódios de séculos passados, quando a ação não era entendida como tal, 

como a escravidão ou os crimes em defesa da honra. Em seus contextos de origem, estas 

ações não eram necessariamente vinculadas ao mal: manter um escravo não servia para 

associar um indivíduo à condição de impuro ou profano. Foram construções de sentido – 

inclusive nas narrativas da imprensa do século XIX – que induziram a coletividade a percebê-

lo deste modo1 (MACHADO, H. 2007). 

Deste modo, à pergunta “o que é um ato criminoso?” é preciso que nos coloquemos 

em posição crítica sobre o estabelecimento de conceitos. O sentido atribuído a uma ação está 

inscrito no tempo e na história. Assim como os sentidos de sagrado e profano, o significado 

do crime não está colado no ato em si: é sempre possível ver o fenômeno a partir de outras 

perspectivas, seja no deslocamento espacial ou temporal. O conceito de um fato é marcado 

pelo contexto, vem atrelado aos valores circulantes nas narrativas. Logo, o conceito não é o 

fato em si porque os valores, que se alteram ao longo da história, contribuem para a mudança 

da definição do fenômeno. 

                                                 
1 O papel da imprensa é considerado fundamental na campanha abolicionista no Brasil. Os jornalistas agiam em 
grupos de intelectuais com uma estratégia de manchar a imagem dos donos de escravos. A ação consistia em 
pressionar proprietários de escravos de algumas ruas do centro do Rio de Janeiro para libertarem os seus 
escravos. Caso não o fizessem, tinham seus nomes publicados nos jornais. A ação era denominada de limpeza 
das ruas (MACHADO, H. 2007). 

RR 
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Um esforço teórico tem sido empreendido no intuito de construir um sentido geral de 

crime, consistente, que evolua para uma compreensão superior à significação legal, incluindo 

desvios como comportamentos análogos ao crime, ainda que não abordados pela lei. Isso 

pressupõe uma compreensão da natureza humana como a equação entre a busca do prazer e a 

prevenção à dor. Esta dimensão foi o esforço, por exemplo, de Jeremy Bentham que, no 

século XVIII, associava a intensidade das sanções como forma de modificar comportamentos. 

Segundo ele, a certeza da punição, sua celeridade e severidade eram basilares na contenção 

dos desvios, uma vez que servem para manter a coesão social intacta (GOTTFREDSON & 

HIRSCHI, 2000; TONRY, 2004).   

No passado, a violência das ações do indivíduo era mais frequente porque era mais 

legitimada socialmente, o respeito à dignidade humana estava submetido à aceitação da 

prática violenta nas relações sociais. Há inclusive, na atualidade, crimes não necessariamente 

violentos, como calúnias, difamações e injúrias que não eram definidos como crime em 

sociedades primitivas e que ainda hoje são de difícil percepção. Como afirmamos, a definição 

de crime é condicionada pelo tempo e pelo espaço, uma vez que a criminalização de um ato 

depende de decisões pactuadas em lei, numa disputa de poder para determinar que ações são 

ou não criminosas. 

No caso da sanção legal, o poder de aplicação da punição é restrito ao Estado, 

responsável pelo controle social dos indivíduos. Na visão clássica, que incorpora os desvios 

de conduta em geral e não apenas atos previstos em lei, o Estado deveria ser capaz de 

controlar o indivíduo ao ajustar a certeza da punição, a severidade e a celeridade da sanção 

com a ação praticada; na visão positivista da sociedade moderna as penas são generalistas, 

sem vínculo com o ato praticado, pressionando mais os indivíduos já enquadrados pelas 

sanções produzidas pelo processo de socialização do que os que têm alto potencial de prática 

de crimes. Neste caso, as punições não servem para coibir o comportamento criminoso e, 

portanto, o mal. 

Uma ação reprovável em termos criminais, religiosos ou morais – e, então, profana e 

impura – pode estar submetida a inúmeros sistemas de sanção: legal, religioso ou moral. Esta 

referência permite entender que algumas ações – como a vida afetiva e sexual de um padre, a 

traição no casamento ou a relação homoafetiva – sejam questionadas no âmbito da moral e da 

religião, mas não necessariamente da lei (a depender, em muitos casos, do país ao qual nos 

referimos, já que a legislação está condicionada ao tempo e ao espaço). E devemos estar 
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atentos ao fato de que, no futuro, algumas percepções sobre ações criminosas de hoje serão 

refutadas e consideradas injustas e cruéis. 

Exatamente por isso que anos de violência doméstica e preconceito racial não eram 

percebidos como crime, ainda que reprovados moral ou religiosamente, ao mesmo tempo em 

que, por exemplo, o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque (EUA) – no 

qual morreram três milhões de pessoas – não foi contabilizado pelo Federal Bureau of 

Investigation (FBI) em sua estatística criminal. Para o FBI, este número não reúne vítimas de 

crime, mas de terrorismo (LANIER & HENRY, 2004). Disso se deduz que o crime é definido 

no contexto e até mesmo a lei está aberta a interpretações. 

Pressupõe-se que as ideias que fundamentam a constituição de uma ação humana 

como um ato criminoso devem ser resultado de premissas que evidenciem que ações – 

significantes – são dotadas de um sentido social de crime. A relação entre significante e 

significado tem muitas vezes como esteio a utilidade de considerar esta ou aquela ação 

criminosa e o resultado do ato como mal para a coletividade. Nesta lógica, o conceito de 

crime, alterado ao longo da história da humanidade, vai se aperfeiçoando para dar conta do 

refinamento da sensibilidade humana acerca dos fenômenos sociais, ou seja, em decorrência 

dos valores (mutáveis) dos indivíduos (TONRY, 2004; FOUCAULT, 2006b). 

Os estudos sobre as sociedades mais remotas indicam a existência de regras de 

conduta entre os grupos sociais que mudaram no decorrer do tempo, nos quais operaram os 

ambientes histórico e cultural. A variável cultural é responsável pelos sentidos atribuídos às 

ações humanas, o grau de determinação do bem e do mal, do sagrado e do profano, do puro e 

do poluído, enfim, de oposições binárias de sentidos, alocando muitas vezes um 

comportamento moralmente reprovável no sistema criminal e vice-versa, como ocorreu com a 

injúria e a difamação. A estrutura cultural, dando sentido às forças sociais, interfere e dirige as 

significações que convencionam os fatos sociais e, entre eles, o crime. Para Robert Merton, a 

estrutura cultural pode ser definida como: 

 

O conjunto de valores normativos que governam a conduta comum dos membros 
de uma determinada sociedade ou grupo. E por estrutura social se entende o 
conjunto organizado de relações sociais no qual os membros da sociedade ou 
grupo são implicados de várias maneiras. A anomia é então concebida como uma 
ruptura na estrutura cultural, ocorrendo, particularmente, quando há uma disjunção 
aguda entre as normas e metas culturais e as capacidades socialmente estruturadas 
dos membros do grupo em agir de acordo com as primeiras (MERTON, 1970, p. 
236-237). 
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Ainda que ocorram modificações conceituais em virtude de mudanças da estrutura 

cultural, é preciso medir e definir crime para que as políticas públicas possam ser 

estabelecidas, determinando as prioridades com base em estudos sobre os crimes previamente 

definidos como tal no contexto social considerado. Exatamente por isso, a perspectiva teórica 

positivista se sobrepõe às compreensões do comportamento desviante, que incluem o pecado e 

a negligência. Está na lei, a cada momento histórico, o sentido de ações ou omissões que se 

constituem em crime e que são passíveis de sanção pelo sistema de justiça criminal. 

Cabem críticas, porém, à aplicação acadêmica da definição legal, por não dar conta de 

determinadas ações humanas, como o crime de colarinho branco2, especialmente quando se 

analisa a acoplagem da ação conceituada como crime à classe social dos indivíduos. Além 

disso, antes da existência do Estado criminalizante, os indivíduos administravam seus 

desacordos entre si, algumas vezes cabendo ao soberano a punição dos envolvidos: a lei surge 

quando a relação entre agressor e vítima se distancia, até transformar o indivíduo vitimizado 

em conceito coletivo e abstrato (ROCK, 1996; FOUCAULT, 2006b). 

Além da definição das leis não ser suficiente para explicar todas as ações humanas que 

se constituem em desvio, as alterações legais muitas vezes resultam de pressão social em 

decorrência de surtos de pânico, que fomentam mudanças para atender estes clamores sem 

que se tenha comprovação de que realmente a modificação se faz necessária. Por exemplo, 

tanto no caso do crime contra o menino João Hélio como no crime contra o casal de 

namorados Liana Friedenbach e Felipe da Silva Caffé, suscitou-se uma discussão sobre a 

redução da maioridade penal como solução para reduzir os crimes praticados por 

adolescentes, quando os dois crimes têm a raridade como valor-notícia em comum. 

                                                 
2 A expressão crime de colarinho branco foi criada pelo sociólogo Edwin Sutherland para se referir aos crimes 
praticados por indivíduos que ocupam cargos respeitáveis e elevados na estrutura social, o que pode ser 
exemplificado pelo desfalque de dinheiro posto sob a sua custódia ou, usando das vantagens do cargo que ocupa, 
facilita a apropriação de recursos por outro. Isso resulta em benefícios óbvios e imediatos e a oportunidade surge 
em decorrência da posição social, associada ao status de confiança que goza o indivíduo. As condições que 
determinam este tipo de crime são: i. acesso fácil a dinheiro, mercadoria ou sistemas de informação que 
permitem o desvio de recursos a certos indivíduos em posições de poder; ii. condições baixas de restrição e 
controle, que permitem o desvio (GOTTFREDSON & HIRSCHI, 2000). Os crimes de colarinho branco são 
cometidos “por pessoas da mais alta respeitabilidade e prestígio social (empresários, médicos, advogados, 
diretores de banco etc.) no exercício de suas respectivas profissões; os responsáveis pela elaboração e aplicação 
das leis receiam antagonizar os homens de negócios; existe homogeneidade social e cultural entre legisladores, 
juízes, advogados e empresários em geral, e todos pertencem ou participam de um mesmo universo ético” 
(COELHO, 2005, p. 281). Estes profissionais de alta classe não se enquadram no estereótipo de criminoso, daí, 
eles não serem rotulados como tal. 
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Exatamente porque é preciso considerar o contexto histórico e cultural da legislação, 

no qual um crime está previsto em lei num país ou região e não em outro – como o jogo em 

cassinos, o consumo de drogas e de cigarros em lugares públicos e a prática do aborto, por 

exemplo – é que a definição legal é conjunturalmente cultural. Como o sentido pode dar conta 

de ações diversas, no tempo e no espaço, é preciso cair no campo das especificações, como 

faz a medicina ao definir sintomas de cada doença – porque os mesmos sintomas podem 

indicar males diferentes (DURKHEIM, 2005). Assim como a doença, o crime é um instituto 

tão amplo que acaba por se constituir numa categoria de análise de significação ao mesmo 

tempo farta e inútil. 

Embora alguns teóricos adotem a lei como o único guia, mesmo que tenham uma 

certeza relativa por decorrer de decisões arbitrárias e seletivas, há estudiosos que consideram 

a definição legislativa restrita (LANIER & HENRY, 2004). Como qualquer significação, 

também o sentido legal é carregado de valor e de parcialidade – por minimizar, por exemplo, 

a gravidade ou a punição de crimes de colarinho branco, os crimes contra a saúde pública ou 

contra a economia popular. 

Nossa intenção é apresentar as tentativas de definições consensuais e outras 

consideradas conflituosas entre os teóricos, para então ingressar propriamente em nosso 

objeto de estudo: os crimes violentos que resultaram em morte e que se tornaram notícia, 

entre os quais o crime contra João Hélio. Este processo é particularmente difícil, uma vez que 

a definição de uma ação como crime é iminentemente política, pois decorre das decisões do 

sistema legislativo e do conjunto de interferências sobre a construção das leis. Como afirma 

Michel Misse, “todo prisioneiro é um prisioneiro político” (MISSE, 2006, p. 24). 

Mas, mesmo difícil, é fundamental para uma pesquisa saber o porquê da escolha de 

um determinado objeto no universo de objetos passíveis de análise. Isso porque os meios de 

comunicação não noticiam apenas casos de ação humana violenta que resultam em morte, há 

crimes de ordem política e econômica, crimes que não redundam em vítimas, crimes contra o 

meio ambiente. Se nós fizemos a escolha por um determinado tipo de ação criminosa narrada 

pela imprensa, é fundamental mergulharmos teoricamente no mundo dos conceitos da 

sociologia do crime para compreender as linhas que separam as definições e, então, demarcar 

o perímetro de nosso estudo sobre ações humanas violentas que tenham provocado morte de 

vítimas e que foram divulgadas na mídia. 
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Uma compreensão clássica de crime é a de qualquer comportamento desviante do que 

o senso comum estabelece como normal no tempo e no espaço, atingindo a moralidade 

coletiva e produzindo um ultraje moral nos indivíduos. Émile Durkheim define crime como 

algo que “consiste num ato que ofende certos sentimentos coletivos dotados de uma energia e 

de uma nitidez particulares” (DURKHEIM, 2005, p.83). Para ele, é natural que haja certo 

nível de criminalidade em todas as sociedades, que o crime esteja presente em toda estrutura 

social. Concordando com Durkheim, Merton afirma que a estrutura social “produz uma 

tendência à anomia e ao comportamento divergente” (MERTON, 1970, p. 231). Ele 

acrescenta que: 

 
A estrutura social age como barreira ou como porta aberta para o desempenho dos 
mandatos culturais. Quando as estruturas social e cultural estão mal integradas, a 
primeira exigindo um comportamento que a outra dificulta, há uma tensão rumo ao 
rompimento das normas ou ao seu completo desprezo (MERTON, 1970, p. 237). 

  

A tensão entre a cultura e a estrutura social pode ser remetida à concepção da 

sociologia cultural sobre a autonomia relativa da cultura e a sua capacidade de determinar as 

relações sociais (ALEXANDER & SMITH, 2002; KANE, 1991). No caso do crime, o sentido 

é elaborado a partir de uma codificação simbólica onde estão contidos valores que subjugam a 

conduta dos indivíduos. Se os indivíduos rompem com estes valores, está aí instalada a 

condição desviante dos seus atos. 

Do mesmo modo como o que é criminoso, mal ou poluído é situado a partir dos 

valores codificados no tempo e no espaço, também o bem e o sagrado o são. Em nosso 

trabalho, a intenção é entender os sentimentos compartilhados no contexto social e cultural 

brasileiro, nas narrativas jornalísticas, onde arquétipos e símbolos descrevem uma 

efervescência coletiva de sentidos para o crime violento. Tanto numa conversa entre amigos 

como num texto jornalístico, os sentimentos são codificados em símbolos que nos ajudam a 

compreender os eventos sociais. 

Estamos nos fixando numa proposta de autonomia analítica e concreta da cultura, 

interconectada com a estrutura social, em que a intenção dos indivíduos é observada a partir 

dos discursos jornalísticos, onde símbolos assumem os sentidos de sagrado ou profano, de 

Deus ou do Diabo, ao tratar do crime violento e do medo coletivo decorrente dele. O ritual 

midiático é o ponto de contato entre as autonomias analítica e concreta da cultura – e nosso 

posto de observação está instalado aí: no discurso jornalístico acerca das ações humanas 

violentas. 
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Durkheim (2005) considera que, para que o idealista se manifeste sobre a necessidade 

de mudanças estruturais, é preciso que o ofensor aja. Isso porque a resistência à mudança é 

funcional na sociedade e a ação desviante se torna útil ao favorecer a maleabilidade necessária 

para a transformação. Como afirma, “não só implica que o caminho fique aberto às 

modificações necessárias, como ainda, em certos casos, prepara diretamente estas mudanças” 

(DURKHEIM, 2005, p. 86). 

Aquilo que é considerado uma violação num determinado tempo e lugar pode vir a ser 

o prenúncio do que virá a ser certo e desejável mais adiante. O criminoso de um momento 

histórico pode se tornar, no futuro, o herói. Na história do Brasil, há o exemplo clássico de 

revolucionários na luta contra a dominação portuguesa, como Tiradentes, e dos opositores à 

ditadura militar entre 1964 e 1985. É o que Merton (1970) chama de conduta não conformista. 

O desviante pode ser o que destoa do grupo, o rebelde, o revolucionário. A perturbação que o 

criminoso causa pode suscitar uma nova ordem social, o renegado pode vir a ser o herói, 

ainda que sua ação tenha sido violenta em seu contexto. Segundo Durkheim: 

 

A liberdade de pensamento de que gozamos hoje nunca poderia ter sido proclamada 
se as regras que a proibiam não tivessem sido violadas antes de serem solenemente 
abolidas. Todavia, naquele momento, essa violação era um crime, pois ofendia 
sentimentos ainda muito vivos na generalidade das consciências (DURKHEIM, 
2005, p. 87). 

 

A intenção da distinção entre o normal e o patológico – ou o bem e o mal – na ação 

dos indivíduos repercute no direito, uma vez que o que é estabelecido como anormal vai 

permitir a aplicação dos mecanismos de controle e sanção social. Para isso, porém, o 

sociólogo que estuda uma determinada estrutura social precisa conhecer o ambiente cultural 

no qual se insere para poder situar a condição de normalidade ou não do fato. Isso é fácil de 

entender no caso do assassinato, que não é universalmente condenável: a guerra transforma os 

soldados em heróis; algumas religiões honram os que praticam ataques suicidas. 

O anormal, o impuro ou poluído se situa no campo do que é reconhecido naquele 

momento histórico como tal e, por isso, deve ser controlado e punido naquele instante. 

Durkheim afirma que “a aplicação de um remédio, sendo útil ao doente, poderia passar por 

um fenômeno normal, quando é evidentemente anormal, pois só em circunstâncias anormais é 

que tem esta utilidade” (DURKHEIM, 2005, p. 80). Assim, a própria punição é um fato 

anormal, mas que detém normalidade na medida em que sua aplicação é útil. 
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Embora aborde a normalidade da existência do crime nas sociedades, Durkheim 

(2005) considera o crime uma patologia. Para ele, o crime é inevitável, mesmo que lastimável. 

O ato criminoso decorre da “incorrigível maldade dos homens” (DURKHEIM, 2005, p. 83). 

Ainda que inexistam sociedades sem crimes (daí a sua defesa da normalidade), para o autor 

não significa que o perpetrador do mal seja normal. Segundo Durkheim, “pelo fato de o crime 

ser um fenômeno de sociologia normal não se deduz que o criminoso seja um indivíduo 

normalmente constituído do ponto de vista biológico e psicológico” (DURKHEIM, 2005, p. 

83). Deste modo, para ele, a normalidade do crime reside na sua presença em todas as 

sociedades e em todos os tempos. Ele afirma: 

  

O crime não se observa só na maior parte das sociedades desta ou daquela espécie, 
mas em todas as sociedades de todos os tipos. Não há nenhuma em que não haja 
criminalidade. Muda de forma, os atos assim qualificados não são os mesmos em 
todo o lado; mas sempre e em toda a parte existiram homens que se conduziam de 
modo a incorrer na repressão penal (DURKHEIM, 2005, p. 82). 

 

Lawrence Cohen e Richard Machalek (1994), porém, criticam a abordagem 

durkheimiana em alguns aspectos, apontando falhas na perspectiva da normalidade do crime 

prevista por Durkheim e se propõem a um refinamento desta posição, defendendo o crime 

como um fato decorrente de comportamento individual e marcado mais por mecanismos 

culturais do que por determinações de ordem genética ou evolutiva. Para Cohen e Machalek, 

ao contrário de Durkheim, a normalidade do crime decorre de oportunidade das estratégias do 

mercado produtivo (por exemplo, os softwares de computadores e as estratégias inovadoras 

para copiá-las, usufruindo-se deles ou vendendo-os). 

Se o crime é constitutivo de todas as sociedades, a ação criminosa é uma escolha 

racional para obter ganhos, derivada de modelos estratégicos aos quais os indivíduos são 

impulsionados a usar para aumentar as chances de sucesso. Logo, para responder à questão 

“Como os processos macro e microssociais interagem para produzir um comportamento 

humano criminoso?” é fundamental suspeitar de teorias que tentam definir tipos de 

indivíduos que podem cometer crimes por um perfil psicológico ou morfológico. São as 

oportunidades e as contingências, mais do que as predisposições individuais, que vão 

determinar quem comete ou não um crime. 

Contudo, Cohen e Machalek (1994) afirmam que as teorias ecológicas evolucionistas 

não podem ser de todo desprezadas por sua habilidade em mostrar a correlação entre 

comportamentos e interações sociais, ou seja, a ocorrência de comportamentos criminosos não 
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está distribuída de forma aleatória no tempo e no espaço: há um fio condutor que liga os 

indivíduos e que permite identificar a ocorrência de ações criminosas sem, porém, permitir ao 

sociólogo cair num determinismo genético (COHEN & MACHALEK, 1994). Para estes 

autores, a explicação de Durkheim sobre a natureza social e as origens do crime é tautológica, 

porque considera que, se o fenômeno é comum e benéfico, ele deve ser normal. Seria como 

afirmar que, se algo é corriqueiro, é porque é corriqueiro, ou é porque é: a condição 

condiciona a si mesma, o fato se autojustifica. 

Os autores ressaltam ainda que a explicação durkheimiana acerca da universalidade do 

crime e da punição é teleológica: o crime existe porque a sociedade precisa dele. Certo nível 

de crime seria necessário e benéfico para a sociedade porque poderia promover mudanças 

sociais, com o crescimento das taxas de crime servindo de alerta às autoridades sobre 

problemas no interior dos sistemas sociais e permitindo delimitar e manter comportamentos 

entre os membros da comunidade o que, ao provocar punições, produziria solidariedade entre 

eles. Logo, mesmo que provoque danos individuais, a ação criminosa seria socialmente 

funcional porque a punição ao mal reafirmaria a consciência coletiva como dependente da 

ordem social. 

É neste ponto que, para Cohen e Machalek (1994), encontra-se a reificação 

durkheimiana do crime. A sua análise é uma visão distorcida da sociedade, que erroneamente 

a identifica mais como a beneficiária final do crime e da punição do que os indivíduos. 

Segundo eles, o caráter criminógeno de certos comportamentos é uma questão de rótulo, ou 

seja, de definição acerca do que é crime. Assim, embora a definição de crime seja de âmbito 

social, as causas do comportamento individual são traçadas por características individuais, o 

que não faz sentido: se a definição social muda e a ação deixa de ser criminosa, as 

características do indivíduo que o levam à prática de determinado ato deixariam também de 

existir? 

Isso é um paradoxo na perspectiva durkheimiana, pois ele tenta explicar um 

comportamento que decorre de características individuais e que resultam em ações que são 

rotuladas como criminosas num processo social. Os autores apontam a contradição ao afirmar 

que “Durkheim claramente reduz as causas do comportamento ao indivíduo enquanto, ao 

mesmo tempo, insiste que este comportamento vem a ser criminoso apenas por um processo 

de rotulação social” (COHEN & MACHALEK, 1994, p. 293).  

Para os autores, a teoria ecológica evolucionista oferece condições de localizar as 

causas do crime em padrões e processos de organização social sem que necessariamente tenha 
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que remeter a tipos e características específicas dos indivíduos. Esta teoria não se baseia numa 

perspectiva da escolha racional, em que os indivíduos tomam decisões para atingir fins com o 

máximo de vantagem. Ela é usada para definir que os indivíduos estão aptos a violar os 

cânones da racionalidade e realizar ações que sejam fruto do altruísmo ou de emoções 

malévolas. Os autores ressaltam que as preferências que guiam estas ações são frutos mais da 

evolução cultural do que da evolução genética. 

A teoria evolucionista estabelece que as estratégias são retidas e transmitidas 

seletivamente, consciente ou inconscientemente, em virtude de suas consequências e os 

processos envolvidos compreendem a evolução das estratégias. Neste sentido, associada à 

teoria dos jogos, esta teoria determina que estratégias alternativas são usadas porque estão 

menos sujeitas à competição, pois são, por definição, mais raras. Se pensarmos em termos 

ideais, podemos imaginar uma comunidade composta por indivíduos santos e uma segunda 

composta por pecadores. Se colocadas em convívio, a razão entre comportamentos não 

criminosos e criminosos vai refletir as vantagens de certas estratégias, não necessariamente 

uma mistura de diferentes tipos de indivíduos. Os autores afirmam: 

 

A dinâmica do nível de interação social da população entre estrategistas se torna 
uma força crucial de modelagem de padrões emergentes de comportamento 
diversificado, incluindo a incidência relativa de comportamentos criminosos e não 
criminosos nas populações (COHEN & MACHALEK, 1994, p. 296). 

 

Ou seja, as melhores estratégias são as que vão prevalecer, sejam dos estrategistas 

santos ou dos pecadores. Para eles, as assimetrias entre as habilidades individuais podem ser 

importantes determinantes da evolução das estratégias. Os estrategistas estão sob condições 

estruturais que determinam suas escolhas: socioculturais, psicológicas, fisiológicas e de 

fatores de desenvolvimento. A concepção de organização social dos autores enfatiza que é 

possível – ainda que improvável – ter um sistema social livre do crime, nos quais os 

indivíduos cooperam entre si. Logo, o crime não é um elemento constitutivo, ou seja, normal, 

da estrutura social. 

Como os indivíduos não são meros imitadores, eles podem aprender por si mesmos e 

selecionar o que copiar, seja o bem ou sagrado, seja o mal ou profano. Eles modificam a 

cultura que recebem a partir de decisões conscientes ou inconscientes, influenciados por 

inúmeras forças. Neste sentido, podemos derivar que, em condições estruturais favoráveis, 

alguns indivíduos praticam crimes para tirar vantagem do trabalho (crime de colarinho 

branco): as estratégias evoluem por meios culturais propícios e a teoria da evolução de 
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Darwin explicaria a transmissão de estratégias criminosas pela cultura. Imitar, nestas 

circunstâncias, depende: 

 
� Do fato do comportamento imitado refletir uma preferência que tem consequências 

pessoais para o agente; 
� Do fato do indivíduo desejar estar na moda segundo o que a maioria está fazendo; 
� Também depende da atração que o indivíduo tem em agir como outros que ocupam 

posição de prestígio (COHEN & MACHALEK, 1994). 
 

Para os autores, esta teoria leva em conta as questões individuais, ou seja, não ignora o 

papel do indivíduo e as diferenças do grupo nas diversas propensões para cometer um crime. 

Na perspectiva evolucionista, considera-se o aprendizado, mas sem a racionalidade da teoria 

da escolha racional. Há, assim, uma combinação entre princípios evolucionistas e ecológicos 

(neste sentido, deve-se considerar as variantes culturais na aquisição de estratégias pela 

população ao longo do tempo: novas estratégias deverão emergir e proliferar-se através das 

populações, enquanto outras vão declinar e ser banidas). 

Também o sentido consensual com base na moralidade durkheimiana apresenta um 

problema: de qual moralidade estamos falando? A legislação alemã antiga permitia o estupro 

de mulheres vadias, mas não das respeitáveis. Até 1930, fumar maconha era geralmente 

aceito nos Estados Unidos, sendo rotulado como inaceitável e submetido à taxação depois de 

1937. No Brasil, a cocaína era comercializada em farmácias para uso medicinal. Disso 

decorre que o que é definido como crime depende do poder de quem define e do poder de 

resistir à definição imposta: enfim, a posição consensual é por demais simplista (LANIER & 

HENRY, 2004; ZALUAR, 2004a). 

Em verdade, os conflitos conceituais decorrem de conflitos de poder de conceituar 

crime, sobressaindo-se os grupos sociais que têm poder para determinar, por exemplo, que o 

consumo de drogas é menos grave do que o tráfico – o que, de alguma forma, transparece as 

contradições socioeconômicas da estrutura social: quem fica na ponta do tráfico normalmente 

pertence às classes sociais baixas e quem coordena o tráfico, consome ou mesmo distribui em 

festas de amigos, às classes média e alta (SOUTH, 2002; LANIER & HENRY, 2004). 

Os grupos sociais se organizam para dominar outros, a partir do que consideram ser o 

mal – ou o crime – e o bem, numa competição de significação. No caso das drogas, a divisão 

de sentido entre consumo e tráfico surgiu nos anos 60, nos quais os consumidores eram 

rotulados de fracos e tristes, corrompidos pelos traficantes e necessitados de tratamento e 

aconselhamento. Os traficantes, por sua vez, eram definidos como tipos maus que mereciam 
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punição. Isso foi a pedra fundamental para anos de permissividade, que fomentou a 

consequente guerra contra as drogas nos anos posteriores. 

Verificamos, então, que o crime é uma convenção simbólica sobre a conduta humana 

criada por agentes autorizados, protegendo, de alguma forma, o poder e a posição de alguns 

grupos na estrutura social. Ainda que na sociedade contemporânea ocidental desvios de 

recursos públicos, sonegação fiscal, fraudes e ações humanas violentas de qualquer ordem 

sejam estabelecidas como crimes, na lógica de valor do sentido, os chamados crimes de rua 

são mais sérios do que os crimes de gabinete, como os de colarinho branco. Na imprensa, isso 

é fácil de ser visto quando se observa a colocação das notícias no jornal: os crimes de ordem 

política e econômica saem em espaços separados dos crimes contra a vida. 

De alguma forma, a própria lei pode promover o crime, ao ser por si a expressão do 

poder de determinados grupos sobre outros. Por se basear em construções arbitrárias é que 

podemos compreender que atos repudiados nos séculos XX e XXI eram aceitos nos séculos 

anteriores. Assim, qualquer pesquisa social está marcada por pressuposições valorativas e é o 

que acontece com o conceito de ato criminoso, cuja significação ganha substância a partir de 

definições legais marcadas pelos conflitos de poder e é alterada ao longo da história, à medida 

que a sensibilidade dos indivíduos se modifica (COELHO, 2005). Para que uma ação seja 

considerada criminosa, o debate público e a literatura sobre o crime apontam que condições 

devem anteceder o ato, conforme quadro a seguir: 

 

Definição legal, com categorias e níveis de ação considerados como crime. A definição da lei muda 
no tempo e no espaço e os carrier groups jornalísticos3 têm papel fundamental no desenvolvimento 
de novas categorias de ação ofensiva e desviante ou de novas formas de punição para os crimes já 
conceituados; 
Motivação para a ação do indivíduo. Neste sentido, a mídia é considerada relevante por estimular 
padrões de consumo e estilos de vida elevados em termos econômicos para os indivíduos em geral, 
acentuando diferenças sociais e pressionando-os a buscar a satisfação de seus desejos4. Assim, a 
exposição pela imprensa de imagens violentas pode servir como espaço de aprendizado, de 
encorajamento ao crime e do medo coletivo decorrente; 
Impunidade e ausência efetiva de controles sociais, que aumentam as chances de sucesso da ação 
criminosa. Neste aspecto, a apresentação pelos meios de comunicação de falhas do sistema judiciário 
favoreceria a percepção de impunidade e o estímulo ao crime.  
Quadro 1 – Condições de determinação da ação humana como crime 

Fonte: elaboração própria, com base em JEWKES,2006; MERTON,1970; REINER,2002; ZALUAR,2007. 
 

                                                 
3 Este conceito se refere à imprensa, à atividade jornalística dos meios de comunicação social, a partir do 
conceito de carrier group de Jeffrey Alexander, já explicado no capítulo 1 e que será detalhado no capítulo 3. 
4 Segundo James Wilson e Richard Herrnstein (1986a), os filósofos falam em hedonismo e utilitarismo, quando 
o prazer é a razão final de todas as coisas. 
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O refinamento do sentido de crime caminha cada vez mais para uma compreensão de 

injúria social e violação dos direitos humanos. Um conceito bem recebido entre os 

criminologistas é o do canadense John Hagan, para quem o crime é “um tipo de desvio, que 

consiste na variação de uma norma social que é prevista pela lei criminal” (HAGAN, 1985, p. 

49 apud LANIER & HENRY, 2004, p. 28). Para ele, o crime é uma variável contínua, com 

três medidas de gravidade, que vai de baixa a alta. 

O primeiro nível determina o grau de consenso entre o que os indivíduos consideram 

certo ou errado, e que vai subindo na medida em que as ações sejam percebidas como muito 

graves. Pela mesma regra, segue a resposta prevista em lei, que pode ir desde uma advertência 

à pena de morte do ofensor. A intensidade do mal causado – ou a extensão sobre os outros – é 

o que define a gravidade do crime: há crimes que causam danos apenas aos que praticam a 

ação, há crimes com vítimas difusas e crimes que atingem grande número de pessoas – como 

assassinatos e atos terroristas. 

No entanto, a percepção de que se é vítima de um crime pode levar tempo (no caso 

dos crimes contra o meio ambiente), nos quais o vínculo entre a causa e o efeito é obscuro. A 

quantidade de vítimas de uma ação e a visibilidade que o ato adquire também precisa ser 

considerada, assim como a relação pena X impunidade, que normalmente favorece indivíduos 

de classes sociais mais altas, envolvidos em escândalos tributários, do que indivíduos que 

praticam assaltos a banco, na maioria das vezes de classes mais baixas. Desta forma, os 

crimes podem ser subdivididos entre os praticados por quem detém poder e por quem não o 

detém (LANIER & HENRY, 2004; ZALUAR, 2007). A localização das notícias na página do 

jornal muitas vezes reflete esta condição de poder, embora não seja foco de nosso estudo. 

Os crimes com base no poder, muitas vezes invisíveis e em contextos privados, são 

muitas vezes praticados pelos que ocupam cargos públicos, como agentes do governo, 

políticos e ainda por empresários. Os crimes praticados na maioria das vezes por pessoas sem 

poder – embora também possam envolver indivíduos poderosos, em público ou na esfera 

privada – são em grande parte interpessoais, com violação do corpo e/ou da vida humana, 

como estupros, assaltos com morte, violência doméstica, sequestros. 

Esta compreensão de crime coloca as ações humanas no que Lanier e Henry (2004) 

chamam de prisma criminal, no qual estão previstos crimes de alta visibilidade ou obscuros; 

praticados por detentores ou não de poder; com danos elevados, moderados ou sem danos; 

com prejuízos individuais ou sociais; percebidos com alta, moderada, baixa gravidade ou 

apatia; e com alta, média ou baixa possibilidade de punição. É, enfim, um complexo 
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prismático que interconecta conflito e consenso, presença ou ausência de violência física e 

que se estende a um indivíduo ou à coletividade. A seguir, propomos possíveis condições para 

o ato criminoso, de modo a que se possa pensar a partir das dimensões previstas pelos autores 

(quadro 2): 

 

Óbvio, com danos evidentes 
Aparentemente visível, com danos perceptíveis 
Relativamente obscuro, com dificuldade de 
visualização dos danos 

A percepção pública do crime 

Obscuro, muitas vezes sem identificação dos danos 
Número elevado de vítimas  
Uma vítima 

A extensão da vitimização do crime 

Número difuso ou dificuldade de determinação de 
vítimas 
Punição superior ao dano 
Punição pertinente ao dano 
Punição inferior ao dano 

A severidade da pena do crime 

Impunidade 
Direta e extremamente danoso 
Direta e moderadamente danoso 
Indireta e moderadamente danoso 

A gravidade do crime 

Indireta e extremamente danoso 
Elevado entendimento da ação como crime 
Moderado entendimento da ação como crime 
Apatia 
Moderada discordância da ação como crime 

O entendimento social do crime 

Elevada discordância da ação como crime 
Indivíduo que detém ou tem acesso ao poder O autor do crime 
Indivíduo que não detém e nem tem acesso ao 
poder 

Quadro 2 - As relações entre crime e percepção, extensão, severidade da pena, gravidade, entendimento 
social e autoria 
FONTE: Elaboração própria, com base em LANIER & HENRY, 2004. 

 

Toda ação criminosa causa danos, mas, em alguns casos, é difícil identificar quem são 

as vítimas. A ligação entre a causa do mal e o seu efeito muitas vezes é também obscura, 

dificultando a identificação da ação que provocou o dano. Também o poder que possui o autor 

do crime indica a sua capacidade de influenciar na sentença judicial e de obter garantias legais 

para não receber punição ou minimizá-la. O quadro anterior nos permite, ao fixar uma 

determinada ação, combiná-la com cada uma das dimensões do crime. O ato criminoso, como 

qualquer ato reprovável dentro de um sistema, põe em relação pendular o prazer da 

apropriação (de bens, do corpo do outro ou mesmo simbólica) e a dor (pela perda de objetos, 

física ou moral). 
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2.2 Crime e violência e a relação com a estrutura social 

 

A amplitude de significação concede uma elevada carga de relevância jornalística ao 

crime. Como já dissemos, nos meios de comunicação, crimes de evasão fiscal, por exemplo, 

ocupam as páginas de economia ou política dos jornais, colocando-os numa instância 

diferenciada, percebida muitas vezes como distanciada do mundo real, no qual ocorrem os 

crimes violentos contra o indivíduo. Neste segundo tipo de crime, as notícias saem nas 

páginas dos jornais e nas emissoras de rádio e televisão no enfoque do cotidiano, do mundo 

da vida: são os crimes resultantes de ações humanas que impõem força física de algum (ns) 

indivíduo(s) sobre outro(s). 

Assim como no caso da definição de crime, o conceito de violência percorreu longo 

caminho. Isso porque há controvérsias quanto à aceitação de violência como um ato 

intencional de agressão física ou imposição de dor a um ou a vários indivíduos: uma 

intervenção médica pode causar dor intencionalmente, embora tenha como finalidade o bem-

estar do indivíduo. Também alguns formatos modernos de tortura causam danos psicológicos, 

sem que haja contato físico entre vítima e agressor (ARBLASTER, 1996). 

Entretanto, a condição de dor física em contato interpessoal, provocando danos 

intencionais muitas vezes irreversíveis ou associados à morte da vítima, é fundamental para 

distinguir o ato violento de qualquer outra ação que inflija um mal que não se estenda ao 

corpo do indivíduo. A percepção da violência e a forma como agimos contra os perpetradores 

do mal são moldadas pela cultura. Este mal violento pode ser a retenção (no caso do sequestro 

ou do cárcere privado) ou a dor (no caso da tortura e do estupro), sempre com intenções 

contrárias ao bem do indivíduo vitimizado.  

Segundo Lanier e Henry (2004, p. 38), os atos violentos são “maus em si ou 

inerentemente malignos, são universalmente reconhecidos como crimes”. Ainda assim, a 

violência é de difícil mensuração: envolve dor, sofrimento, sentimento de injúria da vítima e 

de seus familiares, com danos físicos, emocionais e mesmo financeiros, causando sentimentos 

como apreensão, insegurança e medo capazes de alterar os estilos de vida dos indivíduos. 

Temer ser vítima e odiar o perpetrador do mal são compreensões estabelecidas pela estrutura 

cultural, medo que, compartilhado, pode transmutar-se em trauma cultural. 

A violência pode ser definida como uma ação que produz dano intencionalmente, 

trazendo como resultado a desordem social. Yves Michaud (1989) destaca a definição de 

violência dada por Walter Benjamin, salientando que resulta de uma interação em que os 
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indivíduos agem de modo a causar danos a um ou vários deles, colocando em jogo a sua 

integridade moral e física, o seu patrimônio, dentro de relações onde estes indivíduos estão 

envolvidos culturalmente. Paulo Sérgio Pinheiro e Guilherme Assis de Almeida destacam a 

definição proposta por E. G. Krug e adotada pela Organização Mundial de Saúde: 

 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou potencial, contra si próprio, 
contra outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 
grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação (KRUG, 2002 apud PINHEIRO & ALMEIDA, 2003, 
p. 16). 

 

Ao serem presos, os envolvidos no caso João Hélio tentaram convencer de que não 

sabiam que arrastavam uma criança do lado de fora do carro. Em sua condenação pela 1ª Vara 

Criminal de Madureira, Rio de Janeiro, a sentença informava: "seria muita inocência" 

acreditar que os três jovens que estavam no interior do carro "não ouviam o barulho alto 

produzido pelo constante atrito do corpo da pequena vítima contra o solo e a lataria do 

automóvel". O mal estava exposto, o uso da força, a dor e a morte não podiam ser negados.  

Deste modo, o crime violento é um fato social e cultural que pode ser dimensionado, a 

partir do quadro 2, de uma forma consensualmente óbvia, de alta visibilidade, extremamente 

danoso às suas vítimas na maioria das vezes. Este tipo de crime causa pânico e provoca a 

necessidade de compartilhamento da compreensão sobre o fato que favorece a reação, a 

comunicação simbólica. O sequestro e morte de Eloá Cristina pelo ex-namorado, Lindemberg 

Alves, alimentou a mídia por cinco dias e, na página do jornal Bom Dia Brasil, na internet, a 

pergunta “como o sequestro de Santo André mexeu com você?” recebeu respostas de mais de 

500 internautas em cinco dias de cativeiro da jovem, como expressão de indignação coletiva. 

Como já afirmamos, a performance é a organização de ações em que os indivíduos, 

que compartilham um objetivo, estão ligados fortemente por crenças, valores, normas, 

identidade. A imprensa é vital para conectar fatos sociais relevantes – através de 

performances – com as audiências, que reagem de forma mediada aos crimes violentos 

noticiados, a violência das ruas em assaltos à mão armada e latrocínios, homicídios e lesões 

corporais. A mídia, como prática cultural, funciona reduzindo a distância emocional e 

psicológica entre o evento e os indivíduos (GARLAND, 2002). A ação humana violenta está 

nos meios de comunicação e, por reflexo, na agenda de políticas de muitos países, 

ingressando numa espécie de moda de debates sociais. Conforme mostra o quadro 3, o prisma 

do crime violento pode ser elaborado: 
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Óbvio, com danos evidentes A percepção pública do crime violento 
Aparentemente visível, com danos perceptíveis 
Mais de uma ou número elevado de vítimas  A extensão da vitimização do crime violento 
Uma vítima 
Punição superior ao dano 
Punição pertinente ao dano 

A severidade da pena do crime violento 

Punição inferior ao dano 
Direta e extremamente danoso A gravidade do crime violento 
Direta e moderadamente danoso 
Elevado entendimento da ação como crime O entendimento social do crime violento 
Moderado entendimento da ação como crime 
Indivíduo que detém ou tem acesso ao poder O autor do crime violento 
Indivíduo que não detém e nem tem acesso ao 
poder 

Quadro 3 - O dimensionamento do crime violento: percepção, extensão, severidade da pena, gravidade, 
entendimento social e autoria 
FONTE: Elaboração própria, com base em LANIER & HENRY, 2004. 

 

De acordo com Lanier e Henry (2004), para os governos, a medida do crime tem como 

base a definição legal, a intencionalidade do ato ou da omissão do indivíduo, realizado sem 

justificativa. Já para os indivíduos, o sentido da extensão do crime violento tem como base a 

combinação de informações, filtradas e amplificadas pela imprensa, submetidas à 

interpretação pessoal de nossas experiências próprias de sofrimento e de dor. 

No quadro 4, separamos as categorias de crimes violentos e não-violentos, baseado no 

que foi exposto. A partir deste quadro, fica conceitualmente evidenciado o nosso objeto – a 

ação humana violenta. A sua escolha, no universo de crimes estudados pela sociologia, deve-

se à forma como vem sendo representado pela mídia brasileira, os símbolos e ícones a ele 

associados, e o efeito de sentido que se prenuncia das significações construídas: o medo 

compartilhado entre os indivíduos de serem potencialmente vítimas de uma ação humana 

violenta. 
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Crimes violentos Crimes não-violentos 
• Crimes contra a pessoa: homicídio doloso e 

culposo, tentativa de homicídio, lesão corporal 
dolosa e culposa, sequestro, cárcere privado, 
tortura, maus-tratos, ameaças; 

• Crimes contra a liberdade sexual: estupro, 
atentado violento ao pudor; 

• Crimes contra o patrimônio: roubo, latrocínio, 
extorsão, extorsão associada a sequestro. 

 

• Crimes contra a pessoa: calúnia, injúria, difamação, 
violação de domicílio, violação de correspondência; 

• Crimes contra o patrimônio: furto, estelionato, dano, 
fraude, apropriação indébita, receptação; 

• Crimes contra a propriedade imaterial: violação de 
direito autoral, usurpação, violação de marca, 
concorrência desleal; 

• Crimes contra a economia popular e contra o 
consumidor: propaganda ou publicidade enganosa; 

• Crimes contra a administração pública: corrução, 
peculato, desacato à autoridade, contrabando, tráfico 
de influência; 

• Crimes contra a fé pública: falsificação de moeda, 
de documentos, falsidade ideológica. 

Crimes regidos por legislação especial  
• Tráfico de drogas, tráfico de armas. 

Quadro 4 – Tipos de crimes 
FONTE: Elaboração própria, com base em RAMOS & PAIVA, 2007. 

 

No caso de Eloá Cristina, o desfecho com o assassinato da jovem pelo ex-namorado, 

Lindemberg, produziu dias seguidos de questionamento à atuação da Polícia Militar de São 

Paulo, que invadiu o local do cativeiro, o que para muitos foi o que levou o rapaz à ação 

violenta: disparar a arma contra a jovem. Um coronel da PM, porém, tentou enfatizar que 

quem fez os disparos contra a garota foi o ex-namorado, ainda que tenha agido após a invasão 

do cativeiro pelos policiais. Neste momento, a polícia incorporou o mal e o coronel tentou 

deslocar este sentido para quem de fato atirou contra a jovem, que a partir de então não era 

apenas ex-namorado, mas assassino de Eloá. 

Se uma determinada sociedade cobra dos seus indivíduos grandes realizações, é 

provável que nela haja um grande número de comportamentos desviados, frustrados por não 

alcançarem o êxito exigido. Desta forma, é a cultura que delimita os objetivos e subestabelece 

o comportamento do indivíduo, estimulando práticas delituosas, com ou sem violência 

associada a elas, o que nos permite vincular a ideia de autonomia relativa da cultura sobre a 

estrutura social (ALEXANDER & SMITH, 2002; KANE, 1991), por ser ela a provocadora da 

circunstância anômica. 

Como há uma relação de causalidade entre cultura e estrutura social, a anomia é a 

causa do crime e o que produz a anomia é a tensão entre os objetivos culturais e as 

oportunidades para atingi-los, ou seja, a desorganização social (MERTON, 1970), sejam estes 

objetivos de ordem econômica ou não. No crime contra Eloá, o objetivo de Lindemberg era 
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retomar o relacionamento com a jovem, mas não obteve sucesso, ou seja, não atingiu o êxito 

do etos masculino. 

O eco produzido pela imprensa neste caso – com avaliações diárias da atuação policial 

– fez a ação da PM mais questionável que a ação de Lindemberg, amplificando o sentido de 

insegurança na coletividade. Assim, o comportamento violento do rapaz – que possivelmente 

pretendia, a princípio, convencer a ex-namorada a retomar o relacionamento – ganhou uma 

repercussão jornalística que o colocava como o namorado frustrado pelo fim da relação. Os 

indivíduos se veem, com este discurso, sem proteção policial (já que a PM não deu conta de 

salvar a menina do cárcere privado) e com riscos iminentes de a qualquer momento se tornar 

vítimas de ações violentas de pessoas frustradas. 

A frequência do comportamento desviado varia dentro de estruturas sociais diferentes, 

a própria ação desviante se expressa de diferentes formas em estruturas diversas, ou seja, 

resulta da variável cultural. Em alguns modelos de estrutura social, qualquer tipo de variância 

de comportamento é tido como desvio. A conformidade dos indivíduos é um valor central, 

deixando à margem qualquer comportamento alternativo. São sociedades determinadas pela 

tradição, pelo sagrado, reativas às novidades. Este equilíbrio, em certa medida, pode ser 

pensado como estável, mas sempre passível de mudança ao longo da história. 

Podemos pensar, em termos de sociedade brasileira, que aqui convivemos mais com o 

crime do que em outras sociedades integradas porque somos uma estrutura menos tradicional, 

menos estável, logo, menos neofóbica. A cultura de uma sociedade define como e o que deve 

ser desejado e esperado legitimamente e as condições estruturais para atingi-las. Isso significa 

pensar numa sociedade que enfatiza o alcance de objetivos específicos, muitas vezes sem 

ofertar os procedimentos institucionais para que sejam alcançados. Logo, quando a estrutura 

não dá condições de realização das aspirações, os indivíduos adotam comportamentos 

desviantes. A cultura pode ser estabelecida como variável determinante das relações sociais 

porque pressiona o indivíduo em dois níveis (MERTON, 1970): 

 

� Satisfações provenientes da realização dos objetivos; 
� Satisfação diretamente emergente das formas de esforço para atingi-los. 

 

A hipótese de Merton é de que o comportamento desviado pode ser resultado da 

dissociação entre “as aspirações culturalmente prescritas e as vias socialmente estruturadas 

para realizar estas aspirações” (MERTON, 1970, p. 207). Ele salienta que ganhar parece ser 

mais importante do que ganhar de acordo com as regras do jogo, ou seja, há um estímulo 
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implícito a se vencer por meios ilegítimos, porém, tecnicamente eficientes, o que nos remete 

ao modelo de fraude no Brasil: o jeitinho brasileiro5. É importante salientar que quem 

despreza as regras as conhece, porque o que tenciona é obter sucesso a qualquer preço. Para 

ele, o desprezo é aceito, mas quem despreza experimenta um sentimento ambivalente: sabe, 

enfim, que descumpriu as normas. 

Na lógica mertoniana, a estrutura social que não dispuser de seus dois níveis altamente 

integrados – objetivos culturais de êxito e meios institucionais para alcançá-los – está em 

condições anômicas e tem mais chances de ter uma sociedade com índices mais elevados de 

criminalidade. Merton ressalta a importância do dinheiro e sua condição de ser um “símbolo 

de prestígio (...), não importando como adquiri-lo, fraudulenta ou dentro das instituições” 

(MERTON, 1970, p. 209). Entre os elementos da estrutura que funcionam como correias 

transmissoras de valores estão os pais e a escola. Ele diz: 

 

A cultura pode ser tal que induza os indivíduos a centralizarem suas convicções 
emocionais sobre o complexo de fins culturalmente aplaudidos, com muito menos 
apoio emocional sobre os métodos prescritos para alcançarem essas finalidades 
(MERTON, 1970, p. 207). 

  

Algumas estruturas sociais fazem pressões sobre os indivíduos, estimulando-os a 

comportamentos não-conformistas (MAGALHÃES, 2004). Várias instituições – entre as 

quais, os carrier groups jornalísticos – pressionam os indivíduos para que se esforcem em 

direção ao alcance de ambições definidas culturalmente. Num ritual de sacralização e 

demonização, também a imprensa participa da elaboração dos sentidos sociais das ações 

aceitáveis e condenáveis. Ao mesmo tempo, incute o medo como sintoma coletivo derivado 

das ações humanas violentas rotineiras. 

Conformidade, inovação, ritualismo, retraimento e rebelião são os modos de adaptação 

dos indivíduos. A conformidade é uma atitude de manutenção de acordo tanto com os 

objetivos culturais como com os meios institucionais. A atitude inovadora pode ou não se 

constituir em crime: são transações que vão além dos costumes previamente estabelecidos 

(mas que muitas vezes encobre crimes e fraudes). Isso gera admiração, que resulta em 

tolerância com indivíduos que aparentam ser respeitáveis, mas são escarnecedores da lei – há 

                                                 
5 O jeito é um modo de fazer, simpático, baseado nas relações pessoais com o objetivo de resolver problemas de 
toda ordem. Assim, uma lei ambígua pode ter a interpretação que se deseja, desde que se busque a boa vontade 
de juízes, através de amigos ou parentes em comum, é a forma de superar a má vontade de agentes políticos 
usada universalmente, mas que se transforma em cortesia após o recurso às redes de relações. O jeito é um modo 
de resolver problemas, superando dificuldades que atingem a qualquer um, mas que são resolvidas quando se 
tem contato com as pessoas que podem atuar acima da lei (DAMATTA, 1984, 1997). 
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uma tolerância em relação aos “canalhas bem sucedidos” (MERTON, 1970, p. 216). Estas 

ações, mesmo delituosas, não utilizam a violência, como os crimes de colarinho branco. 

Os criminosos de colarinho branco não são muitas vezes levados à justiça seja porque 

não foram descobertos, seja porque possuem posição social importante. Neste caso, cabe a 

pergunta: quais são as chances de um alto executivo, para obter dinheiro fácil e ilícito, usar 

uma arma e assaltar nos sinais de trânsito? Na mesma linha de raciocínio, quais são as 

chances de um desempregado que não concluiu o ensino básico ter acesso a uma conta no 

estrangeiro e usá-la para desviar recursos provenientes de uma licitação pública, da 

previdência social ou de impostos? Fica clara a questão do poder, que diferencia os indivíduos 

em suas práticas de crime quando o objetivo é o êxito financeiro. 

É relevante destacar que nem toda inovação é negativa porque muitos desvios 

resultam em mudanças sociais positivas, como salienta Durkheim (2005). Por isso, crime e 

delinquência mudam segundo o momento histórico e a sociedade que os define. A definição 

legal de crime não dá conta de todas as práticas delituosas. É importante a definição do 

sentido do termo crime ou delinquência, significado que aqui pressupõe a compreensão social 

do ato como criminoso ou não – roubar para comer, por exemplo, é entendido diferente de 

matar para roubar. 

No caso do ritualismo, os indivíduos continuam a seguir as normas institucionais, mas 

as pretensões de sucesso estão se esvaindo. O ritualista segue as regras, embora não corra com 

tanta ansiedade atrás dos objetivos culturais. Como afirma Merton (1970), o indivíduo com 

este perfil está satisfeito com o que conseguiu e não tem altas aspirações. No caso do 

retraimento, a adaptação dos indivíduos é percebida como uma apatia. São os errantes, 

mendigos, bêbados, que passaram a um alheamento da estrutura social: estão na sociedade, 

mas não são da sociedade. 

Na rebelião, os indivíduos buscam uma nova ordem estrutural e para isso enfrentam a 

ordem vigente, muitas vezes considerada arbitrária. De acordo com Merton, “quando o 

sistema institucional é considerado como a barreira à satisfação de objetivos legitimizados, 

está preparado o palco para a rebelião como reação adaptativa” (MERTON, 1970, p. 230). O 

rebelde coloca em questão os valores e a unidade do grupo dominante. É o caso da reação 

política nas ditaduras, por exemplo, tipo de atitude que pode redundar em violência física, 

mas que claramente não é o tipo de ação violenta que está no foco de nossa pesquisa. 

Seguindo a linha proposta por Merton, podemos estender estes modos de adaptação à 

forma elaborada por David Matza (1968) acerca das reações dos jovens, ao abordar o que 
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intitula de tradições ocultas da juventude: delinquência, radicalismo e boemia como 

manifestações de revolta dos indivíduos jovens. Segundo ele, as três modalidades têm 

implicações distintas. 

Matza (1968) caracteriza cada grupo de jovens da seguinte forma: (i) radicais – têm 

consciência de sua intelectualidade, são críticos e desejam reformar a sociedade; (ii) 

delinquentes – não têm planos para a sociedade, não desejam reconstruí-la; e (iii) boêmios – 

estão numa situação intermediária, são refratários, mas convencidos, como os radicais, do 

valor moral do movimento em que se inserem. 

A delinquência está associada à aventura: roubo, trapaça, manipulação e agressão 

como expressão de virilidade (agressividade, estupro); como expressão de poder e delimitação 

de área (prova de coragem e defesa da honra); além de vandalismo, vagabundagem, consumo 

de bebida e cigarro, jogo ilegal e outras formas de má conduta segundo as regras sociais 

vigentes. 

Já o radicalismo está associado ao idealismo, a uma visão apocalíptica do mundo. Está 

travestido de um sentido de purificação, expurgando a corrupção e outros males 

contemporâneos. Na boemia, o que vimos é uma tentativa de associação aos movimentos 

artísticos, especialmente à ocupação do espaço público nos cafés franceses. Está ainda 

associada ao romantismo da poesia e da música e um ideal de trabalho mínimo para o sustento 

(MATZA, 1968). 

Em sua avaliação, ele afirma que “os boêmios parecem demorar-se mais a atingir a 

maturidade cronológica do que os radicais ou delinquentes” (MATZA, 1968, p. 105). Para o 

autor, a tendência dos radicais é de se tornarem omissos. Ou seja, seguindo a lógica 

mertoniana, os jovens são potencialmente rebeldes, como uma reação de adaptação que pode 

ou não estar vinculada a mudanças que venham a ser, no futuro, bem recebidas na sociedade. 

Se pensarmos em termos de sociedade brasileira, a ênfase no sucesso, na ambição e no 

consumo – especialmente através da mídia, seja em programas jornalísticos e publicitários, 

seja de entretenimento, como telenovelas – está em desacordo com os meios aprovados para 

conquista dessas metas para a maioria dos indivíduos. Este estímulo talvez possa explicar, em 

parte, o crime violento associado à intenção de obter ganhos financeiros, no caso de 

indivíduos das classes pobres6: assaltos, sequestros, cárceres privados. 

                                                 
6 Para Magalhães (2004), a privação econômica, a falta de acesso à formação educacional, o processo de 
socialização imperfeita e a desordem familiar contribuem para o abandono dos meios legítimos de alcance aos 
objetivos culturais. Isso pode ajudar a compreender as diferenças entre as taxas de crimes e os tipos de desvio 
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Entretanto, pode não explicar os crimes praticados por membros da elite, que dispõem 

dos meios legítimos para satisfazer êxitos pecuniários ou os crimes violentos cujo objetivo 

não seja monetário: estupros, violência doméstica, incestos e torturas. Na verdade, estas ações 

apresentam outro tipo de vantagem – esta, de ordem psicológica e social: é a expressão da 

virilidade, do poder e da aventura, é prova de coragem e expressão da defesa da honra. 

Magalhães diz que: 

 

O fato de um indivíduo perseguir intensamente um objetivo que é muito valorizado 
socialmente tem, como consequência, no aspecto psicológico, fazer com que esteja 
preparado para assumir riscos e agir de modo ‘ousado’. Essa disposição seria 
encontrada em todos os estratos sociais (MAGALHÃES, 2004, p. 57). 

 

No caso João Hélio, o foco é sobre o crime violento decorrente de interesses 

financeiros. A abordagem na rua visava ao carro da mãe da criança, mas redundou numa 

morte bárbara. No entanto, nos casos Eloá, Liane Friedenbach e Felipe Caffé, Manfred e 

Marísia von Richthofen, Isabella Nardoni, Daniela Perez e Maria Eduarda e Tarsila7, não se 

buscou ganhos financeiros (ou não apenas estes ganhos). Os objetivos da ação humana 

violenta eram de nível psicológico e social, expressavam o etos masculino do poder, da 

coragem e da aventura. 

Este é o ponto de encontro entre os indivíduos de todos os estratos sociais que 

ingressam na criminalidade: a valorização do poder, dos bens e do dinheiro. Isso pode 

explicar as causas dos crimes de colarinho branco, nos quais indivíduos de classes média e 

alta, com acesso a informações privilegiadas, empenham-se em inovar seus negócios usando 

astúcia e perspicácia para aumentar seus ganhos. Estes crimes são pouco detectados, inclusive 

jornalisticamente menos visíveis, em relação aos crimes de rua, que especialmente são 

associados à violência. O poder de que dispõem ajuda a evitar as consequências, ou seja, as 

punições. De acordo com o jornalista Bernardo Mello Franco, da Agência O Globo: 

 

Os parlamentares são ágeis para propor o aumento das penas de prisão por crimes 
comuns, mas dedicam pouco tempo à punição de delitos praticados pela elite 
econômica. De 646 projetos sobre criminalidade apresentados na última legislatura, 
626 tratavam de agravar penas e restrições (96% do total). No mesmo período, 
apenas duas propostas tiveram como alvo o chamado crime do colarinho branco 
(FRANCO, 2008, p. 13). 

 

                                                                                                                                                         
praticados por indivíduos de estratos sociais diferentes. No entanto, não dá conta da explicação para os 
criminosos que têm famílias estruturadas e tiveram acesso à educação formal. 
7 Ver apêndice. 
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Portanto, de certa forma, Durkheim estava certo em defender a existência normal do 

crime: há mais crimes do que registros oficiais, mas praticados por indivíduos em condições 

psicológicas normais. Se eles dispõem dos meios institucionais para atingir os objetivos 

culturais, mesmo assim podem praticar o crime pela aventura e pela ousadia para obter 

vantagens pecuniárias; se não dispõem, perdem o interesse por trabalhos desqualificados e 

fadados ao insucesso social e são seduzidos por alternativas ilegítimas que garantam êxito 

(MAGALHÃES, 2004). 

No entanto, enquanto Magalhães (2004) pressupõe que os membros de classes mais 

pobres praticam mais crimes violentos, e possivelmente o fazem porque a eles também são 

inacessíveis as condições privilegiadas da prática dos crimes de gabinete (sonegação de 

impostos, desvios de verbas públicas), James Wilson e Richard Herrnstein (1986a) 

consideram ambígua a relação entre classe social e criminalidade. E esta ambiguidade é clara 

no caso de Suzane von Richthofen, que matou os pais com a ajuda do namorado, Daniel 

Cravinhos, e do irmão dele, Christian, que pertenciam a uma classe social inferior a de 

Suzane. 

Estes autores, embora considerem a possibilidade de existência de alguma correlação 

(controversa e de difícil mensuração) entre crime e raça, idade, sexo e classe social, fazem 

ressalvas aos vínculos criados entre estes elementos. Colocar estes vínculos sob suspeição nos 

facilita entender que há crimes em todas as sociedades, mesmo naquelas em que não há 

discriminação racial ou de gênero ou que as diferenças socioeconômicas entre os indivíduos 

são mínimas.  

Magalhães (2004) nos alerta, porém, sobre o equívoco mertoniano de fazer uma 

análise do crime a partir do perpetrador do mal, sem considerar que os atos criminosos são 

praticados na maioria das vezes em grupo, por indivíduos que compartilham valores, 

informações e técnicas. Além disso, os indivíduos são capazes de entender as implicações 

simbólicas das ações desviantes e o medo que provocam ao verem as informações sobre seus 

atos regularmente noticiadas. 

Há ainda as dinâmicas internas dos grupos sociais, nos quais a violência é um valor 

cultural relevante e considerado eficaz para solucionar conflitos ou obter vantagens de várias 

ordens, a predisposição para matar, e matar de forma cruel. O roubo em grupo é a antítese da 

respeitável declaração “trabalho numa profissão” (COHEN, A., 1968, p. 143): é o desprezo 

do delinquente pelo que seja respeitável. “Tais grupos apresentam sistemas de valores 

autônomos que constituem uma subcultura violenta” (MAGALHÃES, 2004, p. 65). 
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Em alguns casos, estas formas de agir refletem um estilo de vida que sequer é 

reconhecido pelo grupo como crime. Isso fica mais fácil de entender quando observamos a 

cultura de classe média acerca de atos não assimilados como crime por seus membros: a 

permissividade com o uso de drogas e bebidas, com a direção sem habilitação, com o 

estacionamento sobre calçadas e faixas de pedestres, atos vistos apenas como reação à 

sociedade respeitável.  

A ação criminosa funciona, desta forma, como uma resistência simbólica reconhecida 

pela imprensa ao consolidar o discurso do risco iminente do crime violento que se concretiza 

no medo compartilhado. Aliás, é justamente porque os crimes têm causas múltiplas que as 

notícias repetidas sobre casos de ação humana violenta são relevantes para a construção do 

trauma coletivo do medo. 

A estrutura age sobre o indivíduo: o comportamento é grupal, não é individual. Neste 

sentido, a subcultura delinquente oferece uma posição de confronto com o status de jovens de 

outros grupos sociais, funcionando como mecanismo de reconhecimento pelo outro, mesmo 

que seja pelo temor compartilhado por membros de outros grupos. Isso torna o delinquente 

dependente dos seus, pois fora dessa turma a sua posição fica enfraquecida. É a solidariedade 

entre os delinquentes de um determinado grupo o amálgama que os mantêm. 

Numa mesma sociedade, coexistem várias subculturas, nas quais se definem coisas 

como más e como boas. Cada sociedade define e impõe a todos os indivíduos o que é sagrado 

e profano, bom e mau, respeitável e criminoso. Cada um possui condições ou recursos 

diferentes para atingir e agir segundo os valores estabelecidos. Isso nos traz de volta ao que 

Merton definiu como objetivos culturais – dinheiro e bens – e os meios institucionalizados 

para obtê-los e, por conseguinte, alcançar status. 

O resultado da ausência de controle social do Estado é a abertura de espaço para forças 

paralelas e uso da violência como demarcação de território. Nestas circunstâncias, a pressão é 

para que o indivíduo aja com violência ao conduzir conflitos: do contrário, será desdenhado 

pela comunidade. Assim, praticar certos crimes são formas de ascensão de posição social 

entre os que compartilham da violência como valor cultural e legitimação de poder, 

adquirindo prestígio ao olhar do outro. Como afirma A. K. Cohen (1968), o status resulta de 

admiração ou desprezo do outro em direção a quem age. Linchamentos e ações de justiceiros 

são vistas como medidas normais para solucionar conflitos e para comprovar poder.  

É possível compreender (mas claro, não aceitar), por exemplo, a atitude do 

adolescente Champinha, responsável pela tortura e morte dos namorados Liana Friedenbach, 
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16 anos, e Felipe Silva Caffé, 19, em Embu-Guaçu (SP), em 2003. Após matar Filipe, ele 

circulava com Liana, a apresentava como sua namorada e a oferecia aos amigos para práticas 

sexuais antes de matá-la. A sua afirmação, após ser preso, de que matou porque sentiu 

vontade de matar, trouxe à tona um valor cultural delinquente, compartilhado por seu grupo: 

o uso da violência para obtenção de poder e alcance de status entre os seus8. 

Como o status é definido a partir do olhar do outro, as reações de quem está sendo 

julgado e enquadrado num determinado status podem ser variadas: a pessoa pode aceitar e 

vangloriar-se da posição que o outro estabelece, tentar se modificar para melhorá-la, pode 

justificar o fato de estar enquadrada naquele status, pode ignorar a classificação ou pode 

reagir com agressividade ao enquadramento. Falar em termos de cultura de classe é algo 

difícil, uma vez que até indivíduos de um mesmo grupo pensam de forma diversa. 

Para A. K. Cohen (1968), a falta de aspirações da classe trabalhadora pode ser 

creditada às limitações de oportunidade para alcance de objetivos de êxito. Entretanto, esta 

modéstia em relação às aspirações também pode ser creditada à “má vontade em aceitar a 

disciplina que é necessária para o grande esforço da subida” (COHEN, A.,1968, p. 136). Há 

muita ambivalência ao se analisar comportamentos como pertinentes a uma classe social ou a 

um grupo específico, até porque determinadas atitudes não excluem a capacidade de se agir de 

outra forma. Um mesmo indivíduo é capaz de agir de forma incoerente, na perspectiva moral 

de um jovem universitário ou de um jovem delinquente, já que “uma moral não é a simples 

antítese da outra” (COHEN, A., 1968, p. 137). 

Com base nas ideias de Richard Cloward e Lloyd Ohlin (1970) e de Marvin Wolfgang 

e Franco Ferracuti (1970), Magalhães (2004) explica que ambientes propícios para a 

disseminação de valores e do aprendizado de técnicas para o desempenho de papéis 

ilegítimos, mas com status de poder, são aqueles em que o crime violento está consolidado. A 

transmissão de valores ocorre dentro do sistema social: dos mais velhos e experientes aos 

mais jovens, em processo de socialização9. O sucesso do papel do criminoso é garantido pela 

                                                 
8 A ação humana violenta é ponto de partida para a construção e o reconhecimento de identidades, especialmente 
em grupos sociais em que há pouca possibilidade de visibilidade. As chances, fora da ação criminosa violenta, 
segundo Michel Misse, são o samba, o futebol e a religião, onde se pode ser pai-de-santo ou pastor (MISSE, 
2006). 
9 Mesmo não sendo objeto deste estudo, é interessante saber que a proposta de intervenção para o controle do 
crime violento feita por Magalhães sugere alternativas de socialização para jovens de comunidades onde a 
violência esteja configurada como valor cultural, com possibilidades de ação não-desviante, interrompendo o 
processo de socialização anterior. Ele ressalta que “se as causas do problema representado pelo crime são 
sociais, o controle só é possível por meio de uma intervenção sobre variáveis estruturais e culturais” 
(MAGALHÃES, 2004, p. 77). O esporte é uma solução viável, que eleva a autoestima, oferece atividade intensa 
e exige compromisso, com espaço para o etos guerreiro, para a virilidade. Na Europa, a prática de esporte e o 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

95 

interação social, na qual se depara com outros indivíduos que compartilham dos mesmos 

valores. Por conseguinte, a classe social não determina o crime em sua plenitude, mas não 

deixa de estar presente na explicação. Segundo Michael Levi e Mike Maguire: 

 

A violência é mais funcional para aqueles que a praticam em vizinhanças pobres do 
que para os de classe média, onde o autocontrole é valorizado e a agressividade é 
provavelmente mais canalizada para a competitividade nos negócios, ainda que aja 
de forma involuntária ou descuidada com relação aos trabalhadores, consumidores 
ou ao meio-ambiente (LEVI & MAGUIRE, 2002, p. 833). 

 

A classe social não explica o crime porque a rede de interação do criminoso se estende 

muitas vezes aos membros de inúmeros estratos sociais, envolvendo até mesmo advogados, 

juízes, promotores de justiça, policiais, políticos e também consumidores de drogas, 

receptadores de mercadorias roubadas ou fraudadas. Sem esta rede em conexão, não há como 

ser criminoso de forma estável, especialmente nos casos de crime organizado10 e tráfico de 

drogas. 

Este acréscimo à explicação mertoniana é fundamental para compreender que, sem 

acesso aos meios convencionais para atingir os objetivos culturais, os próprios objetivos são 

alterados, os meios para alcançá-los são alternativos e os modelos de sucesso são de 

indivíduos que, por meios ilegítimos, conquistaram os ganhos pretendidos. O crime resulta, 

deste modo, das oportunidades e das contingências, associadas às predisposições individuais, 

num vínculo entre indivíduo e ordem social. A seguir, elaboramos uma categorização 

elementar do indivíduo como criminoso violento (quadro 5): 

                                                                                                                                                         
prazer de competir associado caracterizaram o processo civilizador no continente, com a pacificação dos 
costumes (ELIAS, 1990). 
10 O conceito de crime organizado é polêmico porque pressupõe a estrutura burocrática das instituições legais, o 
que não ocorre de fato. O crime organizado se caracteriza pela eficácia na punição com morte dos traidores ou 
desafiadores, além de uma rede de conexões com o sistema legal, permitindo a distribuição de produtos e as 
práticas ilícitas. Segundo Alba Zaluar (2004a), o crime organizado é um empreendimento econômico sem as 
regras do mundo do trabalho e que visa ao lucro, realizando trocas em inúmeras formas de moeda. 
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Tipo de criminoso Motivação Causas 

Visionário Sofrimento de desilusão em relação à vítima (ação: 
cárcere, estupro) 

Patologia individual; 
patologia coletiva 

Missionário Determinação de extinguir da sociedade determinados 
tipos de indivíduos (ação contra homossexuais e 
prostitutas) 

Patologia individual; 
perversidade do sistema 
social; desorganização 
social; patologia coletiva 

Hedonista Projeção de fúria sobre as vítimas como tentativa de 
remoção de humilhação ou para o aumento do próprio 
bem-estar, com a apropriação de objetos, dinheiro 
e/ou do corpo do outro (ação: estupro, tortura e 
homicídio durante assalto ou arrombamento de casa) 

Patologia individual; 
maximização do lucro; 
facilidades ou 
oportunidades; 
desorganização social 

Controlador Forma de dominação através da dor, por vingança ou 
punição, tornando real a fantasia do controle sobre o 
outro (ação: estupro, tortura e homicídio)  

Patologia individual; 
patologia coletiva 

Quadro 5 – Tipologia do indivíduo criminoso violento  
FONTE: Elaboração própria, com base em LEVI & MAGUIRE, 2002; CERQUEIRA & LOBÃO, 2004. 

 

Chamamos esta categorização de elementar porque fica por demais complexo 

enquadrar tipos de crime e tipos de indivíduos: há uma alternância de ações que fazem com 

que assassinos sejam também arrombadores e traficantes de drogas, ao mesmo tempo em que 

um indivíduo pode assassinar uma única pessoa ao longo da vida e não voltar a repetir o ato. 

É o caso, por exemplo, de pessoas que têm acesso fácil a armas e matam por motivo torpe, no 

trânsito11. Não há como falar em especialização da prática delituosa e nem como delimitar o 

índice de atos criminosos por indivíduo ou categorizá-los de forma efetiva segundo suas 

ações. 

Pensar no indivíduo como integrante de uma subcultura, como antissocial ou psicopata 

é determinista: alguns criminosos não se encaixam em nenhuma destas categorias ou 

pertencem a mais de uma. Genética? Aprendizado social? Há diferenças individuais, há 

condições sociais, há um imbricamento entre ambas. Condições econômicas, incompetência 

do sistema criminal para punir, circunstâncias familiares, consumo excessivo de drogas e 

álcool, acesso precário à educação e a certeza ou a incerteza sobre as consequências das ações 

podem afetar indivíduos que tenham tendência ao crime. 

                                                 
11 No Brasil, 60% dos homicídios são praticados por quem nunca teve passagem pela polícia. O acesso fácil à 
compra de armas no país favorece esta estatística. Enquanto na Grã-Bretanha, Austrália e Japão – onde há forte 
controle do porte de armas – registram-se poucas mortes por crimes com armas, nos Estados Unidos há 250 
milhões de pessoas com porte legal, 1.500 morrem em virtude de disparos acidentais, mais 1.500 são 
assassinadas e 18 mil cometem suicídio por ano (GLASSNER, 2003). 
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2.3 A cultura como determinante do comportamento criminoso: a sedução do ato 

desviante, a pobreza e o poder 

 

Alguns autores construíram uma explicação do crime como resultado do capitalismo, 

no qual o crime seria uma ação política de classe contra a acumulação de capital, numa 

perspectiva marxista acerca do ingresso na criminalidade (OLIVEN, 1980). É fundamental, 

entretanto, sairmos do lugar comum que domina o imaginário social de que há uma correlação 

causal direta e positiva entre pobreza e certos tipos de crime. Uma clara resposta ao equívoco 

desta associação é de que a maioria das vítimas da criminalidade violenta são os pobres e não 

os ricos. As explicações diretas, em ciências sociais, tendem ao determinismo e carecem da 

profundidade natural das ambiguidades dos valores culturais.  

As relativizações e generalizações produziram uma linha de pensamento, muitas vezes 

presente em trabalhos de Robert Merton, Edwin Sutherland e Howard Becker, que acabavam 

fazendo uma abordagem a partir do conceito de classe, servindo ideologicamente ao segmento 

dominante esta garantia de vínculo entre pobreza e crime (MISSE, 2006). O uso intencional 

desta correlação ambivalente é fácil de entender: quem define o que é crime e o disciplina 

através das leis é quem detém o poder na estrutura social. 

A explicação do crime pela pobreza ganhou posição científica a partir dos anos 1980, 

em substituição às explicações de ordem médica e social que vigoraram anteriormente. Como 

afirma Misse (2006, p. 10), “a pobreza, por si mesma, não explica coisa alguma”. Se ser pobre 

fosse a razão de ações criminosas, as favelas seriam verdadeiras bombas que implodiriam a si 

mesmas: pelo desejo de posse a partir do olhar do rico, esboça-se o que deve ser o olhar do 

pobre, ambicioso e sequioso dos bens do outro. 

Este modelo serve para que roteiros típicos da ação policial e judicial sejam em muitas 

circunstâncias voltados para os pobres, negligenciando os crimes das classes média e alta: a 

prática é enviesada por uma cultura que define quem é criminoso e quem não é. E, como diz 

César Barreira, com o clima já estabelecido de medo e insegurança, “o uso da força é não só 

legitimado, como também cada vez mais solicitado e exigido” (BARREIRA, 2004, p. 85). 

O vínculo entre pobreza e criminalidade é perverso e espúrio porque tipifica um 

conjunto de indivíduos, designados pobres, como potenciais invasores, destruidores, 

saqueadores. O crime como estratégia de sobrevivência não sobrevive como explicação 

porque, e não seria necessário esclarecer, nas comunidades pobres vivem inúmeros indivíduos 

que não cometem crimes. É verdade, no entanto, que existe uma espécie de criminalidade 
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praticada por pobres, e que recebe maior visibilidade e reação moral: o crime violento. Ele 

ocorre porque o contexto social do criminoso lhe dá acesso a meios materiais – armas e 

violência física – para a sua prática. 

Este vínculo prevalece com o crescimento do tráfico de drogas e do crime organizado 

e sua instalação em favelas, onde está a maior parte dos seus integrantes. Os estudos, no 

entanto, mostram sim que há uma relação entre o envolvimento dos indivíduos de classes 

subalternas e o crime violento, que não é explicada pela pobreza, mas pela revolta e pela 

vulnerabilidade, embora não haja no crime organizado qualquer plano de reconstrução da 

sociedade ou de ideal de redenção para os pobres. A visibilidade jornalística que este tipo de 

crime adquire encaminha os sentimentos da coletividade para o temor de vir a ser vítima em 

algum momento de suas vidas. 

Encontramos, então, parte da resposta para a percepção social do crime a partir das 

representações jornalísticas acerca dele: o crime violento produzido por indivíduos pobres, o 

que compõe uma categoria distinta dos crimes de colarinho branco. A criminalidade forjada 

na pobreza é focada pelo jornalismo e a reação moral de medo e pânico decorrente da 

visibilidade midiática recai sobre o crime do pobre, mais sujeito ao uso da violência na ação 

criminosa. Em parte, os jornalistas são responsáveis por este vínculo: eles vêm da classe 

média ou alta, são na maioria brancos e entram nas favelas, na maioria das vezes, apenas 

durante operações policiais. Sem vivenciar a realidade das comunidades populares, estes 

profissionais fazem uma cobertura estigmatizante (RAMOS & PAIVA, 2007). 

Há, de fato, uma parte de indivíduos pobres que são criminosos e esta parte 

compreende a quase totalidade que povoa as penitenciárias brasileiras, porque o sistema de 

justiça criminal, muitas vezes preconceituoso, somente os investiga e julga: o censo 

penitenciário de 1993 apontou 97% de homens, 95% de pobres, 89% sem trabalho fixo, 76% 

de analfabetos ou semialfabetizados, 65% de negros ou mulatos (MISSE, 2006). Com este 

quadro, povoa a mente dos indivíduos de bem uma cultura do medo de ser vítima do mal. Ter 

medo é legítimo, o que não é legítimo é acreditar que ele venha apenas de uma direção: dos 

pobres. Isso é perigoso, é uma explicação insuficiente, pois há sim indivíduos pobres e ricos 

criminosos, mas a maioria não é. 

Não é somente o dinheiro que motiva o crime, há outras razões em questão. Merton 

(1970) faz uma observação relevante com relação à associação entre crime e pobreza. Ao 

considerar que as altas ambições decorrentes dos objetivos culturais de sucesso não estão 

acompanhadas de meios institucionais suficientes para dar conta de todos os indivíduos que 
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almejam alcançá-los, ele salienta que a associação entre crime e pobreza não pode ser 

generalizada, uma vez que a pressão econômica exerce um papel diferente em indivíduos de 

estruturas sociais e culturais diferentes. 

Para ele, não é a pobreza em si que produz o comportamento criminoso, mas a ênfase 

social da importância de se conseguir êxito pecuniário, o que ocorre nos EUA, mas não ocorre 

no sudoeste europeu, por exemplo. Porém, como já salientamos, não explica acontecimentos 

como o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, mortos pela filha do casal, Suzane, 

e pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos. Ela (mais do que eles) não foi levada a matar 

seus pais por dinheiro. Como afirma Antônio Luiz Paixão (1988), a banalização do 

comportamento criminoso está presente em todos os estratos sociais. 

Antônio Luiz Paixão (1988), Alba Zaluar (2004a), Edmundo Campos Coelho (2005) e 

Michel Misse (2006) salientam que há forte apelo político na associação entre crime e 

pobreza, mas os modelos econométricos que testaram esta relação indicam que a correlação 

entre desemprego, pobreza, níveis salariais e ciclos econômicos é baixa, não possuindo 

impacto significativo sobre a criminalidade. Somente para exemplificar, na crise econômica 

entre 1980 e 1983, a criminalidade no Rio de Janeiro e em São Paulo caíram. Em sentido 

inverso, quando houve aumento da oferta de emprego, entre 1981 e 1985, houve aumento da 

criminalidade nas duas cidades (CALDEIRA, 2000; COELHO, 2005). 

Porque alguns indivíduos são mais predispostos à prática de crimes do que outros? A 

natureza do crime é muitas vezes inferida a partir das características do ofensor. Para Jack 

Katz (1988), Michael Gottfredson e Travis Hirschi (2000), presta-se pouca atenção à natureza 

do crime como resultado da observação ou análise do fenômeno. É necessário considerar as 

duas possibilidades de ganho do crime: a satisfação físico-psíquica e o ganho material. 

O crime exerce um apelo sedutor, uma excitação e algumas vezes um sentido de 

virtude e justiça, além de também remeter à dor (KATZ, J., 1988; GOTTFREDSON & 

HIRSCHI, 2000). Que prazeres e gratificações o crime oferece ou o que o crime nos diz 

acerca de quem o pratica e que distinções existem entre cada ato criminoso são questões 

relevantes, mas de difícil resposta. Logo, as suas causas são igualmente de difícil 

identificação 

Em seu apelo sedutor, o crime também atrai a atenção de quem é exposto às notícias 

sobre ele: a exibição regular de informações na imprensa sobre crimes violentos obtém dos 

indivíduos uma atração e uma reação coletiva contra determinados episódios bizarros e 

complexos. A mídia mantém pressão em casos que seleciona e enfatiza em seu noticiário, 
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centrada numa estética discursiva atraente de modo a conservar o interesse dos espectadores 

pelos assuntos agendados. Foi o caso do crime contra João Hélio, marcado pela barbaridade 

da ação: a criança não só morreu, mas foi destroçada à luz do dia, na rua, cena rememorada 

seguidamente pela imprensa nacional. 

O valor cultural do dinheiro é o que vai definir a incidência de crimes cujo objetivo 

seja obter ganho financeiro. Mas, além disso, há certo gosto na prática criminosa, que supera 

o aspecto econômico: o exercício do poder. A razão não monetária para o crime é importante, 

pois muitos indivíduos não praticam crimes por uma necessidade financeira, mas pelo 

“gostinho especial em praticar ação proibida” (MERTON, 1970, p. 253), ainda que tragam 

também vantagens materiais. Há, assim, um caráter não utilitário do crime, associado ao 

poder e à sedução (MERTON, 1970; GOTTFREDSON & HIRSCHI, 2000; LEVI & 

MAGUIRE, 2002; MAGALHÃES, 2004). É o caso dos crimes de colarinho branco e dos 

crimes sexuais: o puro exercício do poder pela apropriação. 

Fumar maconha e consumir bebida alcoólica produzem prazeres imediatos maiores do 

que o resultado de uma faxina doméstica. Como afirmam Gottfredson e Hirschi (2000), o 

prazer vem das ações de risco e excitantes, não da rotina. Preferem-se as facilidades às 

dificuldades e, para isso, selecionam-se atitudes que provêm benefícios imediatos às que 

retardam o prazer – e isso vale para escolhas não criminosas, como a atividade sexual ao invés 

da abstinência ou praguejamento contra o patrão ao invés do sofrimento em silêncio por sua 

arrogância. Nesta lógica, assim como as atitudes não criminosas, as criminosas podem ser 

observadas dentro de princípios que explicam qualquer conduta humana: a busca do prazer e a 

fuga da dor, não apartando a ação do indivíduo que age. 

Há crimes sim que resultam das pressões decorrentes da discrepância entre objetivos 

culturais e meios institucionais para atingi-los, mas há aqueles que não resultam desta pressão. 

No primeiro caso, o indivíduo que sofre pressão é levado a alternativas anômicas, que podem 

resultar em crime. No segundo, os indivíduos praticam o crime pelo prazer. Há ainda os que 

são pressionados pelo grupo em que estão inseridos, em virtude dos valores culturais de sua 

comunidade posicionarem a violência como fundamento da resolução de conflitos ou de 

exercício do poder. Em todos os casos, alguns indivíduos são mais suscetíveis ao crime do 

que outros e aqueles que compõem a comunidade imaginada de leitores e espectadores da 

mídia temem vir a serem vítimas de alguma ação violenta, cuja causa se mostra cada vez mais 

de complexa identificação. 
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Aqueles que não cometem crimes demonstram estar envolvidos por elos na sociedade, 

estando em acordo com os valores que ditam como regras o comportamento em harmonia 

com a lei (CERQUEIRA & LOBÃO, 2004). Este controle social se afina com o autocontrole 

do próprio indivíduo, que aceita, consequentemente, adiar prazeres e suportar dores. A dor, 

deste modo, se vincula ao puro ou sagrado e o prazer ao profano ou impuro. No entanto, dor e 

prazer, custo e benefício são dimensões não comparáveis entre indivíduos de grupos, classes 

sociais ou sociedades diferentes, marcados por valores culturais também diversos. 

Para Walter B. Miller (MILLER, 1970 apud MAGALHÃES, 2004), o ingresso no 

crime pelos indivíduos pertencentes ao que chama de cultura da classe baixa decorre da 

sedução que a prática desviante exerce, das fortes emoções e também da manifestação de 

dureza, expressa por força corporal, habilidades atléticas e atitude masculina de ameaças de 

agressão, ausência de sentimentalismo e desinteresse por arte e literatura. Há ainda uma noção 

de destino, no qual o acesso ao sucesso é resultado da sorte e que só os tolos trabalham. O 

sentimento de autonomia, de ser capaz de cuidar de si mesmo, por sua vez, entra em conflito 

com o desejo de ser submetido às regras institucionais e para isso recorrem ao poder público – 

hospitais psiquiátricos, delegacias – que limitariam as liberdades individuais. 

Para Miller (MILLER, 1970 apud MAGALHÃES, 2004), esta lógica ambígua explica 

o fato de indivíduos de classes baixas se afastarem dos valores dominantes, pagando o preço 

por isso, como forma de se adequar aos valores de sua comunidade e garantir a sua aceitação 

em seu grupo. Assim, ele estaria, dentro da perspectiva mertoniana, em sintonia com os 

objetivos culturais previstos em seu ambiente, usando os meios ofertados em seu espaço 

próximo. Descumprir as regras dominantes, neste sentido, não é o foco dos indivíduos que 

praticam crimes: sua intenção é se adequar aos valores e normas de seu grupo social. Para 

garantir respeito ou evitar a sua perda, o comportamento violento, associado ao consumo de 

drogas e bebida alcoólica, é a solução (LEVI & MAGUIRE, 2002). 

Esta compreensão é fundamental porque nos faz ver que os objetivos culturais e os 

meios institucionais para atingi-los divergem segundo o grupo e o ambiente social, não há 

uma unidade de metas, mas contextos ambientais que elaboram e difundem valores diversos e 

divergentes, no qual a cultura é sempre determinante. Segundo Magalhães, “o grupo exige de 

seus integrantes a adesão a certos objetivos, além de mostrar como os treina nas diversas 

ocupações e atividades (possivelmente criminosas) que deverão cumprir” (MAGALHÃES, 

2004, p. 76). 
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No entanto, o mesmo vale, adaptado a qualquer estrato social, para regras sociais que 

determinam atitudes que muitos não querem cumprir, mas se veem forçados a fazer. Esta 

adesão, então, pode ser às ações legitimadas ou não pela lei, pela moral ou pela religião, 

independente da classe social do indivíduo. Assim, é possível entender os crimes praticados 

pelos indivíduos de qualquer condição social, que praticam atos criminosos, seja de colarinho 

branco ou não, seduzidos pela mesma emoção que se estabelece num indivíduo de outro 

estrato social. 

As causas do crime são muitas e apontadas em diversos estudos: o aumento expressivo 

de nascimentos, pais permissivos, pais agressivos e autoritários, escolas incompetentes, 

discriminação racial, juízes indulgentes e/ou preconceituosos, declínio das organizações 

religiosas, esfacelamento familiar, consumo de drogas, desemprego, inserção social e 

ansiedade de consumo decorrente do sistema capitalista. Um estudo feito no Brasil por Sapori 

e Wanderley (2001 apud CERQUEIRA & LOBÃO, 2004) demonstrou a inconsistência da 

associação entre a redução ou o aumento do desemprego e as variações dos índices de 

violência. Não há uma teoria que dê respaldo a este vínculo (RATTON JR., 1996). 

Algumas explicações são verdadeiras, embora em graus diferenciados, mas ainda 

assim não dão conta de explicar porque alguns indivíduos, submetidos às mesmas 

circunstâncias, tornam-se criminosos e outros não (WILSON & HERRNSTEIN, 1986a; LEVI 

& MAGUIRE, 2002). As razões podem ser de ordem sociológica ou psicológica, ainda que 

muitos sociólogos rejeitem as causas de ordem psicológica, tais como humilhação dos pais ou 

a rejeição por uma namorada (como no caso de Eloá e Lindemberg), e aceitem as razões de 

ordem social, como a demissão por um chefe ou a humilhação por um professor. 

James Wilson e Richard Herrnstein (1986a) alertam para o fato de que cada criminoso 

é diferente: nunca dois ofensores agem de forma exatamente igual. No entanto, há padrões 

evidentes na criminalidade, o que nos sugere que há determinações culturais sobre as ações 

dos indivíduos mais do que condições imponderáveis, o que nos permite acessar padrões e, 

assim, estabelecer mínimas explicações regulares sobre as causas da criminalidade, que vão 

além da classe social, do lugar, da idade e do sexo do indivíduo. As vítimas e seus ofensores 

costumam compartilhar algumas características de personalidade ou de condição social: 

lugares de lazer, horários de chegada e saída, proximidade da residência da vítima, condução 

de carros em condições de fácil acesso. 

Para que o crime aconteça, é preciso que exista um ofensor em potencial, a ausência 

de segurança e um alvo acessível. No entanto, tende-se a focar sobre as motivações do 
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criminoso, esquecendo-se a precariedade das condições de segurança pública e a 

vulnerabilidade das vítimas. Os casos de homicídios, por exemplo, normalmente envolvem 

indivíduos que se conhecem e ocorrem nos fins de semana, à noite, muitas vezes sob o efeito 

de álcool e drogas12 (LEVI & MAGUIRE, 2002; SOUTH, 2002). Em muitos casos, 

transparecem situações de paixão, impulso, cujo ganho é de difícil mensuração: é complexo 

imaginar em que posição encontra-se o pêndulo entre os custos e os benefícios da ação. 

Aliás, a questão do pêndulo prazer pela apropriação e dor decorrente do ato é 

recorrente e talvez seja o ponto de contato entre as mais diversas ações criminosas, incluindo 

ou não violência física ou psicológica. No caso de ações coletivas, há uma atitude que decorre 

do grupo e que determina a ação individual: a necessidade de ser parte, de integrar a 

comunidade e reconhecer-se pela identidade (como no terrorismo). Nas ações criminosas 

individuais, a propensão ao crime passa por explicações biológicas, psicológicas e 

sociológicas (como aprendizado, interação social, processo cognitivo e oportunidade). 

Desta forma, o prazer do perpetrador do mal seria profano, impuro, poluído, associado 

a uma excitação ou efervescência excessiva que decorre do ato criminoso de se apropriar do 

bem material ou do corpo de sua(s) vítima(s). Decorre deste prazer o mal que produz sobre 

o(s) outro(s): desgosto, sofrimento e dor sentidos pela(s) vítima(s), sensações e sentidos 

percebidos como puros e sagrados. Esta polarização é característica da visão binária da 

sociologia cultural. Sem operar com um modelo matemático, a explicação da sociologia 

cultural aceita a disputa de sentidos e, consequentemente, está vulnerável ao significado 

contextualizado. 

A cada crime, há condições específicas, individuais, de ações, e uma linha de 

interpretação, um processo emocional de seduções e compulsões. Nenhuma teoria consegue 

explicar as formas heterogêneas da ação criminosa, o que nos leva a crer que não é possível 

falar de uma teoria geral do crime: a cada caso, é preciso construir uma teoria para explicar o 

fato em particular – hormônios em ebulição, metabolização de alimentos, condição social e 

                                                 
12 A associação entre álcool e drogas (tais como anfetaminas e esteroides) é comum nestes casos. É interessante, 
porém, atentar para o fato de que nem sempre o indivíduo que pratica atos violentos sob o efeito desta 
combinação fica violento todas as vezes que as consome, o que indica que o consumo de drogas e álcool não é 
explicação suficiente para a ação violenta. No entanto, o uso dessas substâncias está positivamente 
correlacionado com a seriedade e a frequência de crimes violentos. No caso da maconha, do ópio e de 
alucinógenos, não há evidências farmacológicas de efeitos violentos. Os dados confirmam a correlação entre 
anfetaminas, esteroides, solventes (tipo cola de sapateiro), crack e cocaína (muitas vezes combinados com o 
álcool) e a ação violenta. No caso do crack e da cocaína, há riscos de doenças mentais e a prática do crime 
ocorre, com ou sem violência, muitas vezes para obtenção de recursos para a compra da droga. Em todo caso, as 
variáveis individuais de personalidade operam e aqueles mais propensos a solucionar conflitos pela violência 
estão mais predispostos a cometer crimes violentos após o consumo dessas substâncias (LEVI & MAGUIRE, 
2002; SOUTH, 2002). 
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econômica, gênero, etnia, provocação sistemática do ofensor pela vítima e elaboração de 

sentidos do crime a partir da cobertura dos meios de comunicação são diferentes respostas 

para diferentes níveis de explicação (LEVI & MAGUIRE, 2002). 

O crime não pode mais ser estudado numa perspectiva positivista, sem historicidade e 

sem valores. Ele é o que é hoje porque existe uma história que o define e o qualifica, partindo-

se do conceito da ação ao indivíduo que a pratica. Esta abstração, no entanto, é relativa na 

medida em que quem é criminalizado e quem dificilmente o é dependa das práticas concretas 

de poder da sociedade. Por conseguinte, é uma contradição definir crime e estabelecer os 

criminosos, uma vez que este estabelecimento sofre interferências do status social do 

indivíduo: daí porque os estudos precisem cada vez mais de teorias específicas para casos 

específicos (PAES-MACHADO, 2006). 

Inúmeros estudos apontam que a maioria dos indivíduos, em algum momento de suas 

vidas, vai praticar algum tipo de delito ou infração. Se cometer um crime é lugar comum, é 

preciso então não mais responder à questão “porque alguns indivíduos são mais predispostos 

à prática de crimes do que outros?”, que deve ser reformulada para “porque alguns 

indivíduos cometem crimes sérios em grandes proporções e outros não?”. Assim, excluímos 

da categoria crime a comparação entre aqueles que estacionam seus carros em lugares 

proibidos dos que roubam bancos, podendo dar à palavra sério o sentido de comportamento 

agressivo, violento e apropriador13, comum em pancadarias, estupros, assassinatos, roubos e 

ameaças (GOTTFREDSON & HIRSCHI, 2000). 

Homicídios, assim como outros crimes sérios, envolvem uma relação complicada 

entre a motivação – muitas vezes trivial – e o resultado da ação – morte ou danos irreversíveis 

sobre a vítima. O mesmo vale para estupros ou assaltos com uso da violência contra as 

vítimas. Um estudo em seis países identificou o que os indivíduos determinam como 

comportamentos desviantes com validade quase universal: assassinato, roubo, furto, estupro, 

incesto e poluição ambiental estão entre eles. Por outro lado, não há consenso quanto ao 

aborto e à homossexualidade como ato criminoso (WILSON & HERRNSTEIN, 1986a; LEVI 

& MAGUIRE, 2002). 

Além da validade quase universal do que enquadramos como crimes sérios, também a 

gravidade é percebida de forma similar, do Taiwan aos Estados Unidos. No entanto, a cultura 

é fundamental para o enquadramento de responsabilidades dos indivíduos que cometem 

crimes sérios, levando-se em consideração de forma diferenciada circunstâncias amenizadoras 

                                                 
13 Em inglês, usa-se a expressão larcenous behavior, que seria alguém com comportamento propício ao roubo. 
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que retiram os indivíduos dos papéis de ofensores e vítimas e os reposicionam ao atentar para 

a ação criminosa como reação a provocações regulares das vítimas. 

Há uma violência aceitável, e que depende do lugar a partir do qual se olha para o ato. 

Para os norte-americanos, as mortes no atentado de 11 de setembro de 2001 são mais sérias do 

que as mortes ocorridas no Afeganistão no mesmo ano em resposta à ação do grupo terrorista 

Al-Qaeda. O mesmo vale para o Holocausto judeu, na Segunda Guerra Mundial, e o massacre 

de Nanking, na China, ocorrido três anos antes da declaração da segunda grande guerra e 

conhecido como o “Holocausto esquecido”. Este segundo exemplo ficou em nível de drama e 

não assumiu a condição de trauma coletivo pela inexistência de carrier groups que 

construíssem um discurso relevante acerca do episódio, para sustentá-lo como massacre no 

imaginário coletivo. A imprensa, assim, funciona como espaço de determinação da amplitude 

da ação criminosa. 

O que se conclui é que a sensação que o crime de rua ou crime violento provoca sobre 

os indivíduos diverge da sensação acerca do crime de gabinete. A impunidade, no caso do 

primeiro, tem um impacto mais dramático sobre os indivíduos pela ameaça física e emocional 

e pelos traumas que produz sobre os indivíduos e sobre a coletividade. “Ao contrário do 

‘crime de gabinete’, o crime de rua tem efeito direto e imediato sobre o cotidiano de milhares 

de cidadãos” (COELHO, 2005, p. 381). Estes crimes causam mais reação moral e social pelo 

risco de aniquilamento físico de si e do outro, daí o medo compartilhado pelos indivíduos 

quando a publicização de discursos pela imprensa põe em evidência casos como o de João 

Hélio. 

As explicações oferecidas até aqui nos serviram, assim, para que os conceitos 

sociológicos acerca do crime ficassem dispostos em seus devidos lugares. Por isso, não 

iremos divagar mais na definição. Nossa pesquisa tenta apontar para um objeto preciso: a 

representação social do crime violento no discurso jornalístico, tais como sequestros, 

homicídios, estupros, incestos, latrocínios, lesões corporais, arrombamentos com cárcere 

privado de vítimas14 que tenham resultado em suas mortes, numa convocação a uma reação 

contra o mal pela audiência, percebida como uma comunidade imaginada. Este é o caso do 

crime contra João Hélio e de outros identificados no corpus da pesquisa. 

As relações dispostas nos quadros 3 e 4 nos permitem enquadrar os crimes violentos 

que iremos analisar nos discursos jornalísticos mais adiante, prenunciando como efeito de 

sentido um medo coletivo que parece estar sendo transposto da condição de drama social a 

                                                 
14 Em nossa pesquisa, excluímos as narrativas acerca dos crimes de guerra, genocídios e o assédio no trabalho. 
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trauma cultural, segundo a narrativa midiática elaborada acerca deles: a reação coletiva ao 

mal é severa e envolve pouca controvérsia acerca do seu reconhecimento público como crime.  

O medo contém uma significação própria (SARTRE, 2009). Pode ser um modo de 

percepção de ansiedades acerca de nossa posição e identidade no grupo ao qual pertencemos 

(JEWKES, 2006). A relação entre medo e crime violento pode ser constituída a partir da 

estrutura cultural de uma sociedade, onde os meios de comunicação agendam o crime violento 

e produzem nos indivíduos o decorrente medo de ser vítima. 

A exposição recorrente ao tema através dos meios de comunicação provoca a emoção 

que, compartilhada, pode se inscrever como trauma cultural do medo. Mais do que a 

vitimização – na qual os indivíduos que foram diretamente vítimas do crime temem voltar a 

sê-lo – a experiência do medo de que estamos tratando decorre do contato indireto, mediado 

pela imprensa. É o medo do outro, muitas vezes estigmatizado por raça, cor ou condição 

social, que surge como efeito de sentido das formas de se ouvir falar sobre o crime violento 

pela imprensa. 

Segundo Coelho, as ocorrências violentas são “responsáveis pelo clima generalizado 

de medo e de insegurança que envolve o cidadão dos grandes centros urbanos e as que estão 

normalmente associadas à marginalidade” (COELHO, 2005, p. 256). O ritual do noticiário 

funciona como uma prática exorcista do bem contra o mal, do crime e do castigo, entre os 

infratores e os justos. É uma catarse que exorciza nosso passado e tenta divinizar o futuro. O 

jogo com o sentimento de insegurança imobiliza os indivíduos ao mesmo tempo em que 

externaliza a fragilidade dos valores da sociedade. Incerteza e insegurança são dois sentidos 

circulantes no discurso acerca das sociedades em que não há um controle social eficaz.  

 

2.4 A percepção da violência e o trauma cultural do medo: a construção do crime de 

problema social a problema público 

 

Como um problema social emerge e adquire status público, sobre o qual as pessoas 

devem se importar? Quem ou que instituições ganham responsabilidade para fazer algo sobre 

o problema? Qual a definição de crime violento e porque os indivíduos o praticam? Como 

coibi-lo? Estes indivíduos praticam ações violentas porque não a veem como tal? Todas estas 

questões são importantes e as construímos a partir de Joseph Gusfield (1984) e de Antônio 

Luiz Paixão (1988, 1990). As narrativas construídas acerca da ação humana violenta inspiram 

o medo, mas um medo diferente: o medo compartilhado por indivíduos que não se conhecem, 
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mas que dividem o pânico como sentido coletivo, que pode produzir um trauma cultural 

decorrente da fala sobre o crime violento. 

Algumas das questões acima vão sendo refletidas ao longo de todo o nosso trabalho. A 

primeira é relevante porque muitos problemas sociais não são reconhecidos pelos indivíduos, 

ou seja, 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. Os problemas sociais 

são de interesse da coletividade, mas os problemas públicos estão num nível superior: eles são 

observáveis de perto porque exibidos no palco jornalístico. 

Ao falarmos do trauma cultural do medo como possível resultado do crime violento, 

não queremos afirmar que o medo seja um sentido contemporâneo da sociedade ou que exista 

apenas na sociedade brasileira. Ele é pertinente a todas as épocas e lugares. No entanto, nosso 

objetivo aqui é verificar a constituição, no Brasil, de um medo decorrente da percepção do 

sentido do crime violento como problema público, a partir do foco da imprensa, capaz de 

produzir mudanças de hábitos e práticas sociais. “Atualmente, o problema social da violência 

urbana torna-se secundário diante de um problema ainda mais pungente que é o medo 

generalizado e exacerbado do crime” (PASTANA, 2005, p. 184). 

Existe uma história cultural do medo difuso no mundo, que se manteve às custas de 

epidemias, conflitos religiosos e insegurança física. A primeira instituição a capitanear de 

forma inteligente os medos coletivos foi a Igreja, favorecendo a sua consolidação. Na 

sociedade brasileira isso não foi diferente e a escravidão foi fundamental ao demarcar o 

território contemporâneo do negro descendente do africano e que, hoje, é maioria nas favelas 

e nos presídios. Houve a “patologização do corpo negro”, que legitimou a violência contra os 

escravos e, em seguida, aos pobres, cuja grande maioria é de negros e mulatos 

(WACQUANT, 2003). 

O combate ao crime surge como uma cruzada contra o mal, onde o extermínio e a 

tortura estão legitimados pelo medo que o morro inspira, onde simbolicamente estão “os 

inimigos diabólicos da nação”. É sobre esta maioria que vive na favela e no morro que se 

constrói discursos funestos especialmente no Brasil (BATISTA, 2003). Vera Malaguti Batista 

afirma que, no país, “a difusão do medo do caos e da desordem tem sempre servido para 

detonar estratégias de neutralização e disciplinamento planejado das massas empobrecidas” 

(BATISTA, 2003, p. 21). 
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Uma ação é imputada como ato criminoso num período histórico, e pode não mais sê-

lo em outro. Deste modo, uma questão emerge como problema público num determinado 

momento da história de uma sociedade, quando ingressa na cena jornalística. Há um padrão 

no qual questões nascem e se evidenciam como problema público. Como os indivíduos 

ocupam posições sociais desiguais, têm autoridade desigual para legitimar uma questão como 

problema e mesmo controlar, regular e sugerir soluções. 

Nestas condições, os carrier groups jornalísticos ocupam posição de destaque para 

determinar assuntos como problemas públicos e atuar na sugestão de regulações. A imprensa 

aparece como o panóptico de Jeremy Bentham, como o olho que tudo vê, controla e registra 

os acontecimentos sociais. A mídia funciona como uma instituição total, como um espaço de 

demarcação binária do bem e do mal: é uma das entidades apregoadas por Michel Foucault 

(2006b, p. 165) como responsável por “medir, controlar e corrigir os anormais”. 

A imprensa, nesta lógica, seleciona o que é ato criminoso e oferece a disciplina a ser 

aplicada ao indivíduo desviante. Neste sentido, exerce o poder ao definir o que é ação 

criminosa, como punir o perpetrador e coletivizar o medo do crime. Há um imaginário sobre o 

medo do crime que é representado nos discursos jornalísticos, e tanto o que evidencia como o 

que oculta na fala deve ser observado. 

Um indivíduo considera que tem problemas quando adota um comportamento 

desviante das normas estabelecidas e se sabe observado. Em consequência, procura agir em 

concordância com as regras sociais para não se ver envolvido em questões judiciais, estando 

muitas vezes, porém, dissociado de um comprometimento pessoal com padrões culturais e 

morais dominantes. Levado a agir segundo as determinações culturais do grupo social ao qual 

pertence, poderá, por outro lado, agir de forma desviante das normas legais, ou seja, 

cometendo crime. A ação criminosa se constitui em problema público quando ingressa na 

pauta jornalística e requer uma intervenção. 

Hoje, observamos no cotidiano dos indivíduos uma percepção do medo do crime 

como uma variável determinada pelo discurso jornalístico sobre o crime violento. Ainda que a 

ideia de sociedade implique numa visão (distorcida) de algo permanente, fixo, é fundamental 

pensar nos episódios imprevistos e em situações de mudança como algo que gera ansiedade. 

A consciência do indivíduo sobre os problemas públicos (ou seja, os problemas sociais que 

adquirem status no debate público, especialmente na mídia) tem dimensões cognitiva e moral 

(GUSFIELD, 1984). No campo cognitivo, o crime violento pode ser percebido como 

fatalidade; no campo moral, valorado como maldade. 
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Deste modo, o crime – como maldade – pode ser visto como resultado do mal: lares 

desfeitos, problema, herança genética, desorganização social (moral). Assim, pode ser 

percebido como inevitável e inalterável (cognitivo). A questão da responsabilidade – quem é 

autor da ação e quem é imbuído de autoridade para contê-la ou minimizá-la – tem dimensões 

culturais e estruturais. Em nível cultural, implica num modo de ver o fenômeno: envolve a 

visão do que é crime violento e na atribuição ao seu autor de condições que determinam a sua 

ação: compulsão, doença ou maldade. Em nível estrutural, implica em fixar responsabilidades 

sobre quem pode agir para conter os autores de ações de crime violento: são instituições e 

indivíduos que ocupam posição social e/ou política de prestígio. 

É possível pensar em dois sentidos para a responsabilidade: a causal, focada na crença 

na fatalidade; e a política, focada na autoridade de quem pode erradicar ou aliviar o mal 

(GUSFIELD, 1984). Logo, enquanto a explicação causal se prende a razões como pobreza, 

instabilidade familiar ou herança genética (nenhuma delas efetivamente confirmadas), a 

explicação política se detém à ausência de políticas públicas para contenção e punição das 

ações criminosas. Questões polêmicas emergem, assim, como problemas públicos após 

eventos relacionados entrarem em debate entre indivíduos e instituições legitimadas na 

sociedade, como a imprensa. 

O trauma cultural se concretiza quando os indivíduos reclamam por conta de males 

dos quais são vítimas (ou temem sê-lo) e buscam a reparação. O tempo que decorre para que 

os males se transponham em trauma cultural depende da representação social construída 

através dos carrier groups. É pelo sentido de identidade coletiva que os indivíduos entendem 

o mal como pertencente a si, ainda que relativo ao(s) outro(s). Por isso, as vítimas do trauma 

formam uma comunidade imaginada, identificada através desta mediação. E, no caso do crime 

violento, o que pode emergir como trauma é o medo compartilhado. 

A construção dos problemas sociais como públicos pela mídia tornam os fenômenos 

reais para os indivíduos, e entre eles está o medo do crime – e, como afirma o Teorema de 

Thomas: “se um homem define uma situação como real, ela é real em suas consequências”. 

Paixão (1990) fala da linguagem simbólica dos sociólogos na elaboração do problema público 

do crime. Segundo ele, “a violência é o problema público central a mobilizar as energias e 

ansiedades de populações amedrontadas por sua banalização no assalto, na Rocinha, no Morro 

de Dona Marta, nos espancamentos policiais, nos pivetes” (PAIXÃO, 1990, p. 71). 

Este medo não é preciso ou objetivo, é uma sensação constante e persistente de mal-

estar, constituindo-se num fenômeno social na medida em que não é pertinente a um 
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indivíduo, mas ao coletivo, que se une contraditoriamente pela busca do isolamento, pela falta 

de confiança no outro, pela incerteza e pelo pânico. Tudo isso leva a soluções objetivas de 

proteção contra grupos específicos – pobres, moradores de favela, negros – e que podem 

resultar em ações neuróticas que estimulam linchamentos, torturas e espancamentos (FELIX, 

2002; BATISTA, 2003). Mas, de fato, o Brasil é percebido como um dos países mais 

violentos do mundo, a partir de dados reais. Silvia Ramos e Anabela Paiva informam que: 

 

De 1980 a 2002, 695 mil brasileiros foram assassinados. A taxa de homicídios no 
Brasil mais do que duplicou nesses vinte e três anos, passando de 11,7 homicídios 
por 100 mil habitantes em 1980 para 28,5 homicídios em 2002 – índice que coloca 
o Brasil entre os países mais violentos do mundo (RAMOS &  PAIVA, 2005, p. 
03). 

 

As sensibilidades dos indivíduos mudam no tempo e no espaço, são modeladas e 

remodeladas, alterando comportamentos e atitudes que acabam por dirigir as políticas 

públicas (TONRY, 2006). São ciclos de crenças que vão marcar a compreensão do que é 

crime, os níveis de tolerância e de intolerância sobre determinadas ações humanas. Estes 

níveis decorrem de escolhas morais que transparecem nos discursos jornalísticos, a forma 

emotiva e exasperada que produz circunstâncias coletivas de pânico. Desta forma, consumir 

drogas ou dirigir alcoolizado é percebido de forma diferente, a depender do lugar e do tempo, 

pois se a sensibilidade coletiva estiver alterada por episódios vinculados a estas ações, as 

penalidades são contaminadas por este sentimento compartilhado. 

A definição clássica de pânico moral, elaborada por Stanley Cohen em 1972 resulta da 

amplificação de desvios de comportamento e a subsequente resposta pública (TONRY, 2004; 

JEWKES, 2006). Uma situação, indivíduo ou grupo emerge como o mal segundo os valores e 

interesses de uma sociedade e são instituídos como problemas públicos pelos carrier groups 

jornalísticos. A imprensa oferta, em seu discurso, os diagnósticos e as soluções para este mal. 

A condição de pânico é, muitas vezes, passageira; em outras, sobrevive por anos. No entanto, 

para Cohen (1972 apud JEWKES, 2006, p. 66), permanece no “folclore e na memória 

coletiva”. 

Legisladores e responsáveis por políticas públicas agem movidos pelas crenças, 

opiniões e paixões da coletividade. “A má sorte de alguns indivíduos é a de ter cometido um 

crime ou ser condenado num período em que as atitudes do público e de autoridades sobre o 

determinado crime eram cruéis e diligentes” (TONRY, 2004, p. 10). Há certo cinismo político 

por parte dos legisladores, promotores e juízes em manipular as ansiedades coletivas 
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decorrentes de crimes violentos. Isso porque as sensibilidades são produtos dos 

desenvolvimentos econômico, social e psicológico que definem os valores e crenças dos 

indivíduos, e isso flutua em círculos que mudam rápida e decisivamente (TONRY, 2004). 

Assim como as estatísticas oficiais, as notícias são construídas, resultando de 

interpretações do senso comum que jornalistas utilizam – a partir de entrevistas, 

interrogatórios, relatórios e observações – elaborando classificações rituais na dramaturgia 

cotidiana: o pivete, o mauricinho, o contraventor são representações produzidas pelo repórter, 

que emprega uma parte dos relatos de assaltantes e assaltados para representação do todo – 

construindo oposições binárias, tais como o agressor e o agredido (PAIXÃO, 1990). 

O pânico moral resultante de certas coberturas jornalísticas – quando os fatos são 

agendados 24 horas por dia, preenchendo as agendas pessoais de preocupações – nos ajuda a 

entender as paixões das audiências sobre alguns crimes violentos, provocando a constituição 

de políticas públicas no calor dessas emoções. Em intervalos regulares, a mídia extrai do 

contexto social episódios bombásticos que produzem reações de histeria e pavor. Muitos 

julgamentos de crimes são embalados pela opinião pública, a partir do pânico que produziu na 

coletividade (TONRY, 2004). 

Os meios de comunicação têm o mérito de manobrar os sentimentos dos indivíduos, 

institucionalizando a saliência do crime no cotidiano e acentuando a percepção do medo 

(GARLAND, 2002; BATISTA, 2003). A cobertura da imprensa dada ao crime, especialmente 

o crime violento, tende a hiperbolizar o medo, o que nos permite aventar a existência do 

trauma cultural do medo no Brasil. Por conta do papel da imprensa de representar a realidade 

via narrativas, estudar o trauma cultural do medo sem estudar o discurso da mídia é uma 

decisão equivocada (PINHEIRO, 2003; GLASSNER, 2003). 

A cultura organizacional e a ética ocupacional do jornalismo dispõem de esquemas 

discursivos de interpretação que enviesam e esteriotipam os episódios. As técnicas discursivas 

da atividade jornalística levam os repórteres a construir a narrativa midiática dos fatos sociais 

de forma a construir no imaginário de leitores e espectadores de que se faz uma descrição 

literal do acontecimento, quando são, na verdade, interpretações resultantes dos esquemas 

discursivos. Se um homem define uma situação como real, ela é real em suas consequências. 

A imprensa tem capacidade de mobilizar a coletividade, contribuindo para a 

elaboração de sentidos sobre o crime e também sobre a dimensão de sua gravidade. Em 

virtude disso, colabora com a construção da opinião pública e com a promoção de um estado 

de intolerância e de ansiedade coletiva (CERQUEIRA & NORONHA, 2006; LEVI & 
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MAGUIRE, 2002). Por isso, entendemos o sentido do Holocausto judeu, mas não nos 

apropriamos da significação do Holocausto chinês. O mesmo vale para episódios nacionais 

que envolvem violência e provocam medo, ainda que a sua repetição seja algo raro e 

improvável. 

Os crimes que possuem valores-notícia são muitas vezes os que suscitam o medo dos 

indivíduos acerca do imponderável: é a violência praticada por um estranho e sem uma lógica 

causal, como a que foi vítima a jovem de 18 anos Regina Costa de Sena, em 18 de novembro 

de 2008, obrigada por seu agressor, Welton Ferreira, 40 anos, a permanecer em um buraco de 

esgoto, tampado por ele com placas de concreto, onde permaneceu por 40 horas, até ser 

encontrada casualmente e salva. Qual a chance real de que isso ocorra novamente? Não 

importa, a fala do crime, repetitiva e agendada na imprensa, inscreve o medo coletivo a partir 

de episódios isolados. 

Por causa disso, estatísticas criminais – ainda que imprecisas por falta de prestação de 

queixas de determinados casos pelas vítimas – não estão harmonizadas com as notícias na 

mídia. Nos últimos anos, por exemplo, não houve aumento do número de crimes de 

pistolagem, mas César Barreira ressalta que a divulgação redundou em mais visibilidade, 

ganhando nome e sentido de objeto sociológico (BARREIRA, 2002). A extensão do sentido 

dos crimes violentos traduz a percepção cultural de que se pode ser vítima de crimes bárbaros 

a qualquer momento, mais do que de crimes rotineiros, como pequenos furtos. Os enunciados 

jornalísticos reproduzem os estigmas criminais, naturalizando a ideia de crime associada à 

pobreza (FERRAZ, s/d). Coelho (2005) nos coloca mais esta questão: 

 

A correspondência entre a percepção da população, por um lado, e a incidência da 
criminalidade violenta, por outro, pode ser avaliada preliminarmente nos seguintes 
termos: as estatísticas oficiais disponíveis confirmam a percepção de que a 
criminalidade violenta tem aumentado nas grandes metrópoles 
brasileiras?”(COELHO, 2005, p. 355). 

 

Os gráficos apresentados por ele mostram que: 

� No Rio de Janeiro, os crimes contra o patrimônio se concentram no centro e na periferia 
ocorrem mais crimes contra a pessoa; 

� Em São Paulo, a criminalidade violenta aumentou em ritmo mais elevado do que no Rio 
(embora a mídia tenha sempre dado mais visibilidade à criminalidade no Rio); 

� São Paulo supera o Rio na maioria dos crimes, exceto nos de homicídio; 
� O ritmo de crescimento da criminalidade foi maior em São Paulo, nos cinco anos observados 

na década de 1980, do que no Rio de Janeiro; 
� Na Grande Belo Horizonte, o crescimento da criminalidade violenta foi maior do que no Rio e 

em São Paulo, acompanhado de aumento populacional neste mesmo período; 
� O porte ilegal de armas vem associado à liberalidade do Estado na concessão do porte; 
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� Mesmo que as estatísticas tenham deficiências, a percepção da população está correta: houve 
ascensão da criminalidade violenta (homicídio, roubo/assalto à mão armada, estupro) nas três 
maiores metrópoles brasileiras (Rio, São Paulo e Belo Horizonte) no período observado. É no 
Rio, porém, que a sensação de medo é mais percebida. 
 

Dados posteriores com relação ao Brasil indicam que houve um crescimento regular 

dos homicídios até 2003, com uma reversão a partir de 2004 devido às políticas de 

desarmamento. Em 2004, a queda foi de 5,2% e até 2006 a média anual foi de 2,9% 

(WAISELFISZ, 2008). Ainda que os números de homicídios permaneçam elevados, a 

redução nas estatísticas não se reflete sobre as comunidades imaginadas: no campo de 

percepção do indivíduo, a sensação é de risco iminente, que se distribui de acordo com a 

classe social, a área de residência, a raça e o gênero. 

O sentimento, porém, novamente diverge das estatísticas: por exemplo, os 

movimentos contra a violência sobre a mulher, cujo discurso é elaborado via imprensa, traz a 

percepção de que as mulheres estão mais expostas, embora as estatísticas indiquem que os 

homens são os mais vitimizados em crimes violentos – ainda que, na categoria violência 

doméstica, a mulher apareça como vítima mais frequente. Isso gera um outro problema, pois 

em estudo realizado nos Estados Unidos, em 1990, verificou-se que os crimes de mulheres 

contra os seus companheiros eram mais cruéis, muitas vezes por decorrer de uma sucessão de 

maus tratos anteriores contra elas, que por sua vez têm origem na compreensão masculina de 

deter poder sobre a mulher (LEVI & MAGUIRE, 2002). 

A questão de classe social é importante, ainda que não determinante, uma vez que não 

é a renda que indica o risco de ser vítima, mas as condições de residência. Moradores de áreas 

urbanas mais desestruturadas são mais vitimizados do que os que residem em locais 

organizados, mesmo que em subúrbios. Os estudos apontam a frequência maior de crimes 

entre membros de um mesmo grupo social, da mesma raça e dentro da própria família do que 

entre estranhos. Estão entre os mais pobres a maior quantidade de vítimas de crimes violentos 

(LEVI & MAGUIRE, 2002) – e isso aparece em pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na 

Inglaterra e é extensivo ao Brasil. 

É a combinação de explicações socioculturais – em nível estrutural – e psicológicas – 

em nível individual – que vai dar conta de entender as variações das ações humanas violentas 

no tempo e no espaço. A interpenetração entre as causas das atitudes criminosas violentas nos 

aponta teorias no plural e não há expectativa de que se possa um dia construir um modelo 

teórico universal. Esta dinâmica complexa exige que a academia preste atenção nos discursos 
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que mediam as informações sobre o crime violento contemporâneo para que a intervenção se 

dê também no campo da significação. 

Em plena era científica, na qual os problemas e suas soluções são racionalizados, 

encontra-se subjacente uma crença numa ameaça obscura (GLASSNER, 2003). A transição 

do século XX para o XXI e o sentimento de proximidade do apocalipse pode ser pensado 

como pano de fundo dos medos irracionais. No entanto, ganha mais peso a hipótese de que a 

imprensa, em seu agendamento de assuntos para composição do noticiário, opte por fatos que 

fogem dos padrões aceitáveis de conduta, na tentativa de aumentar os índices de audiência e 

leitura. Para Glassner, “perigo algum é pequeno o suficiente que não possa ser transformado 

em pesadelo nacional” (GLASSNER, 2003, p. 31). 

As regularidades narrativas evidenciam a intervenção cultural das instituições 

jornalísticas sobre os indivíduos, levando-os a se sentir integrantes de uma comunidade 

imaginada que compartilha o medo de ser vítima do mal, da ação humana violenta. Neste 

sentido, os carrier groups jornalísticos ritualizam o medo como drama social, ampliando a 

cultura do crime violento a partir de discursos que colocam em polaridade o bem e o mal, e 

colaboram para a ascensão do drama à condição de trauma cultural ao exibi-lo todos os dias 

no palco da mídia nacional. 

Neste compartilhamento, eventos isolados são considerados corriqueiros, como o caso 

da menina Isabella Nardoni, arremessada da janela do apartamento do pai, Alexandre 

Nardoni. A acusação recaiu sobre ele e sobre a madrasta da criança, Anna Carolina Jatobá, e 

gerou um sentido de risco para as mães separadas que deixam seus filhos passarem os fins de 

semana com os pais. Ainda que alguns veículos de comunicação tentem apontar a raridade de 

determinados episódios, modalizando o medo, “um único evento anormal cria grupos diversos 

de pessoas a temer” (GLASSNER, 2003, p. 22). 

Levados a construir sua agenda pessoal a partir da agenda jornalística, os indivíduos 

reproduzem as histórias rocambolescas e fantasmagóricas contadas pela imprensa. “As 

narrativas sobre o crime criam estereótipos e preconceitos, separam e reforçam 

desigualdades” (CALDEIRA, 2000, p. 43). Neste processo, reforçam as sensações de perigo e 

os riscos incalculáveis de serem vítimas. O discurso acerca do crime violento é uma forma de 

construir conhecimento sobre ele, numa tentativa de combinar compreensão e solução, ou 

seja, de produzir sentido acerca do que se fala. Esta fala, porém, também guarda silêncios e 

máscaras. O que a mídia não diz ou o que diz de forma exagerada favorece a produção de 

estereótipos e a construção de soluções para o crime violento desvinculadas das causas reais. 
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Por isso, discutem-se políticas de emprego, saúde e educação como forma de redução 

da criminalidade. E como ficam os criminosos das classes média e alta, que não agem em 

decorrência de sua condição social? O erro do foco é reproduzido pelo discurso jornalístico e 

reafirmado por organizações não-governamentais, que ocupam o espaço do Estado frágil (que 

não cuida do indivíduo como deveria) na prestação de serviços e são fontes de informação da 

imprensa. Responsabilizadas pelos movimentos comunitários por captar recursos públicos e 

não executarem seu papel, muitas ONGs sobrevivem graças ao estado de medo coletivo 

(PINHEIRO, 2003; ZALUAR, 2004a). Como falar é uma forma de exorcizar o medo, fala a 

imprensa e falam os indivíduos, tentando levar o demônio de volta ao inferno. 

É importante, porém, colocar o medo no lugar. O temor excessivo, compartilhado e 

constituído em trauma cultural, decorre de uma projeção que os indivíduos fazem de 

problemas que de fato existem. E é claro que se justifica o medo do crime violento no Brasil: 

a questão é o desenho que se constrói dos episódios, a extensão dada ao mal e o castigo 

destinado aos seus agentes nas narrativas jornalísticas, que são hiperbolizadas rotineiramente. 

A incapacidade de compreender as razões de atos criminosos de violência desmedida nos faz 

associá-los a ritos satânicos, monstros e doenças mentais. O que há é um Estado insuficiente 

para dar segurança aos indivíduos e conter a violência privada – dos proprietários de terra aos 

grupos privados de segurança. “O medo é, digamos, estrutural, está na condição de sujeito 

deste Estado” (ZALUAR, 2005, p. 14). 

Por outro lado, há um fascínio do público pelo crime violento espetacularizado na 

mídia. Neste aspecto, a encenação da ação humana violenta nos meios de comunicação é um 

espetáculo de prazer, ao menos para alguns indivíduos. Para a sociologia cultural, o crime 

violento emerge como uma performance coletiva, como o carnaval comemorado nas ruas 

como um teatro, ainda que seja um teatro de horrores (JEWKES, 2006). O fascínio é também 

o pavor do crime, e esta condição ambivalente não pode ser explicada senão a partir de uma 

perspectiva subjetiva de observação e cuidado, da mistura entre fato e ficção, imagens que 

atraem e alarmam. 

 

2.5 A criminalidade no Brasil 

  

A desigualdade jurídica dos indivíduos é evidente no Brasil e, de certa forma, facilita 

o descumprimento das leis por parcela da população bem-posicionada socialmente. Não 

cumprir as normas, em algumas circunstâncias, chega a ser visto como sinal de status e poder. 
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Muitas vezes a aplicação da legislação pode ser implacável para os que não estão nas classes 

altas, mas é relativizada para os que detêm poder15. O perfil do criminoso desenhado pelos 

policiais em sua atuação na rua é de que os infratores são de status socioeconômico baixo16. A 

igualdade prevista na Constituição fica esvaziada, uma vez que os pobres são os alvos 

preferidos da repressão policial. 

A discriminação resultante da diferenciação de classe social tem um viés de ordem 

cultural: a cultura é determinante da ação policial e judicial. O Estado, que não consegue dar 

conta dos direitos dos indivíduos, gera desconfiança incondicional por sua incapacidade de 

igualar todos os indivíduos em sua condição de alguém. Se as leis não valem para todos, 

apenas para os que mantêm redes de relações apropriadas para lhes garantir status, a 

desigualdade acaba percebida como um fundamento da realidade brasileira. Em certa medida, 

isso se reproduz na imprensa, que não aprofunda suas análises e acaba deixando ao largo a 

criminalidade que não está registrada porque não houve ação policial ou judicial que 

identificasse a ocorrência do crime. Coelho afirma que: 

 

As referências a fatores que contaminam as estatísticas oficiais sobre criminalidade 
(mas que, sobretudo, introduzem um elevado teor de discriminação no tratamento 
das classes socioeconômicas baixas) poderiam ser multiplicadas. São tão 
numerosos esses fatores, e a natureza discriminatória de grande parte deles é tão 
evidente, que já se afirma que as estatísticas oficiais constituem a definição cultural 
de crime; essa definição é utilizada para diferenciar o criminoso oficial de tantos 
outros que violam a lei sem se tornarem legalmente criminosos, embora o 
comportamento de uns e de outros seja o mesmo (COELHO, 2005, p. 277). 

 

No Brasil, acaba sendo possível pensar no crime quase como uma alternativa de renda, 

uma vez que ele chega a compensar, por ser raro o sistema de justiça criminal conter 

efetivamente a ação criminosa. Se não há sistema eficaz, parece valer a pena correr riscos e 
                                                 
15 Somente é possível entender o Brasil sob um duplo código cultural: o paradigma individualista, onde estão as 
instituições modernas, os grandes centros urbanos, a razão prática de uma realidade cujo país é controlado pelo 
governo e sustentado pelo Estado e contém um conjunto de leis complexas e impessoais válidas em todo o 
território nacional; e o paradigma personalista, que abrange as relações pessoais e os laços de família, a cor da 
pele, as maneiras de falar e a capacidade de mobilizar redes de relações, a reciprocidade vista como 
generosidade, as panelinhas e as trocas de favores, os líderes messiânicos e os caudilhos. Neste sentido, o Brasil 
é um país que põe em conflito reacionarismo e capacidade de mudança (DAMATTA, 1988). 
16 Como nos lembra Antônio Luiz Paixão (1988) e José Luiz Ratton Jr. (2007), a atuação policial é reflexo da 
cultura jurídica brasileira, nos quais os graus de cidadania são diferenciados de acordo com o segmento social 
dos indivíduos, ainda que a Constituição expresse a igualdade (o duplo código cultural de DaMatta). Antes de 
mudar a atuação do policial na rua, é preciso resolver o dilema lei para os indivíduos respeitáveis versus ordem 
para os indivíduos à margem, aceitando-se, de partida, que a legislação não neutraliza as desigualdades 
estruturais: com base na lei, as decisões judiciais e, por extensão, a atuação policial, têm sentido a partir do lugar 
social dos indivíduos que ocupam o banco dos réus. Como diz Paixão (1988, p. 183), a lei abstrata se concretiza 
na negociação de sua significação “entre os diferentes atores envolvidos no ‘drama da moralidade’ – 
ritualisticamente aplicada, estrategicamente ignorada ou reinterpretada conforme as necessidades 
organizacionais e os interesses específicos das partes em interação”.  
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buscar o lucro decorrente do crime. Em sentido inverso, não valeria se a atuação policial e a 

consequente atuação judicial fossem eficazes. A punição deve ser certa e imediata, mas no 

caso brasileiro, o sistema de justiça criminal é ineficiente e, com isso, o crime, de certa forma, 

é lucrativo. Nesta perspectiva, o que se conclui é que uma causa evidente da criminalidade é a 

impunidade. 

Coelho (2005) ressalta que há poucos estudos sobre a criminalidade e muitos sobre a 

marginalidade, uma vez que a comunidade acadêmica considera a criminalidade como 

resultante da marginalidade. Por conseguinte, os pesquisadores acreditam que, ao estudar a 

marginalidade, estão focados nas causas da criminalidade, que seria efeito da primeira. Nesta 

lógica reducionista, a marginalidade é a causa e deve ser tratada pelas políticas públicas e a 

criminalidade, como efeito, deve ser tratada pela polícia. Para Coelho (2005), a relação de 

causalidade é questionável: em verdade, é uma associação espúria e sem validade. 

Há uma disputa conceitual sobre o que é marginalidade. Segundo Coelho (2005), a 

marginalidade é constituída por indivíduos que se encontram na condição de desemprego, de 

subemprego ou de pobreza. A questão, porém, é definir as faixas de pobreza, que não são 

consensuais. Outro fato relevante é quando se considera renda e se verifica o seu nível médio, 

que não traz à tona a questão da alta concentração e da má distribuição: por conta do máximo 

e do mínimo, há uma distorção na média. Tanto a marginalidade como a criminalidade estão 

concentradas em grandes centros urbanos. No caso da criminalidade, seu caráter é 

essencialmente urbano e não se pode falar de crime, mas de crimes, com variedade de tipos e 

de regiões.  

De acordo com estatísticas americanas, os crimes contra a pessoa estão mais 

associados às áreas rurais, ocorrendo o contrário nos crimes contra a propriedade. Já no 

Brasil, a inexistência ou a fraca apuração estatística dificulta a definição de um perfil 

criminógeno. Os estudos de ecologia urbana dão conta da grande concentração de população 

de baixa renda na área urbana central nos EUA, contrariamente ao Brasil, onde a população 

de classe alta está no centro e a pobre na periferia. Estudar a ecologia das cidades, porém, 

promete mostrar uma diversidade de opções: na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, há 

uma mistura de classes. Seja como for, como a criminalidade apresenta taxas mais altas onde 

se concentra a população pobre, ou seja, a marginalidade, promove-se a vinculação entre 

ambas (COELHO, 2005). 

Os estudos estatísticos indicam que há uma correlação alta e positiva entre a área onde 

se reside e as infrações cometidas. Isso reforça a hipótese de pesquisadores de que os 
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delinquentes costumam atuar em sua própria área de residência ou nas imediações. Entretanto, 

a fragilidade dos dados apurados no Brasil impede de chegarmos a conclusões mais apuradas. 

Os dados disponíveis forçam a vinculação entre a marginalidade e a criminalidade e suscitam 

a seguinte questão: “por que os criminosos provêm geralmente das populações socialmente 

marginais?” (COELHO, 2005, p. 273). 

Depois de analisar as condições urbanas e a concentração populacional da pobreza na 

zona urbana, Coelho responde que “não é a pobreza em si que gera a criminalidade (pois, 

afinal de contas, as áreas rurais são mais pobres), mas a densidade da pobreza, ao permitir a 

elaboração de uma subcultura marginal” (COELHO, 2005, p. 274). Os espaços urbanos são 

restritos para este tipo de população, que fica concentrada em determinadas localidades das 

grandes cidades. 

Paixão (1988), Caldeira (2000), Zaluar (2004) e Coelho (2005) enfatizam, no entanto, 

que as estatísticas oficiais em que se baseiam estes estudos são tendenciosas: os números são 

falsos, mal apurados, resultantes de uma forma diferenciada de se prestar queixa à polícia no 

Brasil, contaminada por uma cultura jurídica discriminatória. O registro, feito por tipo de 

crime, normalmente usado para mostrar o perfil da criminalidade, acaba problemático porque 

estupros ou tentativas de estupro são pouco notificados, principalmente quando a vítima ou o 

agressor são de classe alta. Na mesma categoria, furto, roubo e agressão física grave são 

tratados de forma privada, sem que a polícia seja envolvida. 

Ao mesmo tempo, ocorre o que Paixão (1988) e Coelho (2005) chamam de cruzadas 

morais contra determinados tipos de crime, como no caso da violência contra a mulher, a 

pedofilia ou outros resultantes do clamor da opinião pública – determinada pelo agendamento 

da imprensa – o que leva a polícia a agir focada no objetivo de atender a uma demanda 

circunstancial e induz os políticos a criarem mais leis para os mesmos crimes. Com o foco, as 

estatísticas acerca de um determinado tipo de crime sobem, pois a polícia passa a agir de 

forma mais eficaz sobre ele. Como a atuação policial se concentra naquele tipo de crime, 

relaxando em relação a outros, há um enviesamento das estatísticas.  

Nesta linha de pensamento, o estereótipo combina raça, cor, classe social e enquadra o 

indivíduo de forma a receber atendimento severo ou não da polícia. E, se o indivíduo já foi 

detido anteriormente, isso facilita para que seja enquadrado como periculoso. Também a 

justiça julga muitas vezes segundo estereótipos, reproduzindo o que ocorre na instância 

policial. Estes elementos ajudam a tornar os presídios lotados de pessoas de classe mais baixa 
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e de cor negra, já que eles não dispõem de recursos para pagar a fiança e a um advogado que 

lhes proporcione uma defesa competente. 

Não se pode fazer estudos com base nos dados oficiais em virtude desses vícios de 

registro e de atuação policial e judicial. O que Coelho (2005) sugere – e que já vem sendo 

aplicado em algumas pesquisas – é estudar a partir de amostras de cada camada 

socioeconômica, de modo a conseguir controlar os desvios. Estas pesquisas mostram que a 

extensão da delinquência encoberta – infrações cometidas e não-detectadas pela polícia – é 

relevante: são os jovens de status socioeconômico mais alto os que violam as leis com mais 

frequência e com maior gravidade (CALDEIRA, 2000; COELHO, 2005). 

Os dados apontam ainda que não há diferenças significativas entre as classes sociais 

quando se observa a incidência da delinquência por segmento: o que ocorre, na verdade, é que 

os indivíduos de classe baixa não possuem as imunidades institucionais que protegem os de 

classe média e alta, estando mais vulneráveis à prisão e à condenação. Quanto a isso, Coelho 

questiona: 

 

Por que um mesmo comportamento pode ser uma infração quando cometido por 
certa classe de pessoas, mas não quando é cometido por indivíduos de outras 
classes? Quais são os mecanismos e processos sociais pelos quais certos 
comportamentos são legalmente considerados criminosos, mas não outros 
essencialmente idênticos aos primeiros? (COELHO, 2005, p. 280). 

 

Em que medida podemos pensar que a mídia integra os processos definidores dos 

crimes considerados relevantes? Ou seja, na condição de carrier group, a imprensa conduz 

um discurso que faz a coletividade considerar determinado ato como criminoso e aceitar outro 

como normal, mesmo que na essência ambos sejam da mesma ordem. Mesmo que as 

instituições jornalísticas ajudem no processo de sensibilização em relação aos crimes de 

colarinho branco, é preciso refletir em que ordem de importância os coloca, quando tentamos 

classificar as tipologias criminógenas – crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio 

público etc. 

Coelho (2005) salienta que os crimes de colarinho branco são considerados ilegais, 

mas os seus responsáveis não são expostos como criminosos pela imprensa. Os indivíduos 

que cometem crimes de colarinho branco não estão sujeitos à mesma degradação que passam 

os criminosos comuns: raramente são condenados e, quando o são, não ficam na prisão. E, 

mesmo condenados, não respondem a processos criminais, mas a processos administrativos, 

comerciais etc. 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

120 

O indivíduo pobre carrega um sentido negativo, que está à margem, é estranho ou 

criminoso (DAMATTA, 1988). Zaluar (2004) ressalta a demonização do criminoso como a 

reencarnação do Diabo. Neste sentido, podemos pensar que a criminalização da marginalidade 

a que se refere Coelho (2005) reside na rotulação de criminoso aos que são pobres, que são 

culpados por serem pobres: eles estão desempregados ou ocupam uma atividade informal e 

ilícita, porque não arrecadam tributos para o Estado. Ao mesmo tempo, o Estado é percebido 

como um ente contrário ao indivíduo, que gera desconfiança. Assim, cabe ao pobre o papel 

social de ser criminoso, não dispondo de uma rede de relações pessoais que o proteja da lei. 

Esta estigmatização ou rotulagem pode ser positiva: os que estão no alto da escala 

social sofrem uma categorização favorável e suas ações são mais aceitas como respeitáveis. 

Define-se mais claramente como crimes aqueles atos comumente cometidos por atores sociais 

que seguem certos roteiros típicos, os marginalizados. Quando ele comete o crime, confirma-

se a regra; nunca se estuda o indivíduo para entender as suas motivações subjetivas. O crime é 

definido culturalmente, no tempo e no espaço e sua normatização independe de acesso à 

alfabetização, pois mesmo antes do letramento da humanidade já havia regras de conduta 

entre os grupos sociais. 

Deste modo, duas classes de indivíduos na sociedade ficam evidenciadas: a classe dos 

violadores, que cometem atos objetivamente criminosos, mas cujo status social mais elevado 

os tornam aprovados ou neutros, e a classe dos criminosos oficiais, cujo comportamento se 

enquadra nas formas desaprovadas de crimes. De acordo com Roberto DaMatta (1997): 

 

Somos muito mais substantivamente dominados pelos papéis que estamos 
desempenhando do que por uma identidade geral que nos envia às leis gerais a que 
temos que obedecer, característica dominante da identidade de cidadão 
(DAMATTA, 1997, p. 198). 

 

Um dos crimes que se constitui em problema social do Brasil é o tráfico de drogas. 

Com o consumo generalizado, o preço das drogas caiu a partir de 1981, chegando a um valor 

cinco vezes menor em 1995. As formas de pagamento pela droga pode ser em dinheiro ou em 

objetos, o que fomenta outros tipos de crime violentos associados, como o roubo de armas, 

veículos, CDs portáteis, eletrodomésticos, joias e dinheiro. O consumo chega a ser 

considerado um estilo para muitos indivíduos da classe alta, enquanto os membros de classes 

média e baixa precisam se capitalizar para ter acesso às drogas. 

A linha legal que separa traficante e consumidor perde a nitidez: quanto mais 

obsessivo é o usuário, mais ele se confunde com o traficante, que muitas vezes é também 
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consumidor. Está construído o círculo da indústria da droga, onde o traficante consome a 

droga e o usuário trafica para garantir o próprio consumo. A cocaína é a droga mais usada, 

sendo associada ao dinheiro, ao poder e à violência (ZALUAR, 2004b), mas essa imagem 

pode ser estendida ao crack ou qualquer outra droga que ingressa no mercado. Aos policiais 

que efetuam as prisões cabe definir se o indivíduo é traficante ou consumidor: são eles que 

recolhem a droga e qualificam a ação como posse e uso ou como tráfico, o que muitas vezes 

se dá não a partir da quantidade da droga, mas da condição social do preso. 

Documentos sobre o crime violento são produzidos rotineiramente pela Anistia 

Internacional. Neles aparecem o crime organizado e as facções criminosas brasileiras – 

Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando (TC) e 

suas dissidências – e conta-se a história do medo nas comunidades pobres, obrigadas a 

conviver com o terror do crime violento de bandidos, das polícias civil e militar e do Exército. 

Muitos indivíduos, ao serem recolhidos a uma prisão, são obrigados a assumir a que facções 

pertencem e a assinar um documento no qual declaram ter total responsabilidade sobre a 

própria segurança enquanto estiverem presos, a partir das suas escolhas (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2007). 

Aliado ao comércio das drogas, há ainda o acesso às armas. Não obteve êxito no país a 

campanha que previa o fim do porte de armas. O porte legal, associado ao contrabando, 

facilita e alimenta o crime organizado. A violência – entranhada nas relações sociais porque 

não restrita ao monopólio legítimo do Estado – ingressa nas subjetividades dos brasileiros, 

que não acessam regras de autocontrole das emoções e da violência física e a redução do 

prazer decorrente da dor causada ao outro. Há um fascínio pela violência que nega o senso 

comum sobre a cordialidade do brasileiro (ZALUAR, 2004a, 2004b, 2005).  

A existência de comércios ilegais e do mercado de ferros velhos, oficinas, ourivesarias 

e antiquários sem controle estatal ajudam a entender as redes de crime organizado. Estes 

negócios permeiam várias classes sociais e não sobrevivem sem o apoio institucional das 

agências públicas responsáveis por seu combate (ZALUAR, 2004b). Por conta disso, há uma 

crise de credibilidade na autoridade estatal, no país onde todo mundo rouba e se pode tirar 

vantagem em tudo, onde a lei só existe para o pobre, no qual somente se sobrevive com troca 

de favores, onde o sistema de justiça é caolho e a balança pende apenas para um lado, o país 

da esperteza como forma de acesso ao prestígio e ao poder (ZALUAR, 2007). 
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2.5.1 Uma visão cultural sobre o crime no Brasil: o Diabo que emerge na Terra Brasilis 

 

O processo de produção das narrativas jornalísticas é um processo cultural que modela 

o significado de crime, trazendo reflexos nas práticas dos indivíduos. A análise dos sentidos 

subjacentes nos discursos é, sobretudo, uma análise cultural. A forma de dizer e de 

experimentar o mundo decorre da percepção coletiva do drama cultural do medo expressa 

pela mídia brasileira. Nesta lógica, o medo é uma variável dependente da condição cultural 

contemporânea, onde o crime violento é determinante. O medo real produz um pavor 

irracional, demarcando o território binário do bem e do mal, no qual o Diabo ganha sentido na 

insegurança constante do risco do encontro com um bandido (ZALUAR, 1994). 

Como já afirmamos, o trauma cultural é um novo olhar sobre os fenômenos sociais, a 

partir do que dizem os indivíduos acerca dos fatos sociais percebidos como traumáticos pela 

coletividade. Como o trauma é um processo em construção a partir dos carrier groups, resulta 

de episódios que, postos em destaque nos discursos jornalísticos, promovem uma crise 

cultural, alterando sentidos e comportamentos dos indivíduos. Durante o período de 

elaboração do sentido de trauma, faz-se uma conexão entre o passado e o presente. No Brasil, 

o medo tem raízes longínquas, que nos remetem à ideia de um mal de origem que encarna na 

forma de criminoso. 

O que faz acreditar que podemos dispor de um trauma cultural do medo decorrente de 

um mal de origem pode ser a nossa diferença identitária. Este mal hoje se traveste no crime 

violento, o Diabo contemporâneo presente na configuração cultural do Brasil. Assim, o 

sentido do mal não é claro ou universal em todas as culturas. As sociedades têm opiniões 

sobre si mesmas que transparecem nos discursos. É fundamental imergir na história para 

entender os sentidos que circulam (ALEXANDER, 1995). Será que a existência desse mal de 

origem não é latente nas narrativas circulantes na imprensa nacional? 

A sociologia cultural contrapõe o significado moral de um mal absoluto (evil) a um 

bem restaurador e purificador. O mal tem origem na terra ou no céu, assim como o bem capaz 

de neutralizá-lo. Jesus Cristo, por exemplo, teria morrido para salvar os homens com seu 

sangue. Como já afirmamos, há especificidades históricas de uma cultura que explicam a 

estrutura social e que evitam generalizações: o Diabo original brasileiro não é um Diabo 

cristão puro, ele resulta do sincretismo religioso e está vinculado aos primórdios do continente 

americano. Daí é possível entender porque, no Brasil, as festas religiosas sagradas são sempre 
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seguidas das comemorações profanas, com música, dança e comida. Há, então, uma 

combinação tolerada entre o sagrado e o profano (DAMATTA, 1984). 

Mas a origem do mal estaria no seu encantamento desde o descobrimento da América? 

Esta pergunta é formulada a partir de Zaluar (1994, 2004a) e coloca a condição de 

ambivalência da imagem do continente americano – paraíso, pelas riquezas naturais, e 

inferno, pela população selvagem, canibal e dominada pela magia. Este quadro binário está 

associado a dois mitos: o do bom selvagem e do perro cochino, nome do Diabo e dos índios 

americanos, identificados com animais e com monstros. O crime violento encontra aí as 

condições simbólicas favoráveis para ser percebido como a malignidade absoluta, a atuação 

do Satanás. 

O sentido de perro cochino prevaleceu entre portugueses e espanhóis, o que garantiu 

ao nosso país o nome de Brasil, associado ao malefício no século XVI, e o esquecimento de 

seu nome original, Terra de Santa Cruz, vinculado ao bem divino. O culto ao Diabo17 e outros 

cultos mágicos realizados pelas populações andinas e americanas foram contidos por 

iniciativas católicas para demonizar estas divindades. Em seu lugar, surgiu um capitalismo 

sem limites e que subjugava o indivíduo pela colonização, pela escravidão e pela exploração 

(ZALUAR, 1994, 2004a; BATISTA, 2003). Hoje, o mal está encarnado na figura do 

criminoso, ainda que por duas vertentes: o mal absoluto, parceiro do Diabo cristão; e o mal 

racionalizado, fruto de motivações passíveis de compreensão. Vera Batista salienta sobre a 

nossa história: 

 

Se o medo na Europa do século XIX era o medo da revolução, no Brasil e na 
América Latina esse temor era acrescido pelo fim da escravidão, não só pelo fim da 
brisa18, mas também pelas fantasias acerca do desfecho brutal da escravatura. O 
Haiti, a transfiguração vodu e a volta dos mortos-vivos passeavam pelos corações 
proprietários desde a tenra infância (BATISTA, 2003, p. 85). 

 

Na contemporaneidade, há um processo de reencantamento do mal e o reaparecimento 

das relações binárias entre o sagrado e o profano (CALDEIRA, 2000; ZALUAR, 1994). 

Como num conto de fadas, narrativas de crimes reais se combinam com a renovação da 

fantasia acerca de criaturas diabólicas, com notícias sobre seitas satânicas, violência 

desmedida sem razão aparente, filmes dedicando-se ao exorcismo imaginário do medo 

                                                 
17 O Diabo a que se rendia homenagem era o Tio, que proporcionava virilidade aos andinos. Ele não é o Diabo 
cristão, é mais próximo aos exus, uma figura ambígua que serve ao bem e ao mal, que faz o bem e também 
castiga. Logo, não é o mesmo Diabo cristão (ZALUAR, 1994, 2004a). 
18 O fim da brisa é uma alusão ao fim do conforto das mulheres brancas, que ficavam preguiçosamente 
descansando enquanto as escravas as abanavam para amenizar o calor. 
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ressurgido no fim do século XX, novelas que reeditam demônios em seitas como explicação 

do mal praticados pelos adoradores, que poderíamos chamar de “alegorias do medo branco”, 

expressão tomada de empréstimo a Vera Malaguti Batista (2003). 

Volta à agenda da atualidade a preocupação com o bem e o mal na ação dos 

indivíduos, colocando em conflito o Deus que falhou X a expectativa de retorno de Deus. A 

disputa entre Deus e o Diabo estimulou o surgimento de inúmeras igrejas e seitas que buscam 

fiéis, promovendo um retorno à religiosidade em busca de moralidades absolutas, a oposição 

entre o ruim e o bom, entre o sapo e o príncipe, entre a bruxa e a princesa, numa dramatização 

da identidade nacional (DAMATTA, 1997). Nesta disputa do pecado, muitas famílias sofrem 

com a divisão de seus membros, quando alguns aderem a uma determinada religião e outros 

não, provocando desavenças e separações pela intolerância religiosa. 

Especificamente entre os evangélicos, é mais forte o discurso acerca do mal absoluto 

encarnado em cada indivíduo que pratica o crime. Para muitas denominações de evangélicos, 

aqueles que não são adeptos estão com o maligno. As emissoras de TV brasileiras transmitem 

programas religiosos, especialmente de igrejas neopentecostais, onde toda ação humana 

considerada negativa é associada à presença do Diabo – separação de casais, consumo de 

álcool, acidentes. Quando há uma redenção do mal, vincula-se o retorno do indivíduo ao 

território do divino: 

 

Não se trata apenas de criminosos ou maus elementos identificados com a 
desordem ou o descontrole social, mas da encarnação de entidades diabólicas a 
ameaçar o reino de Deus. Não por acaso, o mal deriva de um produto da América 
indígena – a coca, planta de uso medicinal milenar e controlado na população 
andina – que transformou-se em mercadoria vendida ilegalmente num mercado, por 
causa da ilegalidade, sem nenhum controle (ZALUAR, 1994, p. 241). 

 

O Estado, que deveria assumir o papel divino de restaurar a ordem – através do 

trabalho, da educação e da punição dos criminosos – fracassou em sua atuação e garantiu o 

terreno para o Diabo. Assim, ao longo da história do Brasil, houve a valorização de práticas 

ilegais através do jeitinho brasileiro – ou seja, da tendência de se tirar vantagem e tentar agir 

acima das regras. A vinculação entre crime e cultura se dá por intermédio de uma ligação 

entre as práticas criminosas e uma percepção da identidade nacional como resultante de uma 

sociedade em que a malandragem é uma marca do brasileiro, logo, conduzindo à construção 

de uma estrutura social que tem em sua matriz o crime como elemento da tradição cultural do 

país. Roberto DaMatta (1988, 1997) destaca duas interpretações sobre a realidade brasileira: o 
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mundo manipulável pelo jeitinho, o galho quebrado e, de outro, o mundo do caxias, do 

racional. 

De acordo com Zaluar (2004b), desde o começo da República, o Brasil foi marcado 

por fraquezas institucionais. A própria chegada dos portugueses ao território, tratada como 

descoberta e não como invasão, é um caso único no mundo. Zaluar (2004b) delimita alguns 

surtos de criminalidade na história que comprovam isso: na Primeira República, a vadiagem, a 

embriaguez e a desordem eram passíveis de prisão, enquanto roubos, furtos e crimes de 

sangue motivados por vingança recebiam poucas condenações. 

Após a marcada violência da ditadura militar de 1964, até a década de 1980 o país 

viveu uma relativa tranquilidade, quando houve um boom nos quadros de crime e violência, 

com assaltos, sequestros e homicídios. O interessante é que este quadro é semelhante nos 

Estados Unidos e na Inglaterra, onde o crescimento do crime violento também se deu após os 

anos 1980 (CALDEIRA, 2000; LEVI & MAGUIRE, 2002; ZALUAR, 2004b). A seguir, no 

quadro 6, apresentamos um resumo da realidade brasileira a partir dos anos 80. 

 

As mulheres ingressam no mercado de trabalho; 

O papel pai/mãe (que deveria ser complementar) não muda; 

Dissolução fácil dos casamentos; 

Aumento das famílias lideradas por mulheres; 

Ausência de apoio afetivo, moral e financeiro do pai; 

Afrouxamento dos laços do casamento provoca encolhimento da responsabilidade com os filhos; 

Desemprego, subemprego ou emprego informal – mercado informal e/ou ilegal nos centros urbanos; 

Ferros velhos, ourivesarias, oficinas mecânicas e antiquários como locais de lavagem de dinheiro; 

Sistema educacional precário; 

Trabalho infantil como complemento de renda da família; 

Aumento considerável das estatísticas sobre crime violento. 

Quadro 6 - O Brasil após os anos 80 
FONTE: Elaboração própria, com base em CALDEIRA, 2000; ZALUAR, 2004a, 2004b. 

 

A ênfase da atuação policial sobre pobres e negros vem dos primórdios de nossa 

história. Entre 1912 e 1916, 86% dos detidos no Brasil classificados como vadios e 

desordeiros eram negros e mulatos. O controle do jogo do bicho, a prostituição e os demais 

jogos de azar eram feitos pelos portugueses na cidade do Rio de Janeiro já nas primeiras 

décadas da República. Também eram portugueses os receptadores de roubos mencionados nos 

processos judiciais analisados por historiadores. No entanto, entre as centenas de negros e 

mulatos presos sem provas por contravenção ou por acusação de terem cometido crimes, 
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estavam poucos portugueses. “A impunidade dos empresários do crime é tão velha quanto a 

República brasileira” (ZALUAR, 1994, p. 266). 

O discurso da miscigenação das raças tentou negar a violência contra o índio e o 

negro. O Brasil passou, porém, desde a colonização, por processos que macularam a 

sociedade pela violência física e psicológica: a escravidão, o cangaço, a malandragem dos 

anos 50 e a ditadura militar – que estabeleceu como prática de Estado a tortura física e 

psicológica, a morte e o desaparecimento de pessoas. Em seguida, aparecem as redes de crime 

organizado e a lavagem de dinheiro. Segundo Zaluar, “o militarismo explica (...) a 

continuidade das práticas militares na polícia e o surgimento do Esquadrão da Morte nos anos 

60 e seus congêneres (...)” (ZALUAR, 2004b, p. 271). Paulo Sérgio Pinheiro e Guilherme 

Almeida reforçam: 

 

Não há como negar que os quase quatro séculos de escravidão, primeiro indígena e 
depois africana (assim como, mais recentemente, os nove anos de ditadura do 
Estado Novo e os 21 anos do regime militar de 1964), marcaram muito a 
percepção, as representações e as práticas das classes sociais brasileiras 
(PINHEIRO & ALMEIDA, 2003, p. 29). 

 

Com a repressão da ditadura militar, coroa-se um período longo de práticas de 

violência legitimada pelo Estado brasileiro. A partir de 1964, houve um aumento da violência 

institucional para reprimir os movimentos sociais e garantir o acúmulo de capital, que foi 

favorável a uma modernização conservadora pós-golpe. Da transição entre o fim do governo 

militar e o estabelecimento da democracia no Brasil, aumenta a violência com a constituição 

de gangues e de organizações criminosas: consolida-se como herança a violência nas relações 

sociais, nascida nos primórdios de nossa história. 

As gangues brasileiras são recriações das similares americanas, organizações de 

integração de jovens como forma de gerar o sentido de pertencimento via comportamentos 

compartilhados – sexual, musical e de consumo, como bebidas e drogas. Na recriação no 

Brasil, estes grupos inovam com a promoção de bailes, reproduzindo o caráter festivo da 

cultura nacional. Os indivíduos se tratam por apelidos, diminutivos ou aumentativos de seus 

nomes. Também adjetivos e siglas são associados aos nomes, servindo como modalizadores 

do etos de virilidade de cada um (ZALUAR, 2004b). 

Se considerarmos que também nos períodos de República o controle social era voltado 

aos grupos sociais mais pobres e aos negros, verifica-se que o Estado brasileiro foi incapaz ao 

longo dos anos de efetivar uma política legítima contra o crime, seja ele violento ou não, 
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praticado por qualquer indivíduo. A demarcação de território entre quem é bom e quem não é 

– o mal absoluto é o outro, o favelado, o morador de rua – criou uma cultura de determinação 

do crime como ação de indivíduos pobres e negros. 

Em nosso país, muitas vezes o chefe é o sujeito que abusa do arbítrio, do dinheiro, da 

força para fazer valer a sua vontade. As origens desta significação estão no clientelismo do 

Estado brasileiro, no coronelismo, nos golpes de Estado e, na atualidade, no estado de 

violência e na violência do Estado. “Rispidez, respostas violentas à menor provocação 

demonstram incapacidade de negociar diferenças e conflitos, o que aumenta o nível de 

violência na sociedade” (ZALUAR, 1994, p. 259), construindo uma “cultura viril baseada no 

poder do mais forte” (ZALUAR, 1994, p. 264), no etos guerreiro presente na humanidade 

desde a época pré-cristã, nos espetáculos públicos de luta. No Brasil, isso ocorreu a partir do 

que descrevemos no quadro 7: 
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� Imobilização de indivíduos de classes inferiores por membros de classes superiores, baseada na 
prática de Estado de atuar segundo o lugar social de cada um na estrutura social. É o mecanismo 
usado no discurso autoritário e de autoridade “você sabe com quem está falando? 19” . Dar uma 
carteirada é uma prática entre pessoas do poder (políticos, juízes, promotores) e que bloqueia a 
aplicação da lei. Também o pistolão funciona para resolver problemas; 

� A corrução, instituída pelo discurso valorizado como forma de ser do brasileiro – o jeitinho 
brasileiro (DAMATTA, 1988): a propina, a troca de favores, a compra de sentenças judiciais e de 
resultados de licitações públicas; 

� A herança autoritária da ditadura, que promoveu a militarização das polícias, circunstância 
preservada pela Constituição de 1988 e que destinou a estas instituições a prática legitimada da 
tortura e desvalorizou as investigações de ordem técnica e científica; 

� A falta de iniciativa política para contenção do comércio de armas, contrabando, repressão ao 
narcotráfico ou instituição de discussão acerca da liberação ou não do consumo e consequente 
legalização de drogas20, a inércia da reforma do Poder Judiciário e o esquecimento da apuração 
relativa à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do crime organizado. 

Quadro 7 – A cultura de determinação do crime no Brasil 
FONTE: Elaboração própria, com base em DAMATTA, 1988, 1997; PINHEIRO & ALMEIDA, 2003; PAES-
MACHADO, 2006. 

 

O recorrente discurso de que há um lapso garantido de tempo entre o crime e a sua 

(possível) punição acabam justificando os ganhos decorrentes da ação criminosa. O criminoso 

pratica o mal muitas vezes com a expectativa de que não haverá redenção. A incerteza da 

punição é um valor cultural que permite entender a escolha pela ação criminosa, pois reflete a 

inabilidade do sistema de justiça criminal brasileiro de controlar comportamentos 

criminógenos. Se esta incerteza vem acrescida de satisfação – prazer decorrente da ação, 

como acesso fácil a dinheiro ou subjugação para um desejo físico – o valor cultural é 

                                                 
19 Este mecanismo é destacado por DaMatta (1988, 1997). Para ele, esta fórmula funciona “numa sociedade de 
gentes, de pessoas que se lavam, de brancos, de boa gente, de medalhões, em oposição às gentinhas, ao zé-
povinho, à arraia-miúda, à gentalha, à massa” (DAMATTA, 1997, p. 204), num sistema que classifica os 
indivíduos entre bons e maus, ricos e pobres, violadores e criminosos oficiais, numa extensa relação binária. 
20 A legalização de algumas drogas pesadas é defendida sob o argumento de que o álcool é uma droga lícita que 
provoca sérios danos sociais, como crimes violentos no lar e no trânsito. O caminho percorrido foi o contrário e 
já está sendo adotado com a nova legislação brasileira que restringe em níveis mínimos o consumo de bebida 
alcoólica associado ao direito à condução de veículos. Se efetivamente aplicada, a lei pode reduzir as estatísticas 
de acidentes de trânsito, o que já foi percebido nos meses posteriores à sua aprovação, em 2008. No caso das 
drogas, mesmo as mais leves como a maconha, estão sob o véu de dois discursos distintos: os contrários à 
liberação, que argumentam que a legalização do seu comércio pode aumentar o consumo, produzindo sérios 
danos sociais; e os favoráveis, que acreditam que a liberação traz como consequência a garantia de pureza da 
droga, reduzindo os riscos à saúde dos consumidores (SOUTH, 2002), além de colocar nas mãos dos indivíduos 
suas próprias escolhas. Quanto à associação entre uso de drogas e crime, há os que defendam que um estilo de 
vida criminoso facilita o envolvimento com drogas, enquanto outros afirmam que é a dependência que leva à 
atividade criminosa. A criminalização da droga é uma excessiva intervenção do Estado, é a “criminalização de 
um bem que é desejado e consumido por significativa parte da população” (ZALUAR, 1994, p. 248). Na 
Holanda, o uso da maconha é legalizado, situação que merece ser estudada em detalhes. 
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ampliado (WILSON & HERRNSTEIN, 1986a). Assim, ainda que haja mais severidade nas 

punições, existem ganhos incomensuráveis no âmbito do indivíduo, de difícil controle social. 

Ao que parece, o crime violento e as suas associações a comportamentos de desvio de 

diversas ordens chega a ser endêmico no Brasil. O terror do crime – seja da violência estatal 

ou da violência do crime organizado – é um sentido compartilhado entre os indivíduos. Este 

compartilhamento do medo decorre de ações como toque de recolher em comunidades, 

fechamento de túneis, ruas e avenidas, sequestros relâmpagos no trânsito, balas perdidas em 

enfrentamentos entre gangues ou com a polícia, torturas praticadas por policiais e por 

marginais, tribunais paralelos em funcionamento (no Rio de Janeiro), cemitérios clandestinos, 

redes paralelas de tributação e extorsão (PAIXÃO, 1988; PAES-MACHADO, 2006). 

Segundo Alba Zaluar (1994), o capitalismo em nosso país permitiu como fórmula de 

seu avanço o esvaziamento de sentido do estado de Direito para garantir que leis de mercado 

– o consumo e a oferta, mais do que os valores sociais – se solidificassem. Deste modo, a 

desregulamentação do Estado e a recorrente destinação de funções públicas para a alçada 

privada trouxeram como consequência a perda do controle social. De acordo com Zaluar: 

 

O capitalismo brasileiro, tardio, pós-ético, pós-moderno, pós-sociedade de trabalho, 
em que os efeitos do consumismo e do hedonismo já minaram os valores sociais 
agregadores e as autoridades tradicionais, transformou muito rapidamente a 
sociedade brasileira sem criar uma engenharia institucional para limitar as 
tendências destruidoras do tecido social, porque baseado na busca do lucro e do 
interesse próprio. Enquanto nos países do primeiro mundo a cultura do capitalismo 
baseou-se em dois mecanismos – a moeda e a lei – aqui ficamos sob a tirania dessas 
relações sociais dominadas pelo dinheiro (...). O dinheiro, na sua capacidade de 
corromper tudo e inflacionar todas as transações – tanto as econômicas quanto as 
políticas – passou a dominar de modo especialmente claro a cena do crime 
organizado, o que apenas leva ao paroxismo uma tendência presente na atividade 
empresarial legal (ZALUAR, 1994, p. 262). 

 

A prática do crime pelo indivíduo parece não provocar pudor entre muitos brasileiros. 

Não queremos, com esta afirmação, dizer que a sociedade brasileira é cúmplice do crime 

violento, porque ela própria é vítima desta violência. Há, de fato, um aumento real da ação 

violenta, praticada por alguns setores da sociedade e capaz de repercutir entre os indivíduos 

que compõem a comunidade de leitores e espectadores da mídia a sensação de medo de ser a 

próxima vítima, a partir da percepção de que o mal está vencendo o bem, lançando todos ao 

desamparo coletivo. 

A capacidade do dinheiro de comprar acaba por associá-lo à malignidade. Jogo, 

drogas e diversão – foco de interesse de vários setores da população brasileira – são a 
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expressão do encantamento do prazer: a busca pelo prazer de dominar, de matar, de ter o 

estilo de vida dos ricos, o prazer de muitos ricos de consumirem as drogas, o prazer de muitos 

pobres de ter dinheiro para se afirmar diante das mulheres, o prazer de muitos de ter poder. O 

crime organizado se estrutura justamente nestas três áreas, com lucros decorrentes não pela 

produtividade do setor, mas pela ilegalidade do empreendimento. Para solucionar isso, 

empreende-se uma ação cultural moralizante para conter a natureza malévola do brasileiro, 

ação que parece vir embutida no discurso da mídia. 

Os crimes violentos aumentaram justamente nos países em que o combate às drogas 

está associado à repressão (ZALUAR, 1994, 2004b, 2007). O demônio poderia ser exorcizado 

por uma lei que solucionasse a hipocrisia que prevalece no Brasil, onde o consumo de drogas 

é em muitos casos um consumo de estilo, hedonista, quase sempre privilégio dos ricos, em 

contraposição ao tráfico, horror creditado em grande parte das vezes aos pobres. Criam-se, 

então, as condições culturais favoráveis ao medo compartilhado, decorrente do fenômeno do 

crime organizado, pelas experiências vividas pelas vítimas nas grandes cidades brasileiras, 

que acabam romanceadas nas narrativas das situações vivenciadas, por vinculação à 

dicotomia do bem e do mal. 

A prática ritualística da mídia em torno do crime violento unifica a comunidade 

imaginada de leitores e espectadores como uma igreja em torno de seu Deus. Jornais 

ressaltam o pânico e a angústia de moradores amedrontados. Os dados estatísticos sobre a 

criminalidade corroboram este medo, não podendo se atribuir apenas aos meios de 

comunicação a elaboração de significação dos traficantes de drogas como agentes do mal, 

como emissários do demônio. Portanto, ainda que o Brasil nunca tenha sido palco de conflitos 

religiosos profundos, o drama do medo coletivo é o amálgama entre os indivíduos de uma 

comunidade imaginada, tomada de um terror que põe em relação dicotômica o bem e o mal.  

Os “benefícios” do crime – elevados pela impunidade, seja pela difícil identificação do 

ato, seja em decorrência de um sistema de justiça criminal falho – são sempre imponderáveis. 

As vítimas em potencial agem para evitar ações criminosas. Por isso, portas são trancadas, 

casas são gradeadas, carros recebem alarmes, dinheiro e joias são protegidos em cofres e 

bancos, paga-se por segurança ou porta-se armas, evita-se provocações ou reage-se aos 

assaltos. E, ainda que o resultado do crime seja positivo para o criminoso, muitas vítimas não 

informam às autoridades policiais, seja por considerar a ação trivial, seja por considerá-la 

desapropriada para o sistema de justiça criminal. O problema é que isso se estende para 

crimes graves como estupros, arrombamentos e assaltos com violência física.   
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Em sua reação, os indivíduos se separam em pequenas cidades, conglomerados de 

residências em condomínios particulares, criando um contraditório espaço “público privado”, 

em contraposição ao espaço público real. Com o crime violento esgarçado pelas cidades, o 

medo coletivo parece isolar os indivíduos: muros altos, cercas elétricas e sistemas de 

segurança privada são os recursos para proteção. 

Até mesmo os mercados de rua vão sendo substituídos pelos shoppings centers, onde 

o risco de ser vítima supõe-se minimizado por circuitos fechados de gravação e se estabelece 

um sentido de segurança para os frequentadores. As iniciativas se estendem a outros hábitos: 

evita-se sair à noite, dirige-se os carros com vidros fechados e/ou blindados (CALDEIRA, 

2000; ZALUAR, 2004a; PEDRAZZINI, 2006, FERRAZ, s/d). Os muros atuam como 

barreiras de contenção do mal. 

O drama cultural do medo parece agir sobre as relações sociais e definir práticas 

econômicas e políticas, determinando o sentimento coletivo de pânico dos indivíduos e as 

práticas sociais de isolamento para preservação, vivendo-se sempre sob o temor da 

criminalidade e da violência. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça para 

verificar o impacto da criminalidade nos indivíduos identificou que 50% dos pesquisados nas 

capitais evitam sair à noite e 38% procuram não passar por ruas consideradas perigosas, 24% 

alteraram o caminho para a escola ou para o trabalho e 15% procuram não conversar com 

estranhos e até com vizinhos (PASTANA, 2005).  

O apartheid físico separa ainda mais os pobres dos membros de outros estratos sociais 

(FERRAZ, s/d). Os perigosos – os indivíduos que previamente são naturalizados como tal – 

são então percebidos em virtude das falas sobre o crime violento. Isso ajuda a dividir os 

espaços entre o bem e o mal, os lugares a salvo e os de risco. Ainda assim, porém, a separação 

é controversa: quem faz a segurança destes lugares isolados, quem executa os serviços 

domésticos e condominiais são os que vivem além dos muros do espaço privado. Há uma 

relação permanente de dependência com os considerados perigosos em potencial que os 

membros de classes média e alta não conseguem evitar (CALDEIRA, 2000). 

Zaluar (1994, 2004b) destaca o relevo que a violência urbana tem na mídia brasileira. 

O tema está no rádio, na televisão e nas nossas preocupações cotidianas, ocupa o debate 

público. Na imprensa, a metáfora narrada constrói o sentido de guerra urbana sobre o crime 

violento, favorecendo o drama cultural do medo que permeia as relações sociais. A partir daí, 

é possível entender o sentido de insegurança, pânico e irracionalidade do indivíduo, em seu 
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temor de vir a ser vítima. A mídia é central em negar ou confirmar os medos dos indivíduos, 

unindo-os numa comunidade que se imagina acuada. 

Palavras que designam o desumano ou o subumano estabelecem os principais agentes 

da guerra urbana, que encarnam o mal – bestas, feras, animais, monstros. Para os indivíduos 

amedrontados, os criminosos merecem a morte, desejo expresso por cidadãos de bem e até 

mesmo por encarcerados contra autores de crimes hediondos (estupro, violência contra 

crianças). Nesta relação binária do bem e do mal, alguns que conseguem sair da criminalidade 

ingressam em alguma igreja, buscando a salvação do mal. Mudam de lado, de religião: 

abandonam a religião do Diabo e passam a professar a religião de Deus (ZALUAR, 1994). 

Parece haver uma supremacia do prazer na sociedade brasileira, o que faz com que os 

controles morais (que seriam mais eficazes que o controle da lei) sejam fracos e a ética não se 

enraíze no comportamento dos indivíduos. O Diabo parece encarnado e é invocado como o 

causador dos males a todo tempo por autores de atos criminosos violentos. Alguns chegam 

mesmo a acreditar que têm pacto com o Diabo. Sem limites em sua liberdade de ação, o 

indivíduo criminoso age com tal maldade que o sentido se remete ao infinito: “matar, 

queimar, estuprar, ferir pelo simples prazer de fazer o mal e submeter o outro (...) adquirem o 

sentido de um mal já não mais humanamente compreensível” (ZALUAR, 1994, p. 250). É a 

violência como prazer e como fim em si mesmo.  

Alguns exemplos mostram isso: o caso de Ourinho, que ingressou na criminalidade na 

adolescência – revoltado com o embate entre a mãe umbandista e o pai evangélico – e que, 

após sobreviver a vários tiroteios dos quais participou, passou a acreditar que tinha pacto com 

o Diabo. Passou a se vestir com capas pretas e a sair à noite com uma machadinha e várias 

armas de fogo para ferir e matar, satisfazendo ao Diabo com o sangue das vítimas. Um dia, 

“viu” Jesus num ônibus e passou a integrar o que chamou de “um outro CV”: Cristo Vence. 

Considerado maluco pelos vizinhos, passou a viver sob a ameaça de vingança dos parentes de 

suas vítimas (ZALUAR, 1994). Outro exemplo que remete à malignidade é o caso da morte 

de dois rivais do Primeiro Comando da Capital (PCC), ocorrido na penitenciária de Ribeirão 

Preto em 2001. Um deles teve o coração comido pelos assassinos (ZALUAR, 2004a). 

Barreira (2002) conta a história do pistoleiro Pedro Lima21, que afirmou ter prazer em 

“ver um cara botar sangue” (BARREIRA, 2002, p. 55). O próprio criminoso associa o seu 

comportamento à “maldade infantil”. Mais adiante, ele retoma o discurso racional e diz que 

não sente prazer em matar, mas em ter poder e dinheiro. Gozando de prestígio e fama, Lima 

                                                 
21 O sociólogo adotou um nome fictício para preservar o informante e a si mesmo. 
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vê sua atividade como profissão, uma escolha racional para ganhar dinheiro fácil. E, ainda que 

pareça incoerente, o pistoleiro se apega alternadamente a Deus e ao Diabo, como cita 

Barreira: 

 

Pedro Lima não se considera religioso, mas pede a Deus para iluminar o seu 
caminho e que este seja o menos doloroso. Mas, na hora do “aperto”, recorre ao 
Diabo. “Eu tô todo o tempo com Deus. Aí tem o momento do aperreio, de 
desespero. Naquele momento, você não pensa nem em chamar o nome de Deus. 
Não dá tempo. Na hora do aperto, o jeito é ficar com o Diabo”. Nesta colocação, 
aparece a separação entre o bem e o mal, a vida e a morte (BARREIRA, 2002, p. 
64).  

 

César Barreira (2002) ressalta a intenção do criminoso de, ao sair da penitenciária, 

tomar “um banho de harmonia” em um terreiro de macumba, para “tirar o descarrego”. Isso 

porque afirma não existir nenhum espírito bom na prisão, apenas “espírito maligno” 

(BARREIRA, 2002, p. 64). Para o pistoleiro, o Brasil já chegou ao fim dos tempos, onde a 

guerra está instalada. Há uma ambivalência clara no discurso do bandido, que circula entre os 

dois polos, sagrado e profano, racionalidade e destino. 

Com a vinculação entre pobreza e criminalidade no Brasil, surgiu em decorrência a 

elaboração de heróis imaginários, justiceiros e protetores dos fracos e oprimidos, que tirariam 

dos ricos para dar aos pobres. O malandro simpático, porém, era assim apenas na música e na 

poesia. Esta imagem sustentou a ideia de resistência dos pobres contra os ricos e, 

consequentemente, a ideia de crime como estratégia de sobrevivência. Este estereótipo pode 

até ser acreditado pelos próprios indivíduos pobres e serviu para que os traficantes se 

apropriassem deste efeito de sentido de resistência e adentrassem morros e favelas. 

Para criar um sentimento ambíguo entre o bem e o mal, os traficantes buscaram a 

legitimidade de suas ações ao financiar escolas de samba, times de futebol e cantores de 

música popular. Este herói autoconstruído precisa, porém, ser expurgado. Como afirma Misse 

(2006, pp. 45-46), “devemos estar afastados tanto do romantismo que vê no delinquente pobre 

um pequeno ‘herói’, quanto também da completa deslegitimação de sua ‘escolha criminal’, 

subordinando-o a mero instrumento de adultos”. Para Antônio Luiz Paixão (1990):  

 
Ainda está por se fazer a história social do crime no Brasil, mas tudo indica que o 
‘crime nas ruas’ não é mais aquele. A figura simpática do malandro e os ardis de 
gatunos e punguistas se eclipsaram diante do assaltante de arma na mão. Os anos 60 
assistiram às primeiras investidas de quadrilhas organizadas de bandidos roubando 
de ‘quem tem’ – pessoas jurídicas (PAIXÃO, 1990, p. 70). 
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Zaluar também destaca que não se deve romantizar o papel do bandido-herói, 

tornando-o uma espécie de líder de um movimento social. Neste sentido, reduz o peso da ideia 

do crime como estratégia de sobrevivência. “Não são reformistas, nem revolucionários. Não 

lutam por relações mais justas entre ricos e pobres, fortes e fracos” (ZALUAR, 1994, p. 32). 

As ações criminosas são um misto de resistência ao capitalismo, recusando-se a certos tipos 

de trabalho destinados à população pobre, e a opção racional por uma das atividades mais 

rendosas da sociedade capitalista, atraídos pelo dinheiro e pelo prestígio (BARREIRA, 2002). 

Há o prazer do poder, “a sensação de completo controle sobre o outro, o da ordem que tem 

que ser obedecida, o da sugestão acatada e sem resposta” (ZALUAR, 1994, p. 32). 

Estes heróis já não são aceitos hoje pelos moradores de comunidades pobres: eles são 

impostos e mantêm o controle político de suas áreas, pela força e pela violência. O que houve, 

para garantir a sua presença, foi um período de transição entre os antigos reis da malandragem 

nos morros e favelas brasileiras e os atuais chefes do tráfico de drogas, fazendo crer em heróis 

substitutos do Estado ausente e, assim, autojustificando a sua existência (MISSE, 2006). 

Os indivíduos são atingidos pelas fontes de informações de forma diferenciada, o que 

altera as concepções de cada um sobre a questão. O discurso banalizado naturaliza a violência 

no cotidiano do país, faz o brasileiro considerar o crime violento parte da paisagem de nossa 

sociedade. A classe social a que pertencemos, onde moramos, o que lemos ou assistimos e a 

imagem que a imprensa nos dá de nossa classe social e de onde vivemos compõem a forma 

como percebemos a nós mesmos e a violência que nos circunda. De acordo com Zaluar 

(1994), o indivíduo pode construir as seguintes identidades: 

 

� Bandido: estigma e fonte de poder, declaração pública de opção de vida, relações ambíguas 
com a população onde reside; 

� População local: convivência inevitável com o bandido da comunidade e com o policial 
repressor diante da população pobre; 

� Imagem da imprensa: criminoso e crime vinculados à população pobre. 
 
Zaluar (1994) ressalta que há uma crise que antecede a escolha de ser bandido. A 

opção decorre do processo repressão-medo-revolta. O indivíduo pobre é tido como perigoso 

antes de o ser de fato (se é que virá a ser). O tráfico de drogas é o caminho para ganhar 

dinheiro fácil para o indivíduo que não tem muitas opções de trabalho. E, entre os que 

ingressam na criminalidade, há categorias para ser bandido no Brasil, conforme a imagem do 

criminoso junto à população, a partir da classificação enumerada por Zaluar em suas 

pesquisas: 
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� Ser matador – significa ter disposição para matar. Entretanto, a troca de tiros não é aleatória e 
carrega dois significados: advertência ou castigo aos que desrespeitaram regras e demarcação 
de fronteiras de áreas controladas por diferentes quadrilhas, a posse de bocas de fumo; 

� Vingador de seu povo – protege a área em que vive, vingando as ofensas sofridas pelos 
moradores locais. É a figura do bandido-herói; 

� Aliciador de jovens para o condomínio do Diabo – mostra o conflito entre a moral superior do 
trabalhador e a dos bandidos. Aqui, vale a escolha racional, a capacidade de optar entre ser 
bandido ou não. 

 
Há ainda as diferenciações morais dos criminosos que lhes dão rótulos específicos: 

bandido formado, bandido sanguinário, perverso, bicho solto, bandido porco, pivete. A 

diferenciação se refere à socialização: o formado não deve mexer com o trabalhador da área, é 

o bandido-herói; o pivete usa a arma de forma imprudente e descontrolada, humilha e mata 

apenas para afirmar seu poder; o porco rouba os vizinhos e os trabalhadores de sua 

comunidade. Tanto o porco como o bandido podem ser linchados pelos formados, 

responsáveis por manter a ordem local. 

Na década de 50, a figura do malandro era a que se opunha a do trabalhador; hoje, é a 

do bandido. O que distancia o malandro do bandido é a arma de fogo. Enquanto o malandro 

se recusava a trabalhar e usava a lábia para sobreviver, usando no máximo uma navalha, o 

bandido tem a arma para espalhar temor e atua no tráfico de drogas. Há uma idealização do 

passado que aponta para as transformações do banditismo urbano no Rio de Janeiro. Zaluar 

(1994) destaca que as palavras crime e criminoso são pouco usadas pelos membros das 

comunidades cariocas para se referir aos indivíduos que integram o mundo do crime. Para ela: 

 

Esse mundo é o negativo do mundo do trabalho honesto, pois deste se afasta quem 
por ele opta, mas a opção, quando vista assim, é chamada de atraso, marcação, 
condomínio do diabo e também erro. Quando quem fala é parente ou amigo de 
bandido ou simplesmente alguém que se identifica com ele como oprimido, pobre, 
humilhado e ofendido, a palavra usada é revolta (ZALUAR, 1994, p. 28). 
 

O bandido é aquele que tem crime nas costas, que carrega oitão na cintura, é um 

indivíduo marcado. Em seu estudo, Zaluar percebeu a oposição identitária do trabalhador em 

relação ao bandido, mas verificou também o ponto de contato entre as identidades do pobre e 

do criminoso: ele se vê no outro, porque “o bandido é do pedaço. O bandido é pobre. O 

bandido é gente como todos. O bandido é igual. Nem pior, nem melhor” (ZALUAR, 1994, p. 

29). A autora relembra que a violência não é algo peculiar à nossa época, sempre houve uso 

da força nas relações sociais do Brasil. O que muda são as regras sociais que definem o que é 

violência, crime e as formas de controle: hoje, mata-se por um carro mal estacionado, por um 

não que é recusado.  
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A guerra urbana brasileira não possui a organização da Máfia italiana, integra uma 

rede de crime organizado onde é apenas a parte final dela. Quem mantém a parte estruturada 

não está no morro e na favela, são em grande parte das vezes traficantes ricos, que não 

aparecem na imprensa e são responsáveis pela distribuição de armas e pelo comando maior do 

negócio das drogas. “Uma das expressões da dominação é a construção da identidade do 

dominado e do dominador (...). O espelho que se constrói agora no Brasil é este: pobre, 

criminoso, perigoso” (ZALUAR, 1994, p. 33). 

Os carrier groups jornalísticos acabam por construir o sentido da criminalidade, a 

partir das opiniões emitidas pelos inúmeros segmentos sociais, reproduzindo-se no Brasil o 

mesmo cenário vivido pelos franceses no século XIX, onde as condições materiais, morais e 

biológicas dos pobres se assemelhavam ao que se assiste aqui na atualidade (CHEVALIER, 

1978 apud ZALUAR, 1994). De modo geral, os habitantes de cidades grandes sofrem a 

deterioração da qualidade de vida. Mas, no Brasil, o Diabo está encarnado nos criminosos e é 

dele a responsabilidade do crime violento: isso está latente no discurso que fala de perversão, 

destino, azar, emoção e prazer do crime. 

O trauma coletivo do medo que parece prevalecer na sociedade brasileira atual não é 

um fantasma. Ele tem base na prevalência da violência nas negociações de conflito. A 

supremacia da violência resulta de uma inversão valorativa do sentido do consenso social 

legitimado por um Estado de direito cuja existência é percebida como um Estado apartado do 

e que desconfia da capacidade do indivíduo. O que há é o medo decorrente do crime, do 

poder, da desigualdade. A polícia é a representante legítima da inversão de sentido, que usa a 

força para mostrar autoridade, o que demonstra de fato seu autoritarismo e confirma a 

condição anômica do Estado. A estrutura cultural faz esta prática prevalecer: perpetua-se a 

violência como prática social. 

A pobreza não justifica o crime, mas deixa os indivíduos pobres mais vulneráveis à 

criminalidade, por ser uma forma mais fácil de ascensão social, aquisição de poder e de 

dinheiro, decorrente da vontade de ingressar na sociedade capitalista do prazer, onde vigora “a 

nova cultura hedonista que faz parte da cultura jovem” (ZALUAR, 1994, p. 268). A pobreza, 

por conseguinte, pode levar a adesão ao crime por opção ao caminho mais fácil. Mais que 

isso: ver seu nome no jornal, ainda que sob o rótulo de matador, é a emoção, a conquista do 

sucesso e do poder, a saída do anonimato via mídia (ZALUAR, 2007). 

É evidente que políticas públicas de erradicação da pobreza são fundamentais para 

eliminar a ausência estatal e devem ser adotadas para garantir condições dignas de vida à 
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população, mas os resultados recentes dessas políticas não afetaram a ocorrência de 

comportamentos criminosos, uma vez que a sua razão de ser não reside na pobreza. É preciso 

se admitir a complexidade das razões para o ingresso no crime, de modo a evitar 

reducionismos, que levam a equívocos e impedem que ações igualmente complexas para o 

combate e o controle da criminalidade sejam adotadas (RATTON JR., 1996; ZALUAR, 

2004a, 2004b). Assim, é fundamental pensar também em políticas para aumento da eficiência 

policial para a prevenção e contenção do crime e a identificação dos criminosos, além da 

proposição de um sistema judiciário menos subalterno às relações de poder. 

Não é mais possível pensar numa relação onde a estrutura determina o indivíduo – 

colocando o criminoso (seja ele adolescente ou adulto, pobre ou não) como vítima das suas 

condições de vida – nem no indivíduo que determina a estrutura – colocando-o como 

responsável único pelo mal que causa ao(s) outro(s). Há uma interconexão, uma troca de 

determinação que, como afirma Bourdieu (1996), põe o indivíduo e a estrutura em 

permanente fluxo de causalidade: as estruturas são estruturantes e também estruturadas. 

No entanto, com a individualização crescente decorrente do capitalismo (que 

estabelece os tipos de consumo e lazer como marcas das subjetividades), cada vez mais o 

indivíduo é responsável por sua história de vida, ainda que muitas vezes seja desculpado por 

suas escolhas e por seus erros, na lógica equivocada do crime como estratégia de 

sobrevivência. Em verdade, os indivíduos das classes pobres não são passivos. A greve, o 

quebra-quebra e a revolta na rua são sinais de vida deste segmento e nem sempre são formas 

de obtenção de ganho, mas meios de chamar atenção sobre a sua existência, como imaginou 

Merton (1970) sobre os processos de adaptação. 

Como lembra Paixão (1988, p. 176) acerca do que diz DaMatta (1988, 1997), “o 

quebra-quebra é o ‘você sabe com quem está falando?’ das massas de indivíduos destituídos e 

politicamente sem voz ou fórum”, uma forma de revelar o conflito e a crise do nosso sistema. 

Nestes casos, o uso da rua funciona como arena política de embate contra a ordem social na 

história do Brasil, até porque são eles, os pobres, que mais são vítimas dos crimes violentos a 

eles imputados como autores. Eles podem estar em dupla condição: vítimas e perpetradores 

do mal. Com o domínio do ódio na resolução dos conflitos, clarifica-se a relação binária da 

luta do bem contra o mal nas narrativas em performance na imprensa. 

Da mesma forma que o carnaval é um fato social total – fenômeno que liga os 

brasileiros, num processo de compartilhamento coletivo – também o crime violento é um fato 

social total que mobiliza o imaginário dos indivíduos, do nível psicológico ao religioso. Da 
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mesma forma que a plateia que assiste ao desfile das escolas de samba na Avenida Marquês 

de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a comunidade imaginada assiste ao espetáculo da violência 

pelos jornais, garantindo o rompimento da obscuridade do indivíduo criminoso, que ganha 

visibilidade e ascende na escala social pelo medo coletivo que inspira: o ato violento é um 

registro de existência do perpetrador do mal. 

A mídia que o promove pelo horror de sua ação muitas vezes o vitimiza, 

posicionando-o como fruto da ordem social (o que pode favorecer seu retorno a novos atos 

criminosos). Este foi o caso de Lindemberg Alves, ex-namorado e assassino de Eloá Cristina, 

desculpado do crime por seu sentimento de abandono pela ex-namorada. Ao mesmo tempo 

em que foi vitimizado, passou quase uma semana ao vivo nas emissoras de televisão e foi 

manchete dos jornais nacionais: ganhou os 15 minutos de fama que compulsivamente muitos 

indivíduos buscam em suas vidas (KEHL, 2004). 

O medo deve ser reconhecido pelas interações culturais – tanto em nível individual 

quanto em nível estrutural. Por isso, o medo é uma resposta macro e micro, forjada no 

cotidiano, nas práticas culturais e na estrutura social, de um lado, e nos corpos, personalidades 

e sujeitos, de outro. No discurso, o medo é construído e atualizado a partir das narrativas 

recorrentes acerca do crime violento, como resultado das experiências individuais e das 

estratégias de dominação, percebido por cada indivíduo a partir de sua posição social. A 

ansiedade articulada e reforçada pela agenda da imprensa é a condição da existência e do 

crescimento dos níveis de medo na audiência (MYTHEN & WALKLATE, 2006). 

Esta dominação produzida pelo medo se dá no campo social da mesma forma que 

outros processos de dominação: os membros da elite se sentem vítimas, blindam seus carros, 

sobem muros e contratam seguranças, abandonam o espaço público e constroem os seus 

espaços públicos; os membros das classes subalternas são impingidos do rótulo de criminosos 

em potencial e têm poucos recursos para se proteger dos crimes violentos, dos quais são as 

maiores vítimas, deixam os espaços públicos e viram prisioneiros por falta de opção de 

espaços alternativos. 

Para todos, parece necessário e urgente se proteger – os ricos se protegem dos pobres, 

os pobres se protegem de si mesmos e das autoridades. Os perigos reais e imaginários se 

confundem para construir esta cultura, que dá ao Estado o aval para, em nome da ordem, 

exterminar suspeitos, realizar abordagens policiais cruéis, executar julgamentos sem provas 

convincentes, torturar presos. Na lógica das oposições binárias, os indivíduos estão divididos 

entre bons e maus, e os maus precisam ser eliminados para que se traga luz às trevas. No meio 
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disso, o que produz o medo é o reconhecimento das dores, sentidas à custa dos prazeres do 

outro – prazer de destruir, de gozar sobre o sofrimento alheio, de se perceber senhor sobre a 

vida e a morte, paixão presente no crime violento urbano ou na guerra (ZALUAR, 2005). 

O trauma que supomos existir não é físico, mas psíquico e moral; não é de um, mas de 

muitos. E, para podermos ingressar em sua gênese e confirmá-lo ou não, devemos antes 

entender as condições de produção do jornalismo, observando como funcionam as instituições 

jornalísticas dentro da estrutura social. Se as narrativas jornalísticas conduzem significações 

acerca dos fatos que passam a integrar a agenda de preocupações dos indivíduos, é preciso 

compreender como este poder se constitui e como é possível analisá-lo como campo social 

legitimado como espaço de expressão discursiva de outros campos sociais. É com a 

apropriação dos conceitos das teorias do jornalismo que se deve partir para a análise do 

discurso da imprensa sobre o crime violento. 
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A imprensa: protagonista e mediadora de representação 
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3.3.2 O discurso jornalístico e o processo produtivo da notícia: o ritual de sacralização; 3.4 A representação 
jornalística da realidade como resultado do agendamento; 3.5 Imprensa e crime violento no Brasil: o medo 
coletivo de ser a próxima vítima; 3.6 A cobertura jornalística de crimes de repercussão no Brasil. 
 

3.1 Por uma análise sociológica da imprensa 

 

ara que possamos fazer uma abordagem sociológica das narrativas jornalísticas é 

necessário um estudo sistematizado sobre o campo do jornalismo, a partir das teorias 

desenvolvidas dentro da própria área, construindo um vínculo com a sociologia 

cultural e a sociologia do crime. É este vínculo entre os campos de estudo que permite a 

análise sociológica da imprensa, o que não é difícil, uma vez que os primeiros estudos sobre o 

jornalismo foram feitos pela sociologia. 

Historicamente, o jornalismo pode ser definido como a atividade de divulgar 

informações voltadas para o público, de forma mediada, periódica e organizada: é um ato 

discursivo direcionado a grupos diversos de indivíduos, muitas vezes distantes entre si, 

constituindo uma comunidade imaginada. Como instituição, é associada às mudanças 

tecnológicas inauguradas com a criação da tipologia por Gutenberg, no século XV1, num 

                                                 
1 A máquina impressora foi um divisor de águas, pois permitiu a reprodução de informações em escala e 
velocidade consideradas impossíveis para a época. Em 1452 (essa data varia de acordo com a fonte consultada), 
Gutenberg imprimiu a Bíblia de 42 linhas. Não há uma convicção histórica de que tenha sido ele o inventor da 
imprensa. Giovannini (1987) defende que tenha sido mesmo Gutenberg o pai da tipografia. É certo, porém, que 
foi o aprimoramento do comércio entre Europa e Ásia que favoreceu o desenvolvimento da tecnologia gráfica. 
Os tipos de metal surgiram na Coreia, em 1390, e os de cerâmica são de dois séculos antes, na China. Observa-se 
que a visão teocêntrica do mundo vai sendo substituída pela visão antropocêntrica. O que detonou a explosão da 
comunicação foram os grandes descobrimentos, o crescimento do comércio e a invenção da tipografia (SOUSA, 
2003).  
Gutenberg teria sido o responsável pela criação dos tipos móveis, com capacidade de impressão em papel com 
uma tinta inventada também por ele. Para isso, no entanto, precisou recorrer a empréstimos que, não podendo 
saldar, acabaram levando-o a perder seu invento para o empresário Giovanni Fust. O empresário aliou-se, em 
seguida, a um dos aprendizes de Gutenberg, iniciando então uma oficina que produziria os primeiros livros 
mecanicamente impressos. Uma série de obras começa a ser impressa nesse período, lançando também as bases 
para a publicidade impressa. 
Mesmo que alguns autores vinculem o início do jornalismo à invenção do tipógrafo por Gutenberg, o economista 
inglês Jean Chalaby (CHALABY, 1996) considera que somente a partir do século XIX é possível falar da 
instituição jornalística em virtude de questões tecnológicas que ofereceram as condições para que a impressão de 
jornais fosse periódica e que se estabelecesse a partir de valores e normas específicos da atividade. 

PP 
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percurso histórico em que a atividade se organizou e se legitimou como ação capaz de quebrar 

segredos e torná-los públicos de modo regular e simultâneo. 

Como afirmamos anteriormente, a imprensa ocupa o lugar do panóptico de Bentham, 

louvada no Iluminismo por traduzir a ideia de transparência prevista por Rousseau. O olhar de 

Bentham é dominador e vigilante. O lirismo de Rousseau de uma sociedade transparente se 

mistura à obsessão da onipresença de Bentham. Segundo Michel Foucault (2006a, p. 215), é a 

compreensão de que não haja mais na sociedade “zonas obscuras, zonas reguladas pelos 

privilégios do poder real, pelas prerrogativas de tal ou tal corpo ou pela desordem; que cada 

um, do lugar que ocupa, possa ver o conjunto da sociedade”.  

O jornalismo se constitui num agente que se apresenta como conhecedor do mundo 

que nos cerca. A imprensa séria (em contraposição à imprensa sensacionalista2) dispõe de um 

etos sutil, fino, aparentemente isento e que fala num tom de voz educado, produto da criação 

coletiva dos diferentes fazeres dos sujeitos reais – os jornalistas – que são subsumidos pelo 

sujeito criado e que elabora uma enunciação relativamente homogênea. Nesse etos próprio, 

cada veículo de comunicação possui particularidades, como o projeto gráfico (diagramação), 

por exemplo, através do qual faz um contrato tácito de leitura com seus leitores e 

espectadores3. 

O contrato de leitura é um vínculo implícito firmado entre leitor/espectador e meio de 

comunicação, renovado regularmente a partir das expectativas do indivíduo em relação ao 

conteúdo jornalístico. Ele se consolida pela compra do jornal, acesso ao jornal on-line ou 

audiência ao rádio e TV e contém como cláusulas tácitas o compromisso do jornalismo com a 

verdade e com a realidade e a busca da imparcialidade na narrativa midiática. A 

hierarquização da importância dos assuntos (com destaque gráfico ou narrativo para o que é 

mais importante) também está subentendido no contrato. Como diz Alfredo Vizeu Pereira Jr. 

(2005), o texto jornalístico é um doador de sentido, por elaborar uma “orientação para o 

devir”, no qual está inscrito a marca da verdade: “o pressuposto dessa veracidade institui um 

autêntico contrato entre o jornalista, por um lado, e a audiência, por outro” (PEREIRA JR., 

2005, p. 45). 

                                                 
2 Na imprensa sensacionalista, o tom do discurso é rude, muitas vezes machista, erótico, passional, sem polidez, 
mas não é objeto de nosso estudo. 
3 Com o jornalismo on-line e o aumento da interatividade entre o leitor e o veículo, alguns jornais estão adotando 
o termo “jornalista cidadão” (NUNES, 2009), aquele que escreve às redações como testemunhas e especialistas 
ou que sente necessidade de se expressar via mídia. É o caso da nossa análise em O Globo, onde estudamos 
blogs jornalísticos, através do qual os leitores se pronunciam acerca do caso João Hélio. 
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Mesmo que exista um etos peculiar em cada veículo, a imprensa como um todo é 

percebida como um enunciador coletivo, como carrier group jornalístico. Deste modo, ainda 

que a imprensa não seja um carrier group único, porque jornais diferentes constroem 

discursos diferentes, há uma agenda básica que reúne os discursos dos inúmeros meios de 

comunicação, que torna as instituições jornalísticas num enunciador coletivo. Na realidade 

contemporânea, vários assuntos são compartilhados pela imprensa, estabelecendo-a como um 

sujeito coletivo criado. No Brasil, o crime violento está na agenda de todos os meios de 

comunicação. 

Ao pensarmos no discurso jornalístico, é fundamental estabelecer a sua condição de 

ação e interação. Ainda que a mensagem flua do meio para o indivíduo, ela pressupõe o outro, 

o leitor ou espectador. Por isso, a notícia é fundamentalmente dialógica: ao ser elaborada, já 

está imbuída da existência dos receptores (BAKHTIN, 1992; PEREIRA JR., 2005). Assim, o 

texto da imprensa é um texto plural, porque produzido dentro de um processo nos quais vários 

atores estão envolvidos, regido por normas peculiares da atividade. Deste modo, a alteridade – 

as falas dos entrevistados, das fontes jornalísticas – é evidenciada por inúmeras presenças de 

vozes (a chamada polifonia, detalhada adiante). 

A instituição jornalística é o olhar que integra a estrutura social e é capaz de promover 

novos comportamentos sociais ao longo da história, ao desenvolver hábitos de leitura e 

promover discussões entre os indivíduos sobre temas específicos que seleciona em sua agenda 

de assuntos. Franciscato (2005) faz uma separação para garantir a compreensão de termos 

usados comumente como sinônimos. Com base em sua distinção, usaremos as expressões 

jornalismo, mídia, imprensa, meios ou veículos de comunicação e carrier groups jornalísticos 

como sentidos intercambiáveis, conforme o quadro 1: 
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Instituição jornalística  

Refere-se à empresa, à unidade que normatiza e aplica 
os valores culturais elaborados em termos 
organizacionais, obedecidas por um corpo formado 
por jornalistas. São, segundo a definição de Alexander 
e Gao (2005), carrier groups jornalísticos. Neste 
sentido, a intervenção social do jornalismo se dá em 
termos estruturais, porque decorrente da produção 
organizacional, não individual. Bernard Roshco 
(1975) considera que as notícias são produtos sociais e 
organizacionais, logo, atuam sobre valores. Constitui-
se, então, em uma instituição cultural. Nesta condição, 
a organização jornalística se legitima na estrutura 
social por ser o espaço de visibilidade discursiva de 
múltiplos indivíduos pertencentes a vários campos 
sociais, divergentes entre si muitas vezes, e que 
compõem o mundo social construído pelo jornalismo. 
 

Atividade jornalística  
Resume o conjunto de técnicas praticadas pelos 
jornalistas e de normas e valores estruturais assumidos 
por eles em sua prática. A atividade está, deste modo, 
condicionada estruturalmente pelas rotinas de 
produção, pelos valores e normas internalizados pelos 
jornalistas, além das relações de poder que envolvem 
a instituição jornalística. Mas, como afirma Bourdieu 
(1996), as estruturas são estruturantes e também 
estruturadas: o jornalista tem sua atividade 
determinada pela instituição jornalística e, ao mesmo 
tempo, determina a instituição com a sua prática. Para 
Nelson Traquina (2005, p. 15), os jornalistas, como 
um corpo profissional, formam uma “comunidade 
interpretativa transnacional” por compartilharem 
valores semelhantes em inúmeros países e através 
deles orientarem o processo de escolha dos fatos que 
vão ser notícia na rotina de produção jornalística. 
 

Quadro 1 – Sentidos intercambiáveis: jornalismo, mídia, imprensa, meios, veículos de comunicação e 
carrier groups jornalísticos 
FONTE: Elaboração própria. 

 

O aprimoramento das tecnologias aplicadas às indústrias midiáticas fez com que a 

instituição jornalística garantisse aos indivíduos o acesso às informações e à vivência mediada 

de eventos ocorridos em inúmeros lugares no mundo. O jornalismo é o local de representação 

de fatos sociais distantes no espaço e que são vivenciados simultaneamente de modo 

simbólico: ele amplia o mundo em que se vive. Este vínculo cria nos indivíduos sensações e 

percepções sobre o evento, o que contribui para o estabelecimento ou reforço de relações 

socioculturais entre estes indivíduos. 

A substituição periódica da informação – promovida pelo próprio jornalismo em 

virtude da publicação diária de jornais, da transmissão de telejornais em horários pré-
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determinados e da atualização minuto a minuto nos jornais on-line – caracteriza a atividade 

jornalística como atual e regular. Ao mesmo tempo, institui o discurso jornalístico como 

construtor social da realidade, uma vez que estimulou no indivíduo a busca frequente por 

informações, de modo a permitir que pudesse saber sobre o mundo e discutir sobre ele nos 

espaços públicos. O fato, quando vira notícia4, transforma-se em um texto especializado, a 

narrativa jornalística, que tem como peculiaridade fazer um recorte da realidade e apresentá-lo 

como sua totalidade; é a construção social da realidade a partir do jornalismo. Franciscato vê 

o jornalismo da seguinte forma: 

 

Ator institucional com capacidade de intervenção no ambiente social. Seu conteúdo 
e suas formas expressivas fornecem um conjunto de informações que subsidiam a 
construção de ações sociais, seja na formação de agendas, estímulo a debates ou 
formulação e condução de decisões públicas (FRANCISCATO, 2005, p. 22). 

 

Esta experiência social muitas vezes coloca o indivíduo em contato mediado com fatos 

que ocorreram em lugares distantes no tempo e no espaço. Esta distância dá aos meios de 

comunicação autoridade para falar de uma posição diferenciada. O jornalismo herda, no 

entanto, a condição retórica, por ser uma comunicação persuasiva, ainda que não se possa 

afirmar deliberadamente esta intenção. Há uma recusa desta condição com a declaração de 

que a função do jornalismo é informar e não persuadir. Por isso, é comum falar-se de 

objetividade do discurso jornalístico como regra da informação. Esta regra, porém, cai por 

terra em qualquer análise das narrativas midiáticas: o debate e a controvérsia, pilares da 

retórica, são as bases do discurso jornalístico (MESQUITA, 2004). 

O conhecimento gerado pela imprensa é um fenômeno salientado por alguns 

sociólogos, entre eles Max Weber e Robert Park. Em 1910, Weber5 publicou um programa de 

pesquisa no qual salientava o valor genuíno de se elaborar uma sociologia da imprensa. Ele 

chegava a questionar como seria a vida moderna sem a existência da imprensa, citando o 

articulista socialista Anton Menger, para quem a imprensa teria como papel “trazer à luz 
                                                 
4 A notícia informa sobre eventos que aconteceram em lugares geográficos diversos e pode ser inicialmente 
definida como a “circulação de conteúdos novos” (FRANCISCATO, 2005, p. 30). Está vinculada à 
transformação de um fato social em informação, dentro de um formato textual peculiar do jornalismo, um 
discurso formado por recortes desse fato, permeada por relatos diretos e indiretos de indivíduos, que são fontes 
jornalísticas que o vivenciaram ou têm autoridade para falar sobre ele e, por isso, é uma construção. Por informar 
sobre episódios que não foram vivenciados diretamente, a notícia ajuda na construção de uma identidade comum 
(PEREIRA JR., 2003). Por sua característica de informar o novo, o jornalismo carrega um sentido de urgência 
que o vincula ao agora, levando os indivíduos que acessam as notícias a construir relações de simultaneidade 
com outros indivíduos, mesmo que vivendo em lugares distantes. Por ser um recorte no tempo e no espaço, a 
notícia é uma escolha que segue critérios de noticiabilidade, que serão descritos adiante.  
5 O texto de Max Weber foi republicado em coletânea editada em 2005. O trabalho foi publicado originalmente 
como Alocução no Primeiro Congresso da Associação Alemã de Sociologia, em Frankfurt (pp. 434-441). 
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pública aqueles assuntos que não possam ser submetidos aos tribunais de justiça; sua 

incumbência seria a de assumir o antigo papel de censor” (WEBER, 2005, p. 15). Weber 

destacava ainda as relações de poder criadas pela mídia em virtude de determinar que fatos 

vão ser noticiados e quais vão ser descartados. 

O formato empresarial da mídia e sua dupla clientela – leitores, ouvintes ou 

espectadores, de um lado, e anunciantes de publicidade, de outro – coloca em questão sua 

missão de informar o público e sua necessidade de aumento de capital. Já no início do século 

XX, Weber falava da possibilidade de constituição de monopólios empresariais no setor como 

uma tendência do mercado. E questionava: “o que significa o desenvolvimento capitalista no 

interior da própria imprensa para a posição sociológica da imprensa em geral, para o papel 

que desempenha na formação da opinião pública?” (WEBER, 2005, p. 17). Neste sentido, ele 

retomou o questionamento de Alexander (2002a) sobre a possibilidade de independência dos 

jornalistas em relação ao controle político e financeiro. Weber destaca: 

 

Os contatos dos jornais com os partidos, aqui e em outros países, seus contatos com 
o mundo dos negócios, com todos os inumeráveis grupos e pessoas que influem na 
vida pública e são influenciadas por ela, supõem um campo impressionante para a 
investigação sociológica, explorado até agora somente em alguns de seus elementos 
(WEBER, 2005, p. 15). 

 

Ao propor um programa de pesquisa para o campo jornalístico, Weber estava 

claramente fundamentando a importância da pesquisa sociológica sobre a área. Seu trabalho é 

repleto de perguntas que precisam ser respondidas por cientistas sociais que tenham a mídia 

como objeto de pesquisa. Entre elas, estas são fundamentais, ao falar da atividade jornalística: 

“Que influências exerce sobre os elementos culturais objetivos supraindividuais?” e “o que 

se destrói ou é novamente criado no âmbito da fé e das esperanças coletivas, (...) que 

possíveis atitudes são destruídas para sempre, que novas atitudes são criadas?”(WEBER, 

2005, p. 20). Elas servem para pensar a instituição jornalística como carrier group, 

construtora de narrativas que elaboram sentidos acerca de fatos sociais, significações que são 

retiradas da estrutura cultural. 

Segundo Weber, é relevante estudar o estilo dos jornais e o modo como os mesmos 

temas são abordados em diferentes veículos, saindo da discussão no campo jornalístico e 

ingressando na agenda pessoal dos indivíduos. Ele aceitava categoricamente a inserção do 

jornalismo no cotidiano dos indivíduos, como um alimento de cada leitor, ouvinte ou 

espectador para iniciar o dia antes do seu trabalho diário. Weber afirma: 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

146 

 

A imprensa introduz, sem dúvida, deslocamentos poderosos nos hábitos de leitura e 
com isso provoca poderosas modificações na conformação, no modo e na maneira 
como o homem capta e interpreta o mundo exterior. A constante mudança e o fato 
de se dar conta das mudanças massivas da opinião pública, de todas as 
possibilidades universais e inesgotáveis dos pontos de vista e dos interesses, pesa 
de forma impressionante sobre o caráter específico do homem moderno (WEBER, 
2005, p. 20). 

 

Assim como Weber, Robert Park sugeriu caminhos para a realização de pesquisas no 

campo jornalístico, embora não tenha chegado a sistematizar teorias. Ele fez uma conexão 

entre os estudos da sociologia e da comunicação e percebeu a relevância da atividade 

jornalística como provocativa do indivíduo, colocando-o em ação junto ao seu grupo. 

Jornalista de carreira, ingressando em seguida na atividade de sociólogo, Park sempre teve o 

jornalismo como objeto de pesquisa e assumiu duas posições centrais sobre a área: (i) o 

jornalismo como forma de conhecimento; (ii) o jornalismo como instituição social 

(MACHADO, 2005). 

De acordo com Park, o conhecimento empírico é a base para a pesquisa formal e 

sistemática (PARK, 1950 apud MACHADO, 2005). Por sua formação, Park vincula 

fortemente as atividades jornalísticas e sociológicas: para ele, chegar à sociologia foi uma 

forma de conhecer a função das notícias e a sua influência sobre os indivíduos. Há uma 

continuidade entre as atividades jornalísticas e sociológicas em virtude da necessidade de 

cada profissional precisar dominar os conhecimentos do senso comum, no caso dos 

jornalistas, e do senso científico, no caso dos sociólogos. 

Para Park, a notícia é uma manifestação da sociologia do conhecimento, tendo como 

base o conhecimento do senso comum compartilhado pelos indivíduos. Por sua vez, o 

conhecimento de domínio dos sociólogos, de nível científico, resulta da pesquisa sistemática, 

com uso de métodos determinados. Reelaborando as proposições de Park, Elias Machado 

considera que a notícia, diferentemente do conhecimento histórico, está fincada no presente, 

mas faz conexões com o passado e com o futuro. Para Machado, “o que diferencia o 

jornalismo das ciências sociais é o método com que analisam os fenômenos e a forma em que 

os produtos destas práticas são apresentados” (MACHADO, 2005, p. 27). 

Ainda que avance na compreensão de Robert Park, Machado evidencia a importância 

dos estudos do jornalista e sociólogo para lançar as bases para as pesquisas sociológicas sobre 

a imprensa. Machado afirma: “Park foi o primeiro que ousou definir a natureza do 

conhecimento produzido pelo jornalismo” (MACHADO, 2005, p. 29). É claro que a obra de 
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Robert Park é embrionária e apresenta contradições, mas sua iniciativa foi fundamental para 

lançar os alicerces do estudo sociológico sobre o campo jornalístico. 

Os estudos ecológicos realizados pela Escola de Chicago nos ajudam a ver o 

jornalismo como uma atividade que oferece conhecimento, mas não qualquer tipo de 

conhecimento: um conhecimento situado no binômio espaço/tempo. Como afirma Park, “não 

há nada absoluto ou sem importância. O que é notícia em um tempo não é notícia em outro, 

desde que os eventos tenham cessado de ser interessantes” (PARK, 1955, p. 110). 

Os usos e significados feitos pelos indivíduos de uma comunidade imaginada acerca 

das notícias a que têm acesso é um processo cultural. Segundo os estudiosos da Escola de 

Chicago, é possível colocar em relação dialética a teoria e a prática, a teoria e a ação, o 

indivíduo e a sociedade. Nesta lógica, o jornalismo é a “filosofia social” que investiga e 

oferece o conhecimento acerca de fatos sociais do cotidiano, incitando os indivíduos a agirem 

sobre eles, logo, é o vínculo da relação indivíduo/sociedade. Devido às suas dependências 

sociais e culturais, os indivíduos fazem constantes movimentos interacionais, numa busca 

regular de aceitação e adaptação. 

Park também identificou o jornal como uma instituição social, que tinha como 

objetivo dar vazão às necessidades de comunicação da sociedade capitalista que emergia, à 

época. Esta compreensão era polêmica, pois a área ainda estava em processo de constituição e 

isso dificultava a sua aceitação como organização capitalista da sociedade moderna. Naquele 

momento, inclusive, jornalismo era sinônimo de jornal, não havia a complexidade dos 

sistemas de comunicação decorrentes da invenção do rádio, da TV e da internet. Segundo 

Machado: 

 

Ao definir o jornal como instituição, Park o caracteriza como um componente 
estrutural da sociedade e, por isso mesmo, consegue ir além do julgamento moral, 
ao compreender que mais importante do que saber se o jornal era bom ou ruim, o 
que todos necessitavam então era saber o que era, conceitualmente falando, o jornal 
como instituição. Este tipo de procedimento possibilitou a Park em vez de condenar 
as mudanças vividas pelas organizações jornalísticas concretas, incluindo o 
processo de incorporação da publicidade como fonte de financiamento, as 
identificar como sintomas de transformações sociais mais amplas decorrentes da 
institucionalização do jornalismo (MACHADO, 2005, p. 30). 

 

Park tem uma posição relevante quanto ao poder da mídia em agendar as 

preocupações dos indivíduos, considerando, por conseguinte, as instituições jornalísticas 

como espaço de exercício de poder por influenciar ações e comportamentos humanos. Já em 

seus estudos dos anos 40, ele tratava de conceitos como valores-notícia (que será detalhado 
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adiante), indicando que a imprensa tende a se adequar às necessidades apresentadas pela 

sociedade. Segundo ele: 

 

O poder da imprensa é a influência que o jornal exerce na formação da opinião 
pública e em mobilizar a comunidade para a ação política. É óbvio que a imprensa 
tem sido em todos os lugares um importante instrumento na formulação da agenda 
política e em vários modos e estágios tem jogado um importante papel no processo 
político (PARK, 1955, p. 115). 

 

Cada vez mais, o discurso jornalístico exerce influência sobre as ações sociais dos 

indivíduos: o que se lê ou vê se reflete sobre os comportamentos. Segundo a socióloga Gaye 

Tuchman (1993b), a concepção de notícia como história, como relato da realidade, não é uma 

percepção redutora: é, na verdade, um alerta de que a notícia é uma realidade construída e 

detentora de sua própria validade interna. Ela destaca que “os relatos noticiosos, mais uma 

realidade seletiva do que uma realidade sintética, como acontece na literatura, existem por si 

só. Eles são documentos públicos que colocam um mundo à nossa frente” (TUCHMAN, 

1993b, p. 262). No caso da mídia brasileira, os crimes violentos compõem a sua pauta, logo, 

são parte da realidade seletiva que oferece à audiência. 

Em decorrência dos avanços tecnológicos, a experiência de simultaneidade faz o 

indivíduo vivenciar uma explosão de eventos em locais distantes no espaço, gerando o 

acúmulo de experiências que não são individuais, mas coletivas, o que dá um sentido de 

unidade entre indivíduos que nunca se viram, mas que compartilham emoções e valores. A 

proximidade entre estranhos cria uma comunidade imaginada, que interage por meio de ações 

e comportamentos comuns determinados por sensações e percepções que decorreram do 

acesso às notícias que estão em circulação. A simultaneidade promove uma ausência de 

espaço que separa o fato ocorrido e o indivíduo que se apropria da informação acerca dele, via 

meios de comunicação.  

No caso em que aplicamos o conceito de comunidade imaginada, falamos de 

indivíduos que, mesmo que nunca venham a se conhecer, compartilham um sentimento 

comum que os une pela simultaneidade dos discursos jornalísticos e os ajuda a construir o 

sentido de unidade. É importante destacar que esta simultaneidade característica da mídia é 

um fator cultural determinante do comportamento desta comunidade imaginada. Esta 

dinâmica justifica a realização de estudos sociológicos que tenham o jornalismo como campo 

de pesquisa. 
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Logo, o discurso da imprensa acerca de crimes violentos no Brasil, simultaneamente 

compartilhado por vários indivíduos – integrantes da comunidade imaginada de leitores, 

ouvintes e espectadores de jornais e emissoras de rádio, TV e internet em todo o país –, ajuda 

a entender o drama social decorrente da divulgação de fatos vinculados a ações humanas 

violentas. Este drama pode ou não transmutar-se, nos indivíduos, em trauma cultural do medo 

de ser vítima em circunstâncias inesperadas.  

O sentido de unidade entre pessoas isoladas é fundamental para pensarmos no 

conceito de drama social e de trauma cultural, o que responde ao estabelecimento dos carrier 

groups jornalísticos como instância cultural que determina a estrutura social. No caso em 

questão em nossa pesquisa, colocamos a imprensa como entidade social que promove a 

integração cultural do país em torno do discurso do medo do crime violento, por levar a uma 

vivência comum de fatos distantes no binômio espaço/tempo. 

O jornalismo é capaz de fomentar o experimento de eventos distantes, via transmissão 

eletrônica desenvolvida a partir das novas tecnologias. A simultaneidade é uma componente 

intrínseca do jornalismo, que fabrica, desta forma, um tempo próprio, no qual a distância é 

subsumida, estabelecendo a cultura do presente que, como diz Franciscato (2005), constitui-se 

no experimento compartilhado de fatos sociais noticiados pela mídia por diversos indivíduos 

distantes entre si. Ele afirma: 

 

O leitor de jornais, vendo réplicas exatas de seu jornal sendo consumidas em 
diferentes locais públicos e privados por pessoas que ele não conhece, teria uma 
confirmação de que pertenceria a uma comunidade imaginária que está 
visivelmente enraizada na vida cotidiana de uma nação, criando um sentido de 
confiança em uma comunidade no anonimato (ANDERSON, 1991, p. 35/36) ou de 
um ‘sentido de comunhão’ (SOMMERVILLE, 1996, p. 20) (FRANCISCATO, 
2005, p. 132). 

 

Transformando-se num regulador social do binômio espaço/tempo, o jornalismo 

produziu uma nova experiência social nos indivíduos, ao estimular certa uniformização de 

comportamentos. Com as técnicas de reprodução, é possível o contato com a informação 

mesmo decorrido anos de sua produção ou mesmo que tenha sido elaborada em um lugar 

distante de quem a aprecia. A instituição jornalística desenvolveu modelos de comunicação de 

fatos sociais que funcionam como um quadro de referência da realidade, uma realidade que 

chega aos indivíduos de forma mediada. 

Ao longo da história da imprensa, o indivíduo foi estimulado a buscar informação, 

seja por curiosidade ou por necessidade, e essa disposição constante é percebida mesmo antes 
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da imprensa escrita. As notícias faladas (narradas em salões, igrejas e outros espaços 

públicos) antecederam as notícias impressas e, por isso, ajudaram a consolidar o jornalismo 

como campo de mediação, reconhecido como nova esfera pública da modernidade. 

O hábito que se cristaliza – o de estar bem informado – reflete o grau de inserção e 

interação social do indivíduo. Saber o que se passa no mundo é uma afirmação de 

pertencimento. A imprensa é, portanto, o palco onde fatos sociais espetaculares são 

encenados. O nível de impacto de uma notícia resulta em mais interesse dos indivíduos por 

mais informação sobre o fato noticiado, retroalimentando o sistema: a mídia busca mais 

detalhes para oferecê-los na edição seguinte (de jornal impresso, on-line, rádio ou televisão); 

o indivíduo tem suas preocupações agendadas pela imprensa que, por sua vez, é agendada 

pelo nível de interesse dos indivíduos acerca do fato noticiado. Diz Franciscato: 

 

Um movimento quase repetitivo, rotineiro e habitual de receber o jornal em cada 
manhã, sentar e o ler com avidez; por outro lado, a consciência de que esta leitura é 
realizada por um público amplo, espalhado pelo espaço de circulação do jornal, e 
de que será a partir desta leitura que inúmeras ações serão interpretadas, definidas, 
modificadas ou questionadas, seja em discussões no ambiente do lar ou em espaços 
de reunião pública (FRANCISCATO, 2005, p. 132-133). 

  

Com o avanço tecnológico e a invenção do rádio e da televisão, a barreira da escrita 

para os analfabetos é reduzida, ampliando o número de membros da comunidade imaginada. 

O hábito de ler e ouvir notícias fortaleceu laços entre os indivíduos e a participação em 

questões de interesse público. A regularidade das notícias, pela periodicidade dos meios de 

comunicação – por hora, diária, semanal – garante a regularidade do debate público dos fatos 

noticiados. Por isso, os carrier groups jornalísticos acabam por exercer uma determinação 

cultural sobre a estrutura social.  

O jornalismo contemporâneo se constitui num processo industrial complexo, reunindo 

suportes simbólicos diversos – impressão e imagem, som, imagem e texto, som, imagem, 

texto e hipertexto – que promoveram a convergência das instituições jornalísticas em grandes 

conglomerados empresariais de comunicação. Com isso, transmissões de eventos podem 

ocorrer ao vivo em TV, rádio e pela internet, além de estar no suporte virtual do jornal 

impresso. O indivíduo ganha em urgência, embora perca na apuração rigorosa das 

informações do fato noticiado. 

A produção, circulação e consumo de jornais passaram a ser uma determinante das 

relações sociais nos últimos 200 anos no Brasil e cerca de 300 anos no mundo, afetando a 

cultura de todas as sociedades. A dimensão sociocultural da instituição jornalística pode ser 
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constatada por seu papel de quebrar as barreiras do espaço/tempo, ao produzir um discurso 

instantâneo de eventos no momento em que ocorrem, muitas vezes com transmissão 

simultânea do fato (ao vivo) ou num sistema não-linear oferecido pelo hipertexto do 

jornalismo on-line. É a experimentação cotidiana da notícia que de alguma forma determina 

comportamentos sociais. 

 

3.2 A imprensa como espaço de intersecção entre os campos sociais 

 

Podemos pensar a sociedade como a soma de conjuntos em intersecção, cada conjunto 

correspondendo a um campo social. Estes campos se comunicam e intercambiam 

informações, ao mesmo tempo em que se fortalecem em suas posições autônomas e 

representativas, como campos constituídos de capitais próprios além do capital econômico, 

conforme explica Pierre Bourdieu (2004). A ação do indivíduo será tanto mais significativa 

quanto melhor é a sua posição no campo em que atua. Adriano Duarte Rodrigues (1990) 

complementa a percepção de Bourdieu sobre campos sociais e fortalece a nossa compreensão 

de carrier groups jornalísticos na estrutura social: 

 

Um campo social constitui uma instituição social, uma esfera de legitimidade. O 
religioso, a família, o militar, o político, o científico, o econômico são 
indiscutivelmente campos sociais (...). Definem esferas de legitimidade que 
impõem com autoridade indiscutível atos de linguagem, discursos e práticas 
conformes, dentro de um domínio específico de competência. A legitimidade é 
assim o critério fundamental de um campo social. Reconhece-se pelo fato de poder 
ocupar o lugar de sujeito de enunciação: ‘a família exige’, ‘a economia deve e 
exige’, ‘a política impõe’ são enunciados que colocam instituições sociais no lugar 
de sujeito de um dizer ou de um fazer e remetem para a capacidade de impor com 
legitimidade indiscutível algo ao conjunto do tecido social (RODRIGUES, 1990, 
pp. 143-144). 

 

Conforme esta definição, o campo jornalístico é um campo social autônomo. A 

imprensa é, então, um campo cuja legitimidade é delegada pelos demais campos sociais que 

compõem a estrutura social – justiça, política, economia etc. – ao servir de espaço de 

mediação de seus discursos. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que os meios de 

comunicação são mais que mediadores: a imprensa é também protagonista, por ser o local de 

construção de narrativas dos e sobre os demais segmentos sociais. 

Enquanto cada segmento busca se legitimar na medida em que tem parte de seu 

discurso expresso e difundido pela mídia, os meios de comunicação se legitimam exatamente 

por serem os responsáveis pela elaboração e difusão de diversas representações discursivas. 
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São, desta forma, carrier groups, na definição de Alexander. Enquanto fazem a mediação, os 

meios de comunicação agem em causa própria e chamam a atenção sobre si: de apenas 

vínculo (meio), passam a ocupar também o papel de protagonista. 

O campo jornalístico se constitui na esfera pública mediada, ao dar acesso a eventos 

distantes no espaço, ao mesmo tempo em que protagoniza o debate direto entre indivíduos. 

Como mediador dos assuntos e autor dos discursos que coloca na agenda de debates, a 

imprensa atrai a atenção dos indivíduos para si como palco de decisões, colocando-se como 

instituição determinante da estrutura social: o significado da notícia sobre a vida dos 

indivíduos, o impacto e a geração de traumas. O jornal, como empresa, tornou-se uma 

instituição cultural ao ser o local reservado para discursos variados, de diferentes origens e 

capaz de interferir nas relações sociais e nos comportamentos individuais. 

Se, de início, o espaço público é o local das discussões políticas, da formação de 

opinião e da legitimação do poder, com a imprensa ocorre o deslocamento desse espaço para 

jornais e revistas. A imprensa tornou-se, desta forma, a primeira instância mediadora do 

debate público, antes realizado diretamente em clubes, ruas e praças. O surgimento da mídia 

marcou, segundo Sousa (2003), o primeiro passo para a democratização da cultura, ainda que 

tenha desencadeado um processo de estandardização e simplificação das mensagens. 

A mídia seria legitimada na sociedade pelo seu papel de interlocutora dos vários 

outros campos sociais. Todos eles, para dar visibilidade aos seus discursos, precisam utilizar-

se do campo jornalístico para que possam ser entendidos pelos membros da sociedade, 

componentes de outros campos sociais. E, se o discurso jornalístico é um recorte do fato 

social noticiado, a realidade transmitida pela imprensa é sempre uma construção social da 

realidade, uma representação e é nesta condição que o jornalismo protagoniza o que elege 

como fundamental para o conhecimento do público. 

A legitimidade confere ao campo do jornalismo o papel de definir uma agenda de 

preocupações e sobre ela construir um discurso que, compartilhado, passa a ocupar as 

preocupações nas agendas pessoais. Portanto, o discurso dos meios de comunicação teria em 

seu conteúdo um quadro de referências de conhecimento, baseado nas relações de produção e 

na infraestrutura técnica, traduzido numa estrutura de significado que é percebida pelo 

indivíduo e que vai influenciar na sua enciclopédia pessoal, ou seja, em um quadro de 

referências de seu acúmulo de conhecimento. Cada vez mais, a imprensa ocupa o espaço de 

mediadora de grande parte do conhecimento social que circula nas sociedades. Entre os 

assuntos eleitos para compor esta agenda, estão os episódios que envolvem ações violentas. 
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Desde a concepção inicial de esfera pública como espaço de debate até a chegada da 

internet, observa-se pouco a pouco o deslocamento do debate para a instância mediada. A 

imprensa legitima os atores sociais das diversas culturas e produz bens culturais resultantes de 

fragmentações dos significados dos quais se apropria e coloca em circulação. O que ajuda a 

conferir à mídia o papel de condutora de conhecimento é o discurso de objetividade que tenta 

impor, buscando com isso o status de discurso científico. A objetivação das subjetividades 

sempre foi perseguida com a apresentação de alguns elementos, como delimita Franciscato 

(2005): dados numéricos, estatísticas, listas e outros recursos de objetivação usados pelos 

jornalistas em suas narrativas. 

Isso foi derrubado com a perspectiva de que, na verdade, o jornalismo ocupa a função 

de construtor social da realidade. Como dissemos, a mídia não apenas reproduz os fatos, mas 

os reconstrói no processo de produção da notícia, fomentando ações sociais e mudanças de 

comportamento a partir da elaboração de discursos que passam a circular entre os grupos 

sociais. Logo, construindo um discurso que representa um recorte dos eventos sociais, o 

jornalismo tem uma carga de subjetividade, ainda que tente encobri-la por meio dessas 

objetivações. É, assim, um discurso fundamentalmente persuasivo. 

Quando falamos de subjetividade, estamos falando do jornalista, indivíduo que, no 

processo de coleta de dados por entrevista ou de redação do texto jornalístico, tenta cumprir 

os prazos institucionais programados para a rotina diária do veículo de comunicação em que 

trabalha. Nesta tarefa, ele atua em função do conhecimento que detém somado ao desejo de 

reconhecimento profissional, tudo isso permeado por valores, preferências, intenções e 

finalidades que integram o seu universo pessoal. Ao mesmo tempo, faz parte de uma empresa, 

com regras e valores institucionais dentro de um mercado com um nível de empregabilidade 

específico, detendo um determinado prestígio, segundo a posição que ocupa na hierarquia 

empresarial (BARROS FILHO, 2003). 

Todas estas variáveis interpelam o indivíduo no processo produtivo da notícia e 

interferem no campo jornalístico como campo social em interação com os outros campos que 

compõem a estrutura social. Portanto, o resultado do trabalho de coleta de informações e de 

seleção de fatos que vão ou não ser notícia na edição seguinte do meio de comunicação é fruto 

da luta simbólica entre a objetividade anunciada da imprensa e a subjetividade subliminar do 

jornalista e da empresa onde trabalha. A notícia que provém desta intersecção jornalista X 

instituição jornalística circula entre os inúmeros segmentos sociais. O campo jornalístico é o 
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ponto de conexão, a teia comunicativa que elabora e disponibiliza discursos sobre inúmeros 

temas eleitos para a sua pauta. 

 

3.3 O poder da imprensa na definição da notícia 

 

O poder da imprensa em influenciar indivíduos já era observado, em 1922, pelo 

jornalista Walter Lippman, ao dar conta de que a mídia é o elo de ligação entre as pessoas e 

os acontecimentos do mundo. De acordo com Nelson Traquina (2005), esta ideia foi 

fundamental para a teoria6 do agenda-setting, desenvolvida pelos americanos Maxwell 

McCombs e Donald Shaw e publicada pela primeira vez em artigo em 1972. Traquina 

salienta que o poder do jornalismo está na sua capacidade de projetar temas ou fatos sociais, 

tornando-os tópicos de discussão pública, como tem feito com os crimes violentos. 

McCombs e Shaw expuseram o novo paradigma a partir de estudos sobre a campanha 

eleitoral para a presidência dos Estados Unidos de 1968. Segundo esta perspectiva teórica, os 

meios de comunicação definem o que é e o que não é notícia a partir de um temário pré-

estabelecido, o agenda-setting. Este agendamento resultaria da rotina diária das instituições 

jornalísticas de escolher, cortar e pesar a importância dos fatos sociais a serem narrados. 

O termo agenda se refere a “uma lista de questões e acontecimentos que são vistos 

num determinado ponto no tempo e classificados segundo uma hierarquia de importância” 

(ROGERS & DEARING, 1988, p.565 apud TRAQUINA, 1999, p.15). O agendamento 

consiste, desta forma, na “transferência de relevância” (MCCOMBS & SHAW, 2000b, p. 

131). O paradigma do agenda-setting é apresentado da seguinte forma pelos seus teóricos: 

 

A capacidade dos media em influenciar a projeção dos acontecimentos na opinião 
pública confirma o seu importante papel na figuração de nossa realidade social, isto 
é, de um pseudo-ambiente, fabricado e montado quase completamente a partir dos 
mass media (MCCOMBS & SHAW, 1977, p. 7 apud TRAQUINA, 1999, p. 16). 

 

As pesquisas indicaram a conexão entre as agendas jornalística e dos indivíduos. O 

efeito observado foi de que a agenda dos indivíduos é determinada pela agenda da imprensa: 

questões que estão direta ou indiretamente ligadas aos indivíduos acabam por fazer parte do 

                                                 
6 Antonio Hohlfeldt (2001) explica que a diferença entre hipótese e teoria é de que a teoria se constitui num 
paradigma fechado, com modelo estabelecido; a hipótese, por sua vez, é um sistema aberto, ainda em 
experimentação. Embora não haja uma obra que afirme explicitamente ter sido transposto o limiar entre hipótese 
e teoria, vários autores já começam a tratar do agenda-setting como teoria. 
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seu universo a partir da veiculação jornalística. Tanto Mar de Fontcuberta (1993) como 

Steven Chermak (1994) reforçam este pensamento, afirmando que a tematização praticada 

pela mídia – ou seja, a escolha de certos temas em detrimento de outros – se constitui em um 

mecanismo de formação da opinião pública. 

Na instituição jornalística, sentidos são construídos e ações sociais são legitimadas, 

rechaçadas ou negligenciadas. Está, assim, em relação de poder sobre as demais instituições 

que compõem a estrutura social, construindo e transmitindo cultura, ainda que tensionando os 

valores individuais dos jornalistas e os valores institucionais estabelecidos como normas pela 

empresa. A narrativa tem uma carga de subjetividade do seu autor, o que pode se revelar no 

discurso. Há ainda a partilha das normas institucionais, que também é revelada no texto e no 

espaço gráfico, no título e na linha editorial escolhida para abordar o tema. Reforçamos, pois, 

a condição persuasiva do discurso. 

Seguindo uma agenda jornalística cujos temas são previamente definidos de acordo 

com os fatos de uma sociedade, o discurso da imprensa funciona como produtor de efeitos de 

sentido, ou seja, apontam para o leitor/telespectador o caminho de significações para os 

episódios e o caminho da construção da sua agenda pessoal de preocupações. No processo 

produtivo da notícia, é relevante destacar (Kunczik, 1997; Reiner, 2002; Wolf, 2001): 

 

1. Política editorial da empresa – a política da instituição jornalística não necessariamente 
coincide com a forma de pensar do jornalista. A construção do ideal de neutralidade e 
objetividade agrega à imprensa um valor de verdade. Enquanto isso, a mídia promove um 
discurso em favor de interesses nacionais, modo de vida ideal, processo democrático, com 
vistas a persuadir a audiência; 

2. Valores-notícia – as teorias do jornalismo definem como valores-notícia as características que 
determinados fatos possuem e que ajudam a conceituá-los como fatos jornalísticos. Os 
valores-notícia indicam o que deve ser transformado em notícia e a sua forma de 
apresentação. Tanto Kunczik (1997) quanto Wolf (2001) relacionam os critérios que 
determinam o processo de seleção de notícias: importância, interesse, o produto em si, a 
adequação da notícia ao meio, a imagem que o jornalista formulou do público e a 
concorrência entre os meios de comunicação por audiência. A imprensa busca o pitoresco, o 
inusitado, o incomum, o raro, descartando o trivial, o leviano. Estes valores são subjetivos e 
determinados pela instituição jornalística; 

3. Processo produtivo – o editor é o indivíduo responsável por chancelar ou não a entrada de 
assuntos na pauta diária de notícias. Além dele, o trabalho é feito pelo complexo de chefias 
do jornal, que leva em conta a política empresarial, os critérios de valores-notícia e precisa 
adequar-se ao processo industrial: tempo de fechamento da edição, espaço na página gráfica 
ou tempo de exibição do telejornal. 

 

A política editorial da instituição jornalística pode ser reconhecida ou não, e é a 

manifestação de sua condição de parcialidade. Segundo Warren Breed (1993, p. 153), “a 
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orientação política é disfarçada devido à existência de normas éticas de jornalismo: a 

orientação política transgride estas normas muitas vezes”. É, então, uma constante tensão nas 

redações dos meios de comunicação a combinação entre uma política editorial implícita e os 

valores individuais dos jornalistas. Breed salienta: 

 

Quando o jornalista inexperiente começa o seu trabalho, não lhe é dita qual é a 
política editorial. Nem nunca será (...). Além disso, os repórteres são pessoas muito 
ocupadas e têm muito pouco tempo para um ‘treino de recruta’. No entanto, todos, 
com a exceção dos novos, sabem qual é a política editorial. Quando interrogados, 
respondem que a aprendem ‘por osmose’. Em termos sociológicos, isto significa 
que se socializam e ‘aprendem as regras’ como um neófito numa subcultura. 
Basicamente, a aprendizagem da política editorial é um processo através do qual o 
novato descobre e interioriza os direitos e as obrigações do seu estatuto, bem como 
as suas normas e valores (BREED, 1993, pp. 154-155). 

 

O impacto da atividade jornalística, ou seja, a relação causal das notícias sobre a vida 

social resulta da correlação entre compromisso com valores e poder. O compromisso com 

valores pode ser entendido como o compromisso dos carrier groups jornalísticos em reforçar 

uma cultura e dos valores individuais do jornalista que elabora a narrativa. No processo 

produtivo, os jornalistas consultam fontes de informação que muitas vezes ocupam posições 

de privilégio nas instituições sociais em que atuam ou representam, ou seja, exercem poder a 

partir do lugar que ocupam. Também a instituição jornalística está embebida do poder 

decisório sobre os eventos seleciona para noticiar. 

Há meios de ser subversivo e dar destaque a assuntos que não são relevantes para a 

política editorial da empresa. Para isso, os jornalistas realçam citações a partir de entrevistas 

com fontes de informação que reconhecidamente são interessantes e negligenciam outras, 

dando eles mesmos o tom editorial da informação a ser publicada. Neste sentido, operam os 

valores individuais dos jornalistas sobre as normas da instituição midiática. Os fatos sociais 

que ganham destaque como notícia são imbuídos de valores-notícia segundo os critérios de 

noticiabilidade (valores), as posições que ocupam as fontes jornalísticas que estão no foco do 

evento e as determinações estruturais definidas pela instituição jornalística (poder). Assim, 

verificamos que a notícia resulta de três determinações: 

 

a) Da organização jornalística, que delimita as normas e os valores da atividade; 
b) Dos valores individuais do jornalista no processo de construção da narrativa; 
c) De determinações externas, segundo influência da fonte jornalística que oferece as 

informações ao jornalista. 
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Deste modo, a notícia é um produto sociocultural que conduz processos e interações 

sociais, podendo ser, assim, determinante na visibilidade de dramas sociais, que podem vir a 

se constituir em traumas culturais de uma comunidade imaginada, uma coletividade, uma vez 

que estabelece uma agenda de temas que define como relevantes e explora com regularidade a 

abordagem desses assuntos. Exatamente por isso, a atuação da mídia é determinante sobre a 

definição dos problemas públicos, enaltecendo alguns e tornando outros invisíveis. Podemos 

pensar o poder do jornalismo em três níveis: 

 

PODER LEGITIMIDADE – como instância que observa as outras instituições sociais 

 INFORMAÇÃO – como instância que determina os fatos que devem ser noticiados 

 VALOR – como instância que define as agendas de preocupações dos indivíduos 

 

A mídia goza de legitimidade por ser espaço de visibilidade de discursos diversos de 

indivíduos de variados campos sociais. Logo, tem poder para se comunicar efetivamente com 

a coletividade a qual tenta influenciar ao informar, por sua natureza intrínseca de ser acessível 

e disponível a todos. Por outro lado, a instituição jornalística é uma empresa de mercado e se 

constitui em indústria cultural7, conceito da Escola de Frankfurt que a define como instância 

que produz, em ritmo industrial, cultura e informação.  

Na correlação entre poder e valor, apontamos o poder da mídia de formular discursos 

de reforço de valores culturais que elege como relevantes. A imagem da realidade criada pela 

imprensa está diretamente relacionada à organização e à produção jornalística. Não podemos 

nos esquecer que cada veículo de comunicação é uma empresa com estrutura hierárquica que 

exerce o controle e influencia a produção intelectual. Mas, como já ressaltamos, para além do 

poder pensado a partir das normas institucionais, existe uma distorção inconsciente por parte 

                                                 
7 Este conceito foi revisto por estudiosos da Escola de Grenoble – entre eles Bernard Miège – de que a 
reprodutibilidade, o trabalho criativo, a constante renovação da oferta, a variabilidade e a imprevisibilidade da 
demanda demarcam o terreno das (agora no plural) indústrias culturais. Alexander considera os teóricos da 
Escola de Frankfurt responsáveis por uma visão reducionista, na qual a sociedade de massa jogava os indivíduos 
na ausência de moral e no conformismo, concentrando na elite uma força que só permitia sentimentos como 
decepção e desapontamento para os demais. Sua crítica se dirige à perspectiva de manipulação e vulnerabilidade 
dos indivíduos e ao profetizado declínio da cultura no mundo moderno (ALEXANDER, 1992, 1995). Há, com a 
mudança da perspectiva do termo indústria cultural, a partir dos estudos da Escola de Grenoble, um 
deslocamento da preocupação: agora, não mais pensar no fim da cultura em virtude de sua reprodutibilidade 
técnica, mas pensar nos efeitos da transnacionalização dos produtos culturais e na dominação decorrente dos 
fluxos praticamente unilaterais norte-sul – países capitalistas desenvolvidos em direção aos países em 
desenvolvimento. Esta questão não é fundamental para nossa pesquisa, mas deve ser entendida, uma vez que a 
questão dos fluxos, de certa forma, trata da difusão de informações de forma global. A pluralização do termo 
indústria cultural para indústrias culturais aconteceu em 1978, no livro “Capitalisme et Industries Culturelles”, 
de Bernard Miège, a partir da compreensão de que várias indústrias funcionam na área cultural (cinema, 
literatura, música etc.). 
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do jornalista, que está relacionada às suas práticas, à rotina de produção, aos valores 

individuais partilhados pelo grupo de redação. 

 

3.3.1 Critérios de noticiabilidade: os valores-notícia 

 

A percepção dos sentidos do texto jornalístico é, em tese, individual do 

leitor/espectador, mas  a tendência é que siga a ordem estabelecida pelo produtor da notícia. É 

uma discussão clássica da característica da comunicação: a capacidade da mídia, como campo 

social, de legitimar certos sentidos e rechaçar outros. No entanto, a imprensa elege eventos 

segundo seus valores-notícia, e os utiliza como emblemas para corroborar uma agenda de 

temas previamente determinada. Desta forma, o processo seletivo de fatos sociais que serão 

divulgados é feito dentro de critérios de noticiabilidade, os valores-notícia, compondo uma 

agenda estruturada e em grande parte previsível.  

O que caracteriza os valores-notícia é a importância do evento, os agentes envolvidos 

no fato e as condições de conflito em que se dão. Estes critérios, no entanto, não fogem da 

carga de subjetividade dos indivíduos que estão envolvidos no processo seletivo, ou seja, os 

valores individuais determinam este processo, ainda que esteja inserido no conjunto de 

normas institucionais que orientam subliminarmente os jornalistas em sua atividade. Neste 

sentido, verificamos que a relação indivíduo X estrutura permanece tensionada, em 

retroalimentação, a estrutura estruturante e estruturada a que se refere Bourdieu (2004). Para 

Barros Filho: 

 

Os meios de comunicação coletiva constituem os veículos mais extensos, 
organizados, relacionados e universalizados do diálogo social e suas mensagens, de 
sua ação seletiva, de sua capacidade conformadora de audiências e, portanto, de 
públicos próprios e externos; geram opiniões locais, nacionais e internacionais que, 
ao influir sobre os atores sociais e suas atuações, estabelecem um circuito de 
retroalimentação que chamamos de ecossistema informativo (BARROS FILHO, 
2003, p. 120). 

 

O corpo constitutivo de um noticiário – impresso, televisivo, de rádio ou internet – é o 

produto da cultura que permeia a atividade jornalística. As notícias são imagens refratadas, 

reproduzidas por um prisma, cujos raios são os valores determinantes do fato como relevante: 

o novo, o inusitado, o controverso, o incomum, o bárbaro. Estes raios são os valores-notícia 

(TRAQUINA, 2005). Para Tuchman (1993b), a perspicácia noticiosa – ou a capacidade 

individual do jornalista de discernir eventos que contêm valores-notícia – é uma espécie de 
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conhecimento sagrado. No entanto, o estudo de padrões discursivos permite a elucidação dos 

critérios de noticiabilidade, retirando a névoa que sombreia os valores-notícia. No caso dos 

crimes violentos, há uma regularidade nos valores-notícia, conforme mostraremos a seguir. 

Na condição de herdeiro do iluminismo, ainda que paire sobre o jornalismo uma ideia 

romântica de busca da verdade e de espaço de esclarecimento público, é fato que a venda de 

jornais está atrelada à constituição dos critérios de noticiabilidade. Em 1880, por exemplo, 

Joseph Pulitzer alterou o foco das notícias do New York World de política para crime e 

tragédia. Com isso, a circulação do jornal passou de 15 mil para 250 mil exemplares. A 

mesma medida foi adotada por William Randolph Hearst no New York Journal, em 1900, e 

conseguiu elevar a venda de jornais (CHERMAK, 1994). 

No Brasil, este perfil se alterou e recentemente foi registrado o fechamento de jornais 

apelativos como o Notícias Populares, em 2001, e a reformulação editorial de O Povo e O 

Dia, também nos anos 2000, reduzindo a forma agressiva de abordar o crime violento 

(RAMOS & PAIVA, 2007). A compreensão de que violência vende jornal, porém, persiste, 

embora de uma forma mais sofisticada, com a redução do uso de fotografias explícitas de 

corpos torturados e sem a defesa aberta do extermínio de criminosos nas narrativas 

jornalísticas. Esta sofisticação discursiva, porém, apenas deu uma roupagem suavizada às 

notícias sobre episódios de ação humana violenta, mas a mídia continuou evidenciando o 

pitoresco e o incomum. 

Traquina (2005) distingue os valores-notícia em dois subcampos: a) valores-notícia de 

seleção; b) valores-notícia de construção. No primeiro, estão incluídos valores que 

determinam que fatos sociais serão escolhidos em detrimento de outros, que são refutados. No 

segundo, são elaboradas guias de condução da narrativa, indicando o que deve ser realçado e 

o que deve ser omitido no texto. No quadro 2 a seguir, organizamos os dois subcampos dos 

valores-notícia: 
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Valores-notícia de seleção � Conflito ou controvérsia relacionada ao fato; 
� Morte relacionada a eventos conflituosos; 
� Notoriedade ou celebridade do indivíduo 

envolvido no episódio; 
� Proximidade cultural e geográfica do fato em 

relação ao meio de comunicação; 
� Relevância em virtude do impacto sobre a 

vida social; 
� Novidade que envolve o episódio (o 

imprevisto, o pitoresco, o raro); 
� Tempo como determinação da atualidade do 

fato ou de sua contagem na história; 
� Tangibilidade ou notabilidade do fato (seu 

aspecto manifesto); 
� Imprevisibilidade do evento. 

Valores-notícia de construção � Simplificação textual da notícia para sua 
compreensão; 

� Amplificação das consequências ou 
sentimentos relacionados ao evento em 
declarações de indivíduos envolvidos no fato 
e percebidos pela audiência; 

� Relevância do episódio para a vida social, 
apresentada em encadeamento de ideias no 
discurso; 

� Personalização do fato, com a identificação 
(emocional) dos indivíduos envolvidos no 
evento; 

� Dramatização textual do fato; 
� Consonância do fato em narrativa que o 

contextualiza na atualidade. 
Quadro 2 – Valores-notícia: seleção de fatos e construção do discurso 
FONTE: Elaboração própria, com base em TRAQUINA, 2005. 

 

A própria constituição do sentido de valor-notícia está carregada de subjetividade: os 

acontecimentos dotados de valores-notícia são “dramáticos; acontecimentos que podem ser 

personalizados para essencialmente evidenciar as características de humor humanas, como 

tristeza, sentimentalismo etc.” (HALL et. al., 1993, p. 225). Logo, os valores-notícia são 

facilmente visualizáveis nos dramas sociais. Para os autores, é importante pensar na sociedade 

como uma estrutura consensuada e, quando algo escapa de regras estabelecidas, estamos 

diante de fatos que rompem com este consenso. 

Partindo dos critérios de noticiabilidade e da compreensão do poder da imprensa na 

definição da notícia, podemos imaginar que acontecimentos são considerados noticiosos, ou 

seja, carregados de valores-notícia: fatos relacionados a membros da elite, envoltos em 

condições conflituosas e com repercussão relevante na sociedade, crimes violentos marcados 

pela raridade e barbaridade, que envolvem condições pitorescas e vítimas sem condição 

nenhuma de defesa. 
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No caso do crime contra João Hélio, ficam evidentes os valores-notícia: o que poderia 

ter sido um assalto num sinal de trânsito – com danos materiais – resultou na morte de uma 

criança de seis anos. Ele não morreu apenas: teve o corpo destroçado, episódio assistido nas 

ruas do Rio de Janeiro e que ingressou no imaginário dos indivíduos ao entrar na agenda da 

mídia nacional. No caso Isabella Nardoni, o mesmo. A criança não foi só morta pelo pai, ela 

foi arremessada pela janela do apartamento dele. Os namorados Liana Friedenbach e Felipe 

Silva Caffé, mortos pelo adolescente Champinha, foram torturados e ela, vítima repetidas 

vezes de violência sexual antes da morte. 

 Como afirma Elihu Katz (1993, p. 53), “o elemento de grande drama ou ritual é 

essencial: o processo tem de estar carregado de emoções ou símbolos, e o resultado repleto de 

consequências”. Neste sentido, podemos pensar em episódios deliberadamente elaborados 

para ganhar espaço no palco da mídia por fontes jornalísticas que buscam dar visibilidade aos 

discursos sobre episódios que consideram de conflito. As ações humanas violentas como as 

citadas acima ganham nome, rótulo: o caso João Hélio, o caso Champinha. Os efeitos de 

sentido de notícias que evidenciam o crime violento, especialmente os que ocorreram em 

condições mais grotescas como estes, remetem ao temor de que voltem a se repetir. É o medo 

que passa a unir a comunidade imaginada de leitores e espectadores da imprensa brasileira. 

Os acidentes e os crimes são categorias de eventos sociais que fogem do controle dos 

indivíduos e das instituições e, por isso, são menos contingentes. Ao subverter a ordem social, 

os crimes – especialmente os violentos – saem do controle da política editorial e do poder 

institucional dos meios de comunicação, assim como do poder das fontes jornalísticas, uma 

vez que são eventos que escapam das rotinas dos acontecimentos públicos preparados para se 

tornar notícia pelas fontes (atos políticos, anúncios de pacotes fiscais, processos eleitorais, 

julgamentos em tribunais etc.). 

Crimes e acidentes revelam características ocultas das vidas privadas. Segundo Harvey 

Molotch e Marilyn Lester (1993), o drama inerente que marca o acidente impede que se negue 

a sua ocorrência, promovendo o empoderamento de indivíduos integrantes de grupos sociais 

de menor influência na estrutura social, que normalmente têm menos acesso à mídia como 

fonte jornalística para determinar os fatos que devem ser noticiados. Analogicamente, os 

crimes violentos são acontecimentos dotados de valores-notícia porque carregados de conflito, 

ainda que muitas vezes relacionados a indivíduos que não pertencem à elite. Neste sentido, 

indivíduos são empoderados pelas circunstâncias e não por sua posição social no campo. 
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Mas, é interessante observar que nem todo crime violento é notícia ou ganha destaque 

na mídia: se há fatos sociais dramáticos que ocupam a imprensa rotineiramente e outros que 

são reduzidos ou apagados do discurso jornalístico, concluímos que “todos os acontecimentos 

são socialmente construídos e a sua noticiabilidade não está contida nos seus traços objetivos” 

(MOLOTCH & LESTER, 1993, p. 48). Isso confirma que a subjetividade percorre todo o 

processo seletivo de notícias, embora na divulgação de crimes haja, na grande maioria das 

vezes, uma subversão da produção noticiosa. Para os autores:  

 

Para o cidadão ler o jornal como um catálogo dos acontecimentos importantes do 
dia, ou para o sociólogo utilizar o jornal para a seleção de tópicos de estudo, é 
preciso aceitar-se como realidade de trabalho político através do qual os 
acontecimentos são considerados por aqueles que geralmente detêm o poder. Só no 
acidente e, secundariamente, no escândalo, é que o trabalho político de rotina é 
suplantado de modo significativo, permitindo assim o acesso à informação que é 
diretamente hostil a esses grupos que geralmente advêm da produção do 
acontecimento público (MOLOTCH & LESTER, 1993, pp. 50-51). 

 

O acidental, da mesma maneira como o criminoso, sugere o imprevisível, o raro e, às 

vezes, o inexplicável. Isso é relevante para mostrar que, assim como acidentes e escândalos, 

também com os crimes violentos, prevalece um sentido de imprevisibilidade e de não-

intencionalidade que foge ao padrão de planejamento da mídia, entrando no vácuo entre a 

política editorial, os valores individuais dos jornalistas e o poder exercido pelas fontes de 

informação que detêm prestígio para representarem seus campos sociais. Assim, podemos 

pensar esquematicamente em dois tipos de acontecimento, exibidos no quadro 3: 

 

Tipo de acontecimento Características 
Rotina A posição de prestígio da fonte jornalística e as 

normas institucionais prevalecem no processo 
de valoração do fato como notícia. 

Acidentes/crimes A posição de prestígio da fonte perde peso, a 
política editorial da empresa é atravessada pelo 
empoderamento de indivíduos que não ocupam 
posições sociais de prestígio (seja vítima ou 
agressor). 

Quadro 3 – Os acontecimentos e suas características 
FONTE: Elaboração própria. 
 

A ação humana violenta, quando divulgada, vira uma notícia que, ao ser alimentada 

nos desdobramentos das edições seguintes (do jornal, emissoras de rádio e TV e na internet), 

embebeda-se de um sentido de ritual sagrado, quando se espera a prisão, o julgamento e a 

condenação dos culpados, estabelecendo-se um processo de reconciliação ou de catarse 

coletiva. A expressão da emoção dos indivíduos que mantiveram contato mediado com o 
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acontecimento social – agora, ritual jornalístico – é o efeito de sentido que se espera. Questões 

como “porque isso está acontecendo comigo?” e “o que eu fiz para merecer isso?” são 

expressas nas falas das vítimas entrevistadas, revelando o lado perverso de um mundo que 

clama por salvação. Segundo Stuart Hall et. al.: 

 

A ação destinada a estigmatizar e punir aqueles que infringem a lei, levada a cabo 
pelos agentes formalmente nomeados como guardiões da moralidade e da ordem 
pública, constitui uma reafirmação simbólica dramatizada dos valores da sociedade 
e dos seus limites de tolerância. Se concebermos as notícias delineando uma 
realidade problemática, então o crime é quase por definição ‘notícia’(...). O crime é, 
então, ‘notícia’ porque o seu tratamento evoca ameaças mas também reafirma a 
moralidade consensual da sociedade; desenrola-se perante nós uma peça de 
moralidade moderna na qual o ‘demônio’ é expulso tanto simbólica como 
fisicamente da sociedade pelos seus guardiões – a polícia e a magistratura (HALL 
et. al., 1993, p. 237). 

 

É preciso destacar que os crimes violentos, ainda que ocorram com regularidade 

incerta, guardam padrão de rotina, de repetição – como afirma Durkheim (2005), um padrão 

de normalidade de ocorrência. Sua reincidência faz com que os valores-notícia que garantem 

a divulgação estejam atrelados a características peculiares. Não é apenas o crime em si e a 

violência associada a ele que o reveste de valores-notícia, mas os elementos bizarros, 

chocantes, grotescos somados à violência da ação, ainda mais se vinculados a indivíduos da 

elite social ou a indivíduos reconhecidamente frágeis, como crianças e idosos. 

Como vimos anteriormente, a sociologia ainda não chegou efetivamente a definir as 

causalidades da ação humana violenta, em virtude de sua complexidade, o que leva à 

impossibilidade de se determinar quando e se um indivíduo poderá ser vítima de um crime 

violento. Isso torna ainda mais evidente o efeito de sentido do medo compartilhado. Os crimes 

violentos embebidos destes elementos ingressam na categoria de poluído e profano, definida 

na sociologia cultural. No quadro 4 a seguir, apresentamos os valores-notícia vinculados às 

ações humanas violentas, induzindo a sua representação na imprensa: 

 

Seriedade do ato violento sobre o(s) indivíduo(s) vítima(s) da ação 
Elementos chocantes, bizarros, incomuns e imprevisíveis da ação ou de sua(s) consequência(s) 
Circunstâncias emocionais ou dramáticas da ação  
Infração de regras sociais estabelecidas 
Envolvimento de indivíduos de posição de prestígio ou fragilidade na condição de vítima ou perpetrador 
Quadro 4 – Indicadores de valores-notícia dos crimes violentos 
FONTE: Elaboração própria, com base em HALL et. al., 1993. 
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No universo de histórias de crimes violentos a serem selecionadas para entrar na pauta 

da imprensa, operam tanto dispositivos estruturais como individuais. Em nível individual, o 

jornalista exclui eventos que, ainda que se configurem em ação humana violenta, não dispõem 

de valores-notícia determinantes. Em nível estrutural, alguns fatos podem ser considerados 

relevantes, mas a organização não dispõe de recursos para realizar a cobertura jornalística 

para confirmar a densidade dos valores-notícia; outros, ainda que reconhecidos como crimes 

violentos com indicadores de valores-notícia, envolvem pessoas que são preservadas pelo(s) 

veículo(s) de comunicação8. Por fim, há histórias cujos valores-notícia estão presentes e são 

dispostos em quatro níveis (quadro 5): 

 

Característica Terciário Secundário Primário Superprimário 
Freqüência Diária Diária Pouco frequente Rara 

Tempo/espaço 
ocupado no meio 
de comunicação  

Reduzido  Intermediário Destaque, com 
cobertura por 
vários dias. 

Destaque em primeira 
página, com semanas ou 

meses de cobertura, 
marcação do aniversário do 

episódio e vinculação a 
outros fatos semelhantes. 

Nível de 
dificuldade da 

produção 

Simples. 
Elaborado por 
um repórter.  

Detalhado. 
Elaborado por 
um repórter. 

Detalhado. 
Elaborado por um 

repórter. 

Detalhado. Elaborado por 
equipe de reportagem, com 

alto nível de apuração. 

Número de fontes 
contatadas 

½ Exaustiva (-)  Muito exaustiva Extremamente exaustiva (+) 

Tipos de fontes Sistema 
criminal de 

baixo escalão. 

Sistema 
criminal e 

outras fontes 
de diversas 

origens. 

Sistema criminal, 
fontes de elevada 
posição social e 
pessoas direta ou 

indiretamente 
envolvidas. 

Sistema criminal, indivíduos 
direta ou indiretamente 
envolvidos, fontes de 

elevada posição social, 
especialistas (juristas, 

psicólogos, sociólogos). 

Quadro 5 – Os níveis das notícias sobre crime segundo os valores-notícia 
Fonte: Elaboração própria, com base em CHERMAK, 1994. 
 

As histórias superprimárias – as que reconhecidamente são dramas sociais – são 

crimes de repercussão nacional em termos de noticiabilidade, envolvendo fatos impactantes 
                                                 
8 Esta preservação não é algo fácil de se identificar, pois muitas vezes decorre de relações pessoais de diretores 
ou de donos do veículo de comunicação. Não é uma regra explícita nas redações, mas algo que os jornalistas 
absorvem no cotidiano da atividade, aprendendo a identificar aos poucos a rede de relações pessoais e políticas 
dos dirigentes da empresa. 
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para a sociedade que estimulam a análise das causas do crime e o acompanhamento dos fatos 

até o julgamento dos acusados (CHERMAK, 1994). A cobertura jornalística em casos como 

este envolve inúmeros recursos e uma equipe de jornalistas cobre aspectos variados do 

episódio. As notícias são elaboradas como capítulos de novela, chegando há meses e até a 

anos de cobertura, até caracterizar-se como uma história primária e ir aos poucos descendo até 

o nível terciário. Mesmo em nível terciário, são muitas vezes retomadas e rememoradas, 

sendo chamadas ao contexto através do ícone pelo qual ficaram conhecidas. 

É nesse processo de cobertura jornalística que o medo se constrói na coletividade 

como drama social. O risco de ser vítima vai sendo elaborado pelos leitores/espectadores na 

medida em que casos grotescos de crimes violentos ingressam na agenda jornalística. O 

discurso sobre a ação humana violenta torna o mal rotineiro, ainda que o fato em si seja raro e 

improvável a sua repetição. O medo coletivo entra na narrativa como o efeito de sentido do 

crime violento noticiado. No caso João Hélio, o músico Marcelo Yuka declarou seu receio de 

ser vítima de crime semelhante ao ser abordado por criminosos quando estava em seu carro, 

em março de 2009. 

 

3.3.2 O discurso jornalístico e o processo produtivo da notícia: o ritual de sacralização 

 

Em analogia à forma como Michel Foucault identifica a constituição de uma ciência, 

no livro Arqueologia do Saber, Beatriz Marocco (2005) aponta os limiares de transposição do 

jornalismo como conhecimento: (i) positividade – a afirmação do jornalismo a partir de suas 

especificidades discursivas; (ii) epistemologização – a autonomia do discurso jornalístico e 

sua vinculação a um modelo e técnica próprios, que se expressa de forma regular em vários 

veículos de comunicação; (iii) cientificidade – a consolidação de práticas regulamentadas e 

regulamentadoras do jornalismo e sua inserção na academia, a partir de dois conceitos: 

objetividade jornalística e gêneros jornalísticos; e (iv) formalização – o jornalismo afirma 

sobre si mesmo ser o discurso da produção dos fatos da realidade, embora ainda dependente 

de formulações conceituais e metodológicas de outros campos de conhecimento. 

O discurso jornalístico tem características narrativas específicas, que o diferencia da 

literatura e da política, numa busca de dar a ideia de verdade ao seu conteúdo. A pretensão de 

objetividade discursiva é um ritual estratégico para legitimar a rotina produtiva e neutralizar 

críticas contra a imprensa. Já a separação em gêneros do jornalismo é uma maneira de 

conceder soberania ao discurso, distanciando a notícia objetiva do comentário adjetivado. 
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Neste nível, o jornalismo densifica a sua autonomia de campo através da linguagem. Para 

isso, o jornalista utiliza recursos normatizados nas redações, conforme mostra o quadro 6: 

 

� Polifonia de vozes, com citações diretas e indiretas (discurso direto e indireto) de entrevistados. Os 
textos são elaborados a partir de citações e declarações creditadas às fontes jornalísticas, numa 
intercalação e combinação de opiniões convergentes ou controversas entre si; 

� Uso de aspas nas citações diretas, de verbos introdutores de opinião9 e expressões de introdução no 
discurso indireto (segundo, de acordo com, para, conforme). Ao citar o outro, a intenção é deixar o 
fato falar por si e encobrir o discurso do jornalista na narrativa; 

� Uso da fórmula da pirâmide invertida (quem, que, quando, onde, como e por que) no primeiro 
parágrafo do texto (lide) 10; 

� Informações auxiliares, como dados estatísticos e resultados de pesquisa que corroborem a(s) 
afirmação (ões) disponibilizadas no texto; 

� Associação entre imagens, caricaturas, gráficos e infografias (em TV, jornal e internet) e som (em 
TV, rádio e internet) às narrativas como reforço ao fato; 

� Presentificação dos fatos, com o uso de verbos preferencialmente no tempo presente nos títulos, 
mesmo tratando de eventos passados; 

� Recortes de partes do fato social noticiado visando a dar conta da totalidade do episódio relatado, 
que muitas vezes não se deu cronológica ou espacialmente na mesma ordem em que é narrado; 

� Ordenamento gráfico (diagramação) para dar unidade textual aos discursos heterogêneos em 
jornais impressos; encadeamento das notícias em blocos nos jornais televisivos e radiofônicos, uma 
vez que a ordem enunciativa determina o processo de leitura do indivíduo e a lógica de valor do 
fato noticiado, promovendo uma reestruturação dos eventos como notícias; e hipertextualização 
das informações em jornais on-line, através de palavras-chave que criam vínculos entre os textos e 
conduzem o leitor para o detalhamento do episódio ou a conexão com eventos semelhantes. 

Quadro 6 – As especificidades do discurso jornalístico 
FONTE: Elaboração própria, com base em TUCHMAN, 1993a. 

 

As especificidades do discurso midiático levam a equipe de jornalistas ao 

cumprimento de normas em sua prática jornalística. Para isso, é parte de sua atividade: 

1. Ouvir várias fontes de informação envolvidas no fato relatado, gravando sons e imagens 
relacionados ao evento; 
2. Vincular os indivíduos em pontos distantes, com o relato detalhado do evento noticiado, 
aproximando-os. 
 

                                                 
9 Os verbos introdutores de opinião indicam que houve um ato de fala e marcam o limite onde se inicia o 
discurso citado (que vem em seguida ao verbo no texto, normalmente entre aspas). Por exemplo: “Não admito 
que isso tenha acontecido comigo”, afirmou João, após o acidente. Este verbo pode ter maior ou menor força 
argumentativa. É importante ressaltar que o uso do discurso direto, que resulta na exposição do discurso relatado, 
tem como finalidade criar fidelidade em relação às palavras do outro, mostrar seriedade ao respeitar e destacar o 
enunciado alheio ou indicar que não se concorda com o discurso do outro, marcando-o conscientemente dentro 
do seu enunciado. Os verbos podem ser: indicadores de posições oficiais e afirmações positivas, de força do 
argumento, de emocionalidade circunstancial, de provisoriedade do argumento, de organização de aspectos 
conflituosos, de caráter interpretativo (MELO, 2003). Para mais informações, ver Marcuschi (1991) e 
Maingueneau (2002). 
10 O lide consiste no esquema narrativo dos 5 W e 1 H, criado pelos norte-americanos, para a apresentação da 
notícia: quem ou com quem aconteceu o fato (who), o que aconteceu (what), quando (when), onde (where), por 
quê (why) e como se deu este fato (how). O jornalista deve preparar o texto jornalístico dando respostas a estas 
seis perguntas básicas. Atendendo a estas questões, ele terá escrito o lide, onde são passadas as informações 
sumárias do evento. Na fórmula de pirâmide invertida, os acontecimentos são narrados a partir do que é mais 
importante, por seu aspecto singular, descendo-se gradualmente às informações de menor interesse sobre a 
mesma questão. 
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O processo de produção da notícia se constitui em estratégias de pesquisa jornalística 

para apreensão das informações e elaboração das narrativas: entrevistas diretas (gravadas, em 

TV ou rádio, e relatadas, em jornal impresso), notas (em colunas ou no corpo das páginas 

editadas, em jornal impresso) e reportagens, com uso ou não de imagens (fotos ou filmagens). 

A apuração é feita por repórteres em entrevistas com as fontes jornalísticas, por observação 

direta (no local onde o fato noticiado ocorre ou ocorreu) e pela coleta de dados secundários 

em diversas fontes de consulta (releases11 produzidos por assessorias de imprensa, internet, 

revistas, jornais já editados, livros e outros materiais). 

Em qualquer dos meios, são aplicadas estratégias de vinculação entre a mídia e o 

público. Nilton Hernandes (2006) salienta três estratégias discursivas para manter o vínculo 

imprensa e leitor/espectador: (i) estratégia de arrebatamento – cria no indivíduo o desejo de se 

apropriar da informação, que é oferecida numa narrativa emotiva, atraindo a atenção; (ii) 

estratégia de sustentação – alimenta o interesse regular do indivíduo em obter detalhes do fato 

narrado, levando-o a compartilhar emoções com as pessoas envolvidas diretamente com o 

episódio, promovendo uma relação passional; (iii) estratégia de fidelização – com a atração e 

o estímulo emocional, a imprensa gera o retorno frequente do público, que é seduzido pela 

expectativa de novas emoções. 

Por um lado, o discurso jornalístico nos revela as interpretações correntes numa 

sociedade – ou, como a sociedade vê, por exemplo, a prática do crime violento no seu interior 

e como pensa as soluções para o problema. Por outro, a construção dos meios de comunicação 

é uma imagem parcial e unidimensional da mesma sociedade – alguns crimes são 

enfaticamente debatidos, outros, ignorados. A seriedade de um crime é definida no interior 

das instituições jornalísticas: a construção da opinião pública que se processa a partir do 

discurso jornalístico tem como base os critérios de noticiabilidade, com participação mínima 

de intelectuais e cientistas sociais na definição da relevância de temas em destaque pela 

imprensa (BARAK, 1994). 

No texto jornalístico – seja escrito ou narrado – é possível a categorização proposta 

por Jeffrey Alexander entre o sagrado e o profano. Os fatos noticiados acerca da ação humana 

violenta possuem elementos deste binômio: os indivíduos que cometem crimes violentos 

ingressam na categoria de impuros ou poluídos, as vítimas e suas famílias estão entre os 

sagrados ou puros. O discurso vai sendo elaborado, na agenda da imprensa, como um ritual 

                                                 
11 O release ou press release é um texto que segue os mesmos critérios discursivos da narrativa jornalística, 
elaborados por jornalistas que trabalham em assessorias de imprensa. 
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de catarse, onde emergem as emoções humanas, entre as quais está o medo. A partir destas 

oposições, é possível pensar em um complexo código binário nas narrativas jornalísticas, 

onde o bem e o mal são apresentados, desnudados, julgados e purificados. Segundo Yvonne 

Jewkes: 

 

Histórias envolvendo crimes e criminosos são frequentemente apresentadas num 
contexto que enfatiza o bem e o mal, heróis e demônios, branco contra o negro, 
culpado e inocente, normal em oposição ao doente, desviado ou perigoso 
(JEWKES, 2006, p. 45). 

 

O sepultamento do menino João Hélio, acompanhado pela imprensa, noticiou as 

palavras da irmã, Aline, ao despedir-se do corpo da criança: “irmão, desculpa por não ter 

podido te salvar!”. A cena foi noticiada e compartilhada. Num rito de purificação, passeatas, 

protestos e homenagens foram feitos por várias instituições e divulgados pela imprensa. Uma 

delas partiu da Organização das Nações Unidas (ONU), que declarou pesar pela morte do 

menino através de nota divulgada uma semana após o crime, através do Escritório das Nações 

Unidas contra Drogas e Crime. 

A representação dos fatos sociais no discurso jornalístico constitui-se, por analogia, 

numa performance sagrada, na qual punições simbólicas são expressas como ritos 

purificadores. Do mesmo modo como no teatro, a mídia segue um roteiro para apresentação 

do seu espetáculo. Em cena, os textos criam o drama não apenas pelo conteúdo de sua prosa 

bem feita, mas pelo antigo sentido teatral, onde as audiências são movidas a participar de um 

processo de identificação coletiva (HERMASSI, 1977 apud EYERMAN, 2005).  

Em termos operacionais, a instituição jornalística é subdivida em seções ou editorias. 

Em cada organização, estas divisões têm características técnicas específicas: ilhas de edição 

de rádio e TV, paginação e diagramação em jornal impresso, edição de conteúdo em jornal 

on-line. No caso de uma publicação midiática impressa, por exemplo, pode-se se apropriar 

visualmente do projeto gráfico ao se folhear suas páginas: ele é subdividido em seções, nas 

quais as rotinas de produção são cumpridas, segundo os temas gerais de cada editoria 

(política, economia, cidade, geral ou cotidiano, arte e cultura, esportes). Cada seção é 

produzida por uma equipe de jornalistas que busca trazer informações diárias para atualizar a 

edição da publicação, rádio ou telejornal, segundo a área temática. 

O formato de apresentação dos textos no jornal segue um projeto editorial definido 

previamente por cada instituição jornalística, que com isso confere uma identidade e firma um 

contrato de leitura com os leitores ou espectadores do meio. Numa editoria de jornal 
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impresso, o espaço gráfico se subdivide em colunas, onde ficam as notas exclusivas e de 

maior peso, os artigos, as grandes e pequenas reportagens. Em rádio e telejornal, as notícias 

são subdividas em blocos, separados pelos intervalos para divulgação de publicidade. 

Os fatos considerados com maior carga de valores-notícia – superprimários e 

primários – ficam nas primeiras páginas dos jornais e dos cadernos internos, ganhando 

destaque de acordo com os tipos gráficos usados nos títulos e com o uso de recursos visuais 

(fotos, ilustrações, infografias e caricaturas) quando conveniente e necessário e às vezes com 

textos subdivididos na página. Fatos de menor relevância são menos extensos, narrados com 

menor profundidade e têm títulos com tipos gráficos menores, às vezes sem fotos ou 

infografias associados a eles (secundários e terciários). Os critérios de localização espacial das 

notícias valorizam a informação jornalística: o que ocupa mais espaço ou tem mais destaque 

na diagramação ou é enriquecido com fotos e gráficos é dotado de mais valor-notícia. 

Portanto, como nos jornais, no caso de rádio e TV, as notícias superprimárias ou 

primárias ganham destaque na chamada do jornal, a escalada, e são noticiados ao longo do 

jornal, em cada bloco. Os recursos imagéticos – cenas e entrevistas gravadas, passagens ao 

vivo com repórteres no local onde o fato ocorre ou ocorreu e também gráficos eletrônicos e 

reconstituições de fatos por desenhos esquemáticos – também são utilizados de acordo com os 

valores-notícia creditados aos eventos noticiados. 

Com o jornalismo on-line, o nível de interação social aumentou, uma vez que o 

formato multidimensional da instituição jornalística – constituída de conglomerados que 

reúnem emissoras de rádio, TV, jornal impresso e on-line – multiplicou as chances de acesso 

à informação. No formato on-line, o jornalismo criou uma nova forma narrativa, o hipertexto, 

que altera a relação do indivíduo com a informação: quebra a linearidade do texto e constrói 

um discurso que é reordenado segundo a ação de cada leitor, que acessa ou não o hipertexto e 

prossegue infinitamente fazendo os vínculos oferecidos pelo sistema, ou opta por ter a 

informação instantânea exposta no texto inicial. 

Este vínculo hipertextual é, na verdade, teoricamente infinito. A tendência é que o 

construtor do texto inicial permita acesso apenas a outros textos que estejam sintonizados com 

os mesmos interesses e suposições. É o que se chama, em análise do discurso, de formação 

discursiva semelhante, que expõe ideias que não competem entre si. O encadeamento entre 

narrativas normalmente é feito para corroborar o dito, produzindo uma articulação estrutural 

até o limite em que a convergência simbólica é garantida. O conjunto de discursos constitui o 
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campo discursivo e é no espaço de trocas entre os discursos – o interdiscurso – o local onde se 

dá a análise (BRANDÃO, s/d; MELO, C., 2004; BENETTI, 2007) 

Na lógica tecnológica, a mídia promove cada vez mais a compressão do binômio 

espaço/tempo, superposicionando fatos ocorridos em lugares distantes. O ritmo narrativo no 

jornalismo on-line é conduzido por links, que conferem uma dinâmica peculiar à leitura 

hipertextual, construída em blocos textuais multilineares, muitas vezes com conexões que 

tendem ao infinito, o que permite a co-existência e a interligação da mídia instantânea e a 

mídia de memória (ADGHIRNI & MORAES, 2007). 

Parte do jornalismo on-line tem se desenvolvido a partir de blogs, uma corruptela de 

weblogs, sites escritos geralmente na primeira pessoa e que são administrados por um ou mais 

jornalistas12. Estas páginas podem ser pessoais ou corporativas, a depender do profissional 

estar ou não vinculado a uma empresa de comunicação, ficando vinculadas a estas instituições 

na página virtual (endereço eletrônico na internet). A característica dos blogs é a sua 

atualização frequente e a disposição das informações em ordem cronológica invertida. O 

diferencial do tom narrativo é a presença regular da opinião do jornalista. 

A intervenção fundamental da internet no campo jornalístico é a reformulação da 

relação emissor-receptor. O processo de comunicação trouxe a interatividade à tona, 

especialmente em blogs, quando o leitor assume o papel de emissor. Ao interferir na produção 

jornalística, o receptor assume certo nível de proatividade, contribuindo para um novo fazer 

jornalístico. Além disso, a interatividade também acontece entre os blogs, uma vez que cada 

blog remete a outros, criando um mundo virtual chamado de blogosfera. 

A instituição jornalística, dentro da estrutura social, caracteriza-se por ser espaço de 

construção e transmissão da cultura, de relações econômicas, políticas e tecnológicas. A 

publicação decorrente da produção jornalística é, como afirma Nadja Miranda (2005, p. 79), 

“um processo social geral que cria maneiras compartilhadas de selecionar e encarar 

acontecimentos e aspectos da vida”. A periodicidade dá ao jornalismo um sentido de 

confiança entre os indivíduos que se abastecem de informações, uma vez que promove a 

sensação de atualidade. Diz Franciscato: 

 

                                                 
12 Na verdade, o blog surgiu como um arquivo pessoal a ser disponibilizado na rede (KOMESU, 2004). O 
recurso foi apropriado pelo jornalismo e alguns profissionais passaram a utilizá-lo hospedado em jornais on-line, 
o que garante a visibilidade. No caso de jornalistas já reconhecidos no mercado de comunicação, há uma via de 
mão dupla de troca de credibilidade (o veículo referencia o blog jornalístico e vice-versa). O suporte permite a 
interatividade e a leitura enviesada de textos, através dos links que dão acesso a vários outros textos 
(hipertextualidade). 
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O ganho que o jornalismo oferece (...) é que a periodicidade embutida em sua 
produção pode tornar-se, de modo geral, referência temporal para que diferentes 
atores sociais movimentem-se em simultaneidade dentro do corpo social, a fim de 
construir suas ações públicas (debates, contestações, reforços ou produção de novos 
eventos) dentro de marcadores e intervalos comuns aos oferecidos pela instituição 
jornalística (FRANCISCATO, 2005, p. 145). 

 

A periodicidade aproxima os atores em locais e tempos distintos e dá a eles a sensação 

de confiança de que, com regularidade, terão à sua disposição novidades acerca do evento 

noticiado que une estes atores como comunidade imaginada, que compartilha sentimentos 

acerca desses eventos. A novidade, por sua vez, resulta da fórmula de que a nova informação 

gera novo conhecimento, logo, é fundamental para o jornalismo acrescentar dados singulares, 

inéditos ou inovadores ao que divulga. São as estratégias de arrebatamento, sustentação e 

fidelização. 

Neste sentido, é prioridade do processo de produção das instituições jornalísticas 

trazer conteúdo novo hora a hora, dia a dia, semana a semana, mesmo que tratando de fatos 

que já foram noticiados, enriquecendo com detalhes ou informações ainda não divulgadas. 

São, deste modo, características do jornalismo: a simultaneidade dos fatos relatados, a 

periodicidade das publicações ou dos horários de rádio e telejornal e a novidade dos eventos 

noticiados. 

A instituição jornalística é estruturante, delimitando valores e normas para a prática da 

atividade jornalística, mas é também estruturada, porque é colocada em questão pelo 

jornalista que integra a equipe de redação e efetivamente é o responsável pela elaboração dos 

textos midiáticos. Deste modo, o processo produtivo coloca em tensão o indivíduo – o 

jornalista que capta informações e produz as narrativas – e a estrutura – a empresa jornalística 

proprietária dos equipamentos para a produção industrial da publicação impressa, de rádio, 

telejornal ou jornal on-line. 

 Em sua exterioridade, o poder do jornalismo se expressa na seleção de fatos sociais a 

serem noticiados, repercutindo e interferindo na ordem social, uma vez que determina os 

eventos que são relevantes e devem ser discutidos pelos indivíduos, e relega ao esquecimento 

outros episódios aos quais não atribui valores-notícia. Isso reforça a assertiva de que o 

jornalismo elabora representações sociais e estipula a agenda de preocupações individuais. 
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3.4 A representação jornalística da realidade como resultado do agendamento 

 

Tornou-se um imperativo do indivíduo na contemporaneidade acompanhar as notícias 

diariamente para se sentir parte de uma comunidade imaginada. Esta comunidade se constitui 

numa coletividade cujos membros, mesmo distantes entre si, agem diante de fatos sociais 

noticiados pela imprensa: discutem e tomam decisões a partir da informação que recebem da 

mídia, numa apropriação ainda mais veloz em virtude dos laços virtuais criados pelo 

jornalismo on-line. 

Robert Park se refere a esta comunidade como um “nós” que age, mas que age 

segundo o conhecimento a que tem acesso (PARK, 1950 apud MACHADO, 2005). Isso nos 

ajuda a entender que o “olhar” do indivíduo sobre os fatos que somente conhece de forma 

mediada pela imprensa, através de seu discurso, é um “olhar” que segue a direção apontada 

pelos carrier groups jornalísticos. Assim, a agenda da mídia determina a agenda dos 

indivíduos. Os indivíduos, em suas escolhas, ao firmar contratos de leitura, busca interferir na 

agenda da imprensa, numa tentativa de adaptá-la às suas expectativas de conteúdo 

jornalístico. É evidente, porém, que o poder de determinação da agenda jornalística sobre o 

indivíduo é superior. 

Na condição de grupo, ainda que distantes entre si, os indivíduos compartilham 

sentimentos acerca de fatos sociais divulgados e que estão na agenda de temas da mídia e, por 

conseguinte, nas agendas pessoais de preocupações. A imprensa contribui para a 

uniformização de valores e padrões de comportamento, no qual um quadro de referência se 

estabelece, formulando padrões persistentes de cognição, interpretação e apresentação de 

organização dos discursos, seja no aspecto verbal, seja no imagético (GITLIN, 1980 apud 

TRAQUINA, 2005, p. 16) Franciscato acrescenta que: 

 

A simultaneidade que o jornalismo produz é, então, um dos modos a fazer com que 
um corpo social (uma parte dele, pelo menos) supere estados de atomização social e 
seja estimulado a agir de forma minimamente coordenada, não somente nas ações, 
mas nas concepções e valores sobre os eventos descritos nos jornais e outros, 
ausentes das páginas jornalísticas, mas correlatos em características básicas com 
aqueles noticiados. Esta simultaneidade é fundamentada pela construção gradativa 
de valores e concepções sobre as coisas e eventos sociais, seja a partir das formas 
narrativas e os valores imbricados no texto e no trabalho do repórter, seja nos 
modos como as pessoas irão reagir publicamente a esta leitura (FRANCISCATO, 
2005, p. 133). 
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O agendamento de fatos na imprensa se dá segundo a percepção do que é e do que não 

é notícia, a partir de uma lógica percebida de acordo com os valores-notícia. O produto 

jornalístico é construído com base numa agenda previamente determinada pelos carrier 

groups jornalísticos, no processo de definição sobre o que é e o que não é relevante para 

integrar a sua agenda. De acordo com a teoria do agenda-setting, a imprensa seleciona uma 

série de temas e os hierarquiza, formando a agenda jornalística. No processo de seleção de 

fatos que vão ser excluídos ou viabilizados como notícia, os acontecimentos devem ser 

singulares, concretos e observáveis. A instituição jornalística faz um agendamento do 

cotidiano, planejando e tentando prever a ordem dos fatos que terão sequência a partir da 

divulgação de certos acontecimentos que coloca em pauta. 

O crime violento de que foi vítima o menino João Hélio (e também outros, como da 

menina Isabela Nardoni, da jovem Eloá Cristina, dos namorados Liana Friedenbach e Felipe 

Silva Caffé e do casal Manfred e Marísia von Richthofen) reúne valores-notícia suficientes 

para ingressar na agenda jornalística. Todos foram marcados pela barbaridade, pelo grotesco 

e/ou pela raridade. A ação humana violenta representou o mal absoluto e iminente, que pode 

atingir a qualquer um em um momento inesperado de suas vidas. Esta condição justifica a 

entrada na agenda jornalística. 

Traquina (1999) reforça que o poder do agendamento da mídia acaba por influenciar a 

definição do que é e do que não é importante para os indivíduos. E o uso do poder por 

determinados indivíduos, grupos sociais ou instituições é marcante na classificação do 

temário escolhido para ser noticiado, uma vez que a cada campo social corresponde um 

conjunto de temas. Antes mesmo do estudo de McCombs e Shaw que resultou na elaboração 

da teoria do agenda-setting, Bernard Cohen dizia que a imprensa: 

    

Pode, na maioria das vezes, não conseguir dizer às pessoas como pensar, mas tem, 
no entanto, uma capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre o 
que pensar. O mundo parece diferente, dependendo do mapa que lhe é desenhado 
pelos redatores, editores e diretores do jornal que leem (COHEN, 1963, p. 72 apud 
TRAQUINA, 1999, p. 20). 

 

Traquina (1999) afirma que, mais adiante, McCombs e Shaw chegam à conclusão que 

os atributos enfatizados pelo campo jornalístico podem influenciar a direção da opinião 

pública. Tanto a seleção dos fatos que vão para a pauta da mídia como a seleção dos 

enquadramentos para interpretar esses fatos são poderes importantes que o jornalismo possui 

e que são apontados pelo paradigma do agenda-setting. Os indivíduos falam sobre o que fala a 
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televisão e o rádio e muitas vezes ignoram o que está próximo a eles, mas que não foi 

classificado como notícia pela imprensa. Ou seja, o jornalismo é um dos principais 

impulsionadores da circulação do conhecimento. Voltando a citar McCombs e Shaw: 

 

O agendamento é bastante mais do que a clássica asserção de que as notícias nos 
dizem sobre o que é que devemos pensar. As notícias dizem-nos também como 
devemos pensar sobre o que pensamos. Tanto a seleção de objetos para atrair a 
atenção como a seleção de enquadramentos para pensar sobre esses objetos são 
tarefas poderosas do agendamento (MCCOMBS & SHAW, 2000b, p. 131). 

 

Por conseguinte, pensar no crime violento como problema público e ter o medo 

decorrente é resultado da forma como os indivíduos são levados a pensar no assunto. A 

agenda pessoal – aquilo que preocupa, que dirige os pensamentos e os esforços de um 

indivíduo – é orientada tanto pelas experiências pessoais como pelas conversas interpessoais. 

O que sai na mídia norteia estas conversas e acaba por ter uma forte ingerência na formação 

das agendas individuais, sobre o que é importante para cada um, o que representa a 

“redescoberta do poder do jornalismo” (TRAQUINA, 1999, p.28; 2005, p. 16).  

Mas, porque redescoberta do poder? É que, até a constituição do paradigma do 

agenda-setting, havia uma compreensão dominante de que o poder da imprensa era pequeno e 

seus efeitos limitados, ainda que Lippman já tenha alertado para este poder em 1922. O poder 

do jornalismo foi verificado em pesquisas feitas por McCombs e Shaw na definição das 

discussões e na constituição de traumas decorrentes de grandes acontecimentos, como guerras 

e outros episódios trágicos. A conclusão foi de que a imprensa, por atingir um número 

elevado de pessoas simultaneamente, pode provocar uma relação causal entre a agenda de 

assuntos que compõem cada edição de jornal (impresso, de rádio e TV e on-line) e a agenda 

de preocupações dos indivíduos13. 

O agendamento jornalístico, ao estabelecer os eventos que são relevantes e devem 

compor também a agenda individual – sobre o que se deve pensar e como dirigir nossas ações 

a partir disso – é que justifica a ideia de redescoberta do poder do jornalismo. Há uma 

mudança de percepção que amplia a compreensão do poder da mídia. Agora, não mais pensar 

que a mídia define sobre o que se deve pensar, mas muito além: como se deve pensar sobre o 

fato. Associada aos critérios de noticiabilidade – os valores-notícia – a perspectiva do 

                                                 
13 Na verdade, a teoria avança também no sentido de afirmar que a agenda de assuntos dos jornais também 
determina a agenda pública dos governos, que definem políticas públicas a partir do que a mídia elege como 
problemas públicos. No entanto, não vamos ingressar por este caminho, uma vez que não é objeto de nossa 
pesquisa. 
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agendamento ajuda a entender o processo de seleção de fatos a serem noticiados. Na verdade, 

a definição da agenda é justamente o resultado do peso atribuído aos eventos a partir dos seus 

valores-notícia. 

Isso explica porque as preocupações sobre a possibilidade de vir a sofrer uma ação 

violenta, após acessar, por exemplo, as narrativas acerca do crime que vitimou o menino João 

Hélio, decorrem da forma como o episódio foi contado: ele aponta como se deve pensar sobre 

o fato. Ter medo, portanto, é um efeito do sentido que é dado ao evento. E o consequente 

trauma coletivo pode se concretizar na medida em que narrativas sobre as ações humanas 

violentas se repetem num mesmo estilo discursivo, ou seja, enfatizando as mesmas 

significações. 

É evidente que as instituições jornalísticas podem ser o espaço de debate e, em alguns 

casos, funcionam como agentes de vigilância e controle dos poderes e das organizações da 

estrutura social. No entanto, o conteúdo discursivo da imprensa depende do jogo de interesses 

dos próprios meios e do poder dos vários setores da estrutura social. A mídia ocupa a 

condição de construtora da realidade a partir das representações sociais que elabora, 

potencializando determinadas percepções da realidade e negligenciando outras, assumindo a 

posição de formadora de opinião pública. 

Os embates discursivos frequentemente desenvolvem narrativas particulares, e o 

mesmo fato social pode ser contado de diferentes formas, em diferentes esferas públicas: os 

grupos que disputam o estabelecimento de sentidos acerca de um evento tentam, assim, fazer 

prevalecer a sua posição discursiva (KANE, 2000). A concepção das representações sociais 

tem como base a existência da comunicação, uma vez que existe para simbolizar – através do 

diálogo, do discurso, dos rituais, da cultura – uma realidade. A compreensão de um signo 

consiste em aproximá-lo de outros signos já conhecidos, de modo a apreendê-lo nesse 

contexto. Esse processo de aproximação e reconhecimento traduz a representação social. 

Segundo Sandra Jovchelovitch: 

 

As representações sociais são uma estratégia desenvolvida por atores sociais para 
enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora pertença a todos, 
transcende a cada um individualmente. Neste sentido, elas são um espaço potencial 
de fabricação comum, onde cada sujeito vai além de sua própria individualidade 
para entrar em domínio diferente, ainda que fundamentalmente relacionado: o 
domínio da vida em comum, o espaço público (JOVCHELOVITCH, 2000a, p. 81). 

 

Michel Foucault (2000) aponta os limites da representação e o espaço da 

arbitrariedade na constituição dos sentidos. Demonstra, portanto, que não mais existe a 
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analogia entre a coisa-em-si e a sua representação, uma sensação de contiguidade, mas sim 

uma construção simbólica na qual a palavra não guarda similitude com o objeto que 

representa. No campo da significação, o sentido das palavras, dos enunciados, dos discursos 

não está necessariamente correlacionado com os objetos aos quais se referem. Por isso, as 

mesmas palavras podem ser usadas para significar coisas totalmente diferentes. O sentido se 

dá no campo da enunciação, de acordo com quem fala e em que contexto se dá esta fala. 

Deste modo, aquilo que se representa, a partir do senso comum, não é fruto de um 

consenso extraído da homogeneidade de ideias acerca do objeto representado, mas sim 

forjado em condições socialmente desiguais, como defende Sheva Maia Nóbrega (1990). O 

imaginário social seria expresso através de símbolos, ritos, crenças, discursos e representações 

alegóricas, em conexão com aquele que elabora a representação, ou seja, os carrier groups. 

Trazendo esta discussão para o discurso jornalístico, Todd Gitlin reforça:  

 

Os enquadramentos midiáticos são padrões persistentes de cognição, interpretação e 
apresentação, e ainda de seleção, ênfase e exclusão, através dos quais os 
manipuladores de símbolos (symbol-handlers) organizam rotineiramente o 
discurso, quer verbal, quer visual (GITLIN, 1980, p. 07 apud TRAQUINA, 2000, p. 
29). 

 

Desta forma, o sentido de um discurso expresso em um texto sobre o crime violento, 

na palavra veiculada pela imprensa e associada a cores, fotografias e outros elementos 

gráficos, é sempre dado a partir de um extradiscurso, sendo necessária a relação entre o texto 

e o contexto social, econômico e político em que ele se dá, operando a narrativa jornalística 

como o meio de representação do episódio. São dispositivos simbólicos que direcionam a 

narrativa (TRAQUINA, 2005) e ajudam a classificar os episódios como sagrados ou profanos, 

na relação elaborada pela sociologia cultural, prenunciando a constituição do trauma cultural 

do medo de ser vítima do crime. 

Os textos jornalísticos, como representações coletivas de fatos sociais, são 

performances, matérias que dramatizam a ação humana violenta como um problema cognitivo 

e moral. O discurso midiático incorpora e reforça sentidos, cria autoridade e legitima o 

controle, construindo a imagem de uma ordem social e cultural e projetando um consenso 

moral, como se resultante de um argumento racional dos indivíduos. No caso das narrativas 

de crimes violentos, a ilusão que produz conduz a um sentido de realidade em que a 
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resignação do indivíduo perpetrador do mal restitui a honra à sua vítima. Para acessar isso na 

narrativa, é preciso analisar estilo, formas discursivas de persuasão e elementos ficcionais. 

Gerando nos indivíduos a ideia de realidade, a imprensa faz a representação de parte 

desta realidade, usando recursos gráficos, desenhos, cores e palavras de alto poder 

argumentativo. Não podemos ter certeza de que a interpretação escolhida e divulgada pela 

imprensa seja mais verdadeira que outras possíveis leituras da realidade14. Nesta perspectiva, 

a imprensa fabrica, reproduz e dissemina representações sobre os assuntos que agenda que 

levam os indivíduos a produzir uma percepção social e uma autoimagem, transformando a 

representação como a única realidade possível (JUNQUEIRA, 1998). 

Para que se estruture a agenda da imprensa, é preciso um reconhecimento da agenda 

pessoal dos destinatários da notícia. Medir a quantidade de vezes em que um assunto surge no 

jornal não é suficiente para explicar a sua inserção na agenda. Pouco tempo depois de um 

assunto ocupar espaço na mídia, a maior parte das pessoas tem noções sobre ele, sendo 

irrelevante, por exemplo, saber a data em que o fato ingressou na agenda jornalística. Isso 

significa que os conhecimentos adquiridos pelos indivíduos já integram sua enciclopédia, sua 

memória, o repertório de informações que está sob seu domínio, passando pelo processo de 

apropriação previsto pela perspectiva das representações sociais. 

A construção fragmentada dos eventos no discurso jornalístico leva a uma 

representação da realidade de tal forma que já não é mais possível separá-las. É o espaço da 

arbitrariedade na construção dos sentidos: alguns estudos comprovam que determinados tipos 

de ação violenta que compõem a agenda da imprensa são pouco relevantes em termos 

estatísticos, enquanto outros tipos de ação violenta, embora frequentes, não são destacados 

pelos jornais impressos e on-line, emissoras de rádio e TV. Parte da resposta a isso pode estar 

justamente nos indicadores de valores-notícia dos crimes violentos selecionados a serem 

notícias, conforme o quadro 4. 

Hoje se percebe que a estrutura da mídia contemporânea contribui para fragmentar a 

audiência da mídia – segmentada segundo a multiplicidade de novos meios tecnológicos, com 

canais de TV a cabo, internet e computadores portáteis – o que impõe uma mudança na 

tradicional mídia vertical: da organização em direção ao público. Entretanto, ainda que a 

diversidade de sites na internet pudesse, em tese, oferecer também uma diversidade de temas, 

                                                 
14 Um exemplo marcante é o silêncio sobre o que poderia ser conhecido como “Holocausto chinês”, mas não 
adquiriu este sentido, conforme explicado no capítulo 1. 
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o que se verifica é que há um padrão de redundância entre a agenda dos meios de 

comunicação tradicionais e seus sites na rede, que funcionam como veículos subsidiários, 

como versões on-line de jornais, revistas, redes de TV e rádio (MCCOMBS & SHAW, 2005). 

Se os conteúdos se repetem, os novos meios, como espaço jornalístico, espelham a agenda da 

imprensa vertical, não ofertando uma abordagem divergente. Como afirma Cristina Vieira de 

Melo: 

 

As idéias não hegemônicas dificilmente ganham espaço no jornalismo on-line (...). 
Afinal, as instituições que estão por trás dos suportes se mantêm as mesmas. Ou 
seja, o posicionamento discursivo da Folha de S. Paulo ou de O Globo, por 
exemplo, será o mesmo na sua versão impressa ou on-line (MELO, C., 2004, p. 
137).  

 

O jornalismo, em qualquer meio, é entendido como protagonista de representações 

sociais, uma vez que o discurso construído é uma percepção modelada da realidade. A 

imprensa é o local de expressão dos vários discursos de campos sociais distintos e constrói 

narrativas que vão servindo para que os campos se legitimem, estabeleçam-se e afirmem sua 

posição. Neste processo, a agenda jornalística é definida segundo os valores-notícia dos fatos 

sociais, ainda que estes episódios sejam raros e incomuns, como o que vitimou João Hélio. O 

discurso da imprensa sobre esses eventos possui força argumentativa capaz de interferir na 

constituição da agenda individual de preocupações e, por consequência, na ação do indivíduo. 

Para se ter uma ideia, um estudo sobre o caso Watergate na imprensa americana indica 

que 60% dos leitores e espectadores de jornal, TV e rádio, à época, consideravam o assunto 

“muito importante”. Foi identificada uma correlação significativa entre o uso da imprensa 

para obter informação sobre o caso e a sua valoração (WEAVER, MCCOMBS & 

SPELLMAN, 2000). Como afirmam McCombs e Shaw (2000a), os nomes dados aos fatos – 

como Holocausto ou caso Watergate – rotulam os episódios, sendo determinantes na opinião 

dos indivíduos, que tendem ao consenso a partir dos símbolos que legitimam determinadas 

percepções dos fatos. Quando falamos no caso João Hélio, no caso Isabela Nardoni ou no 

caso Champinha, o sentido também já está construído. A seguir, elaboramos um esquema que 

nos ajuda a entender o processo (figura 1). 
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campos sociais diversos  campo jornalístico 
 

 
Figura 1 – Fato social, agenda e representação discursiva: retroalimentação 
FONTE: Elaboração própria. 
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Quanto mais refletir um drama social, mais o fato tem chances de entrar na cena 

jornalística: são os valores-notícia que vão definir o ingresso na agenda. No caso do crime 

violento, se retornarmos ao quadro 4, podemos dimensionar os indicadores que apontam o 

acesso do fato à agenda jornalística. A soma dos discursos midiáticos, que elaboram 

regularmente representações de ações humanas violentas, passa a compor a agenda de 

preocupações dos indivíduos, interpelando-os a agir e sentir a partir das narrativas. A ação dos 

indivíduos, nestas circunstâncias, pode resultar, ou não, na elaboração do sentido de trauma 

cultural do medo na coletividade. Como destacam McCombs e Shaw (2000b, p. 133), “ao 

fornecerem uma agenda que qualquer um, até determinado ponto, pode partilhar, os media 

estão a criar um sentido comunitário”. 

Não se pode esquecer, porém, que os indivíduos influenciam, ainda que minimamente, 

sobre a agenda jornalística. Há um interagendamento tanto na direção da mídia para o 

indivíduo como em direção contrária, além da mesma relação se repetir entre os diversos 

meios de comunicação (HOHLFEDT, 2001). É claro que a posição de prestígio dos 

indivíduos que podem influenciar a pauta da imprensa é determinante, não sendo acessível a 

qualquer indivíduo. No entanto, este poder se reduz quando o fato social que está por entrar 

na agenda se refere a episódios como acidentes ou crimes (ver quadro 3). Ao colocarmos as 

características definidoras dos valores-notícia ao lado das do agendamento, podemos construir 

a seguinte relação (quadro 7). 
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Valores-notícia (seleção e construção) 
� Conflito ou controvérsia relacionada ao 

fato; 
� Morte relacionada a eventos conflituosos; 
� Notoriedade ou celebridade do indivíduo 

envolvido no episódio; 
� Proximidade cultural e geográfica do fato 

em relação ao meio de comunicação; 
� Relevância em virtude do impacto sobre a 

vida social; 
� Novidade que envolve o episódio; 
� Tempo como determinação da atualidade 

do fato ou de sua contagem na história; 
� Tangibilidade ou notabilidade do fato 

(seu aspecto manifesto); 
� Imprevisibilidade do evento; 
� Simplificação textual da notícia para sua 

compreensão; 
� Amplificação das consequências ou 

sentimentos relacionados ao evento em 
declarações de indivíduos envolvidos no 
fato e percebidos por 
leitores/espectadores; 

� Relevância do episódio para a vida social, 
apresentada em encadeamento de ideias 
no discurso; 

� Personalização do fato, com a 
identificação (emocional) dos indivíduos 
envolvidos no evento; 

� Dramatização textual do fato; 
� Consonância do fato em narrativa que o 

contextualiza na atualidade. 

Agendamento 
� Consonância na escolha de fatos que são 

selecionados como notícia em inúmeros 
meios de comunicação, como resultado dos 
valores-notícia, ainda que haja variações 
segundo as especificidades dos veículos; 

� Focalização dada ao fato, abordando-o em 
linguagem que aponta uma forma de vê-lo e 
que pode ser identificada no espaço gráfico, 
em títulos, chamadas, e tipos de letra; 

� Centralidade do episódio que, por ser 
relevante, recebe um significado hierárquico 
de essencialidade para a ordem social; 

� Acumulação e tematização do fato, a partir 
dos desdobramentos nas edições seguintes, 
mantendo a relevância de um tema e sua 
regularidade na agenda jornalística; 

� Proximidade geográfica do acontecimento: 
quanto mais distante, mais poder a mídia tem 
de agendar os indivíduos, que não podem 
vivenciá-lo diretamente; 

� Posição da fonte jornalística, que dá 
credibilidade ao que fala ou a fato 
relacionado a ela; 

� Frame temporal, construído ao longo do 
tempo sobre um acontecimento 
repetidamente noticiado e desdobrado, o que 
permite a formação de conhecimento em 
intervalo de tempo determinado.  

Quadro 7 – Valores-notícia do fato social para ingresso na agenda jornalística 
FONTE: Elaboração própria, com base em TRAQUINA (2005), HOHLFEDT (2001) e SOUSA (1999). 

 

Este quadro pode ser refeito com o cruzamento dos elementos das duas colunas, 

relativos aos valores-notícia e ao agendamento, construindo uma teia de relações que mostra, 

de forma complexa, o ingresso dos fatos sociais na agenda jornalística de acordo com critérios 

de noticiabilidade, os valores-notícia. A teia em diversas direções comprova o imbricamento 

entre o conceito de agenda-setting e de valores-notícia (figura 2). 
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Figura 2 - valores-notícia (seleção e construção) e agendamento 
FONTE: Elaboração própria. 
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3.5 Imprensa e crime violento no Brasil: o medo coletivo de ser a próxima vítima 

 

Quando um crime violento passa de problema social a problema público? Quando 

ingressa na agenda jornalística e, por conseguinte, na agenda de preocupações dos indivíduos? 

A escolha dos fatos sociais que vão compor a cena da mídia não é algo que emerge da 

realidade de forma pura, natural, mas sim representa um processo seletivo de uma 

multiplicidade de fatos sociais que potencialmente poderiam ser notícia. Pesquisas realizadas 

nos Estados Unidos e na Inglaterra mostram que há uma elevada representação da violência 

interpessoal, comparada com as estatísticas oficiais, e uma baixa representação dos crimes 

contra o patrimônio. Isso indica que as imprensas americana e inglesa dão mais ênfase às 

notícias acerca de crimes nos quais há algum tipo de violência física. No Brasil, segundo 

Silvia Ramos e Anabela Paiva: 

 

A cobertura das políticas públicas pela imprensa é irregular e muitas vezes – como 
ocorre no caso da segurança pública – focalizada na sua execução. Processos de 
construção das políticas, como votações sobre orçamento e o diálogo com setores 
da sociedade são, muitas vezes, ignorados (RAMOS & PAIVA, 2005, p. 5). 

 

Os estudos informam que a mídia reporta histórias de violência física que não estão 

compatíveis com as estatísticas oficiais tanto nos EUA como na Inglaterra: por exemplo, em 

um mês na Inglaterra, em 1989, 64,5% dos jornais continham notícias narrando crimes com 

uso de violência, enquanto no mesmo período as estatísticas britânicas davam conta de apenas 

6% de crimes reportados como violentos pelas vítimas (REINER, 2002). Isso é um indício de 

que as representações sobre o crime não estão compatíveis com os índices oficiais. Robert 

Reiner (2002) acredita que ou a estatística é subsumida ou a imprensa é alarmante.  

Um caso interessante é narrado pelo jornalista norte-americano Lincoln Steffens, que 

afirma ter provocado uma “onda de crimes” ao publicar no jornal Evening Post, de Nova 

Iorque, a notícia sobre um crime pitoresco que envolvia uma família de prestígio. Isso gerou 

um aumento de notícias sobre casos semelhantes e o aumento de crimes reportados pela 

imprensa causou a sensação de que estava ocorrendo uma onda criminosa, ainda que as 

estatísticas não indicassem um incremento real de crimes (BARROS FILHO, 2003). Isso 

comprova que a mídia tem autoridade no campo para influenciar o que deve compor a arena 

de debates públicos. 
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A questão do crime sempre foi enfocada na ficção. Romances clássicos, populares e 

contemporâneos são responsáveis pela criação de detetives e criminosos famosos. O cinema, a 

TV e o vídeo também fizeram o mesmo, às vezes reproduzindo os personagens da literatura, 

outras vezes criando novos. Segundo Reiner (2002), 20% do total de filmes nos últimos anos 

tratam de crimes e cerca da metade de todos os filmes tem algum conteúdo sobre 

criminalidade. Também o rádio explorou o assunto e a televisão que, além dos filmes, 

também dispõe de programas específicos sobre o tema. No Brasil, desde os anos 70 o 

crescimento da violência e da criminalidade ganha visibilidade na mídia (MISSE, 2006). Para 

Yvonne Jewkes: 

 

O crime é particularmente um claro exemplo do processo de agendamento porque é 
ricamente imbuído de valores-notícia – apesar de certos tipos de crimes, ofensores e 
vítimas serem mais proeminentes na agenda de notícias do que outros (JEWKES, 
2006, p. 221). 

 

Conforme pode ser visto nos quadros 8 e 9 a seguir, verificamos que de fato, em 

muitos casos, as ações humanas violentas possuem grande parte dos atributos previstos nos 

critérios de noticiabilidade para ingressar na agenda jornalística: conflito, relevância, 

novidade, tangibilidade e imprevisibilidade do fato, podendo ainda envolver notoriedade dos 

indivíduos e resultar em morte, estando próximo geográfica ou culturalmente em relação aos 

que têm acesso à notícia. Com estes valores, o crime violento ingressa na agenda de um 

veículo jornalístico por estar em consonância com as agendas dos outros meios de 

comunicação.  

No discurso, a ação adquire valores-notícia a partir da forma como o texto pode ser 

construído: de acordo com o tempo, para marcar a sua atualidade, de forma simplificada, para 

facilitar a compreensão, amplificada, evidenciando emoções, personalizando os indivíduos 

envolvidos, em linguagem dramatizada e em consonância com a atualidade. Estando na 

agenda da mídia, ocupa o espaço do jornal, TV ou rádio de modo focalizado, dentro de uma 

percepção de centralidade. Novos enquadramentos são elaborados para manter o fato no foco 

da cena, desenrolando-se como capítulos de novela: o episódio se soma a outros semelhantes, 

gerando a acumulação e tematização do fato, repetidamente noticiado e desdobrado. A 

reafirmação é a base da formação do trauma cultural. 

Para Reiner (2002), é preciso discutir em que medida a representação do crime na 

mídia pode ser vista como subversão, controle social ou uma oferta de diversão. A perspectiva 
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de ver o espaço midiático como subversão tem uma percepção da imprensa como causa da 

criminalidade. Numa segunda possibilidade, a mídia promove a supervalorização do crime, 

fazendo alarme público exagerado acerca da lei e da ordem. Estudos feitos nos Estados 

Unidos e em países europeus nos anos 60 e 70 indicam uma tendência a ver o poder da 

imprensa voltado para o fomento do medo acerca do crime e da desordem15. Neste sentido, 

serviria como controle social ao cultivar o temor exagerado da criminalidade. 

Fica evidente que a agenda de temas da imprensa prioriza a divulgação de crimes 

violentos por seus valores-notícia, ainda que nem sempre tenham vínculo concreto com as 

estatísticas oficiais. No caso do Brasil, nossa intenção foi verificar se as notícias sobre ações 

humanas violentas estimulam um comportamento coletivo traumatizado, jogando o indivíduo 

no medo constante de ser vítima direta de ações violentas, como as relatadas com regularidade 

pela imprensa. O medo coletivo de ser vítima de crime violento pode, assim, estimular a 

constituição do trauma cultural, a partir da experiência mediada via discurso jornalístico sobre 

crimes violentos. Em certa medida, isso é gerado por uma inversão, na qual a performance 

dramatizada (a notícia) predetermina a hipótese (o aumento da criminalidade) – e não o 

contrário: o incremento da criminalidade como hipótese determinante da notícia. 

Quando um fato social é divulgado pela imprensa, espera-se uma resposta da 

audiência. Esta resposta pode ser diferenciada, segundo as diversas interpretações possíveis 

das informações relatadas. No entanto, como há uma interdependência entre a agenda da 

mídia e dos indivíduos, podemos afirmar que o discurso jornalístico aponta as possíveis 

significações que serão apropriadas pela audiência. No rito de purificação, a imprensa 

apresenta em sua narrativa o sentido de indignação: se a prática da ação violenta faz emergir o 

mal, a condenação pública tenta restaurar a ordem do bem. Ainda que o que a mídia apresente 

como ordem não seja aceito privativamente por cada um, é percebido como fruto de consenso 

moral compartilhado por outros. 

Da mesma forma como as notícias sobre as eleições dramatizam, por exemplo, o 

conceito de democracia, as notícias sobre crimes violentos dramatizam a condição do medo 

numa sociedade. A lógica de viabilização do trauma cultural está em parte explicada pela 

aceleração na apropriação da informação decorrente dos avanços tecnológicos, gerando o 

ambiente propício para uma ampliação da comunidade imaginada que compartilha 

sentimentos comuns. No palco jornalístico, o discurso é embebido de elementos que o 

                                                 
15 Uma pesquisa realizada no Texas, em 1973, indicava que 39% de artigos em jornais tratavam de homicídios 
(BARROS FILHO, 2003). 
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habilitam a se apresentar como se fosse a verdade ou o fato em si. Acessando as mesmas 

informações jornalísticas, a comunidade imaginada – leitores, espectadores, ouvintes, mesmo 

que distantes entre si – recebe impacto mais intenso a cada novo fato que é noticiado. 

Ainda que o medo coletivo do crime não seja exclusivo da estrutura social brasileira, o 

discurso que se constrói na imprensa nacional estimula sensações de insegurança e risco na 

nossa sociedade em relação aos outros países do mundo. O impacto das narrativas sobre os 

crimes violentos aponta para duas consequências: i. estímulo à ação criminosa violenta; ii. 

medo do crime (REINER, 2002). Ainda não existem estudos conclusivos que permitam 

afirmar a correlação significativa entre difusão de notícias sobre crimes violentos e as ações 

dos indivíduos. No entanto, a questão do medo ganha evidência porque as estatísticas nem 

sempre associam o índice oficial de crimes violentos e o volume de notícias sobre o tema. 

Segundo Reiner (2002), a exposição às imagens de crimes violentos está associada ao 

medo coletivo. Ainda que a relação entre a narrativa jornalística das ações violentas e o 

estabelecimento do trauma cultural do medo seja de difícil mensuração, os elementos 

simbólicos presentes nos discursos jornalísticos podem nos oferecer o caminho para a 

resposta. Será que a narrativa midiática de crimes violentos na imprensa brasileira está 

conduzindo o salto cognitivo entre os dramas sociais decorrentes das ações humanas violentas 

para o trauma cultural do medo? 

Tanto Sandra Jovchelovitch (2000b) quanto Lília Junqueira (1998) destacam como os 

significados subjacentes ao discurso jornalístico fortalecem a identidade do brasileiro e 

perpetuam padrões culturais. A associação entre identidade dos indivíduos com declínio 

moral resulta do que a mídia representa em sua narrativa: as ruas no Brasil são o espaço da 

violência, do medo e da ameaça (JOVCHELOVITCH, 2000b). Cabe-nos perguntar: será que 

pensamos sobre nossa identidade social como pensamos em virtude do que nos dizem que 

somos? A mensagem da mídia passa a ser o local de construção de nossa identidade, de um 

jeito etnográfico de ser brasileiro (BUCCI, 2004b). Junqueira (1998) salienta o fato da 

violência associada aos indivíduos ser importante para a definição das identidades dos grupos 

sociais. Ela afirma: 

 

No plano psicológico, parece claro que, negando constantemente os valores que 
animam as camadas pobres da população, a televisão age como uma empresa de 
produção de sentimento de inferioridade e de impotência que gera ações cegas, não 
refletidas que podem perfeitamente chegar ao crime (JUNQUEIRA, 1998, p. 06). 
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Na visão de Jovchelovitch, “o resultado desta situação é o medo, um afeto tão 

largamente compartilhado, que ele próprio torna-se notícia” (JOVCHELOVITCH, 2000b, p. 

96). Pesquisas apontam esta percepção do medo, como a divulgada em agosto de 200816: 85% 

dos entrevistados disseram ter a sensação de que houve aumento da violência no Recife. 

Andar de ônibus ou a pé, no centro da capital pernambucana, são as atividades que mais 

despertam a sensação de insegurança. E, entre o elenco de problemas sociais, a segurança é 

eleita como principal por 43% das 1.100 pessoas ouvidas, deixando o desemprego em 

segundo lugar, com 17%. De acordo com o Mapa da Violência dos Municípios 2008, o Recife 

é a capital do país com a maior taxa média de homicídios. 

O sentimento de temor também foi constatado em pesquisa realizada em São Paulo e 

publicada em maio de 200817. Dos 1.091 entrevistados, 38% afirmam ter medo de ser vítima 

de crime violento e 12% têm medo de morrer em decorrência de uma ação violenta. No caso 

de São Paulo, as estatísticas oficiais apontam uma situação inversa a do Recife: houve uma 

redução de 62% dos homicídios dolosos em oito anos (1999/2007). No entanto, o índice de 

roubos vem aumentando, o que pode contribuir para o sentimento de medo observado na 

pesquisa, se associado ao noticiário nacional, que evidencia o crime violento mesmo com a 

redução nas estatísticas. 

Uma pesquisa anterior, feita em 1986, pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no 

Recife, já esboçava o sentimento de medo. À época, 94,9% dos entrevistados afirmaram sentir 

pouca ou nenhuma segurança em viver na capital pernambucana. Naquele momento, um 

percentual de 34,9% de pessoas afirmou já ter sido vítima de assalto. Isso poderia justificar 

parte da sensação de medo, mas não o sentimento compartilhado por 94,9% dos entrevistados. 

Para Luciano Oliveira e Affonso Pereira (1987, p. 37), “tais grandezas sugerem que a 

experiência individual da violência é socializada e ampliada para além dos que a viveram ou 

viram”. 

Yvonne Jewkes (2006) interconecta crime violento, mídia e cultura e aponta certo 

fascínio contemporâneo da imprensa em noticiar a ação humana violenta, que unifica o medo 

de ser vítima de um ato violento e o imperativo da modernidade de promoção do 

entretenimento. “A audiência é bombardeada tanto por notícias factuais como por 

                                                 
16 Pesquisa realizada no Recife pelo Instituto DiarioData Associados e publicada no Diario de Pernambuco de 17 
de agosto de 2008. 
17 Pesquisa realizada em São Paulo pelo Instituto Datafolha e publicada no Jornal do Commercio de 12 de maio 
de 2008. 
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representações de ficção, assim como por crimes extremamente raros, como a ação de serial 

killers e o rapto de crianças por estranhos”, afirma (JEWKES, 2006, p. 28). 

O medo que se estabelece e a atitude de pânico coletivo é muitas vezes uma resposta à 

amplificação jornalística de um fato noticiado sistematicamente e que ganha a percepção de 

algo comum e arriscado para a coletividade. Uma dimensão extraordinária é dada ao episódio, 

cotidianamente alimentado. O pânico que se espalha pela coletividade muitas vezes está 

relacionado à mídia, uma vez que a imprensa dramatiza os fatos noticiados, muitas vezes em 

discursos moralizantes, demonizando os que são rotulados como maus, elegendo-os como 

responsáveis pelo declínio moral e a desintegração social (JEWKES, 2006).  

Já na década de 80, Oliveira e Pereira (1987) indicavam que os programas policiais 

radiofônicos tinham um peso significativo na sensação de medo que os indivíduos 

experimentavam. Os dados da pesquisa da Fundaj apontaram que o discurso jornalístico sobre 

crimes violentos tinha mais poder sobre o imaginário do que a experiência direta com 

episódios violentos: a correlação entre os que diziam viver sem nenhuma segurança no Recife 

e a audiência aos programas policiais era de 72%, superior aos que afirmavam viver inseguros 

e terem sido de fato vítima de um assalto (35,6%) ou que assistiram a uma cena de violência 

(57,4%). 

Os dados levaram à conclusão de que os crimes violentos repercutem no imaginário 

social numa dimensão superior à realidade, ampliados pela imprensa. Isso favorece o pânico 

coletivo e estimula o desejo de medidas repressivas contra o crime violento. A pesquisa 

mostrou que 51,1% dos entrevistados concordavam com linchamentos, 77,6% com as batidas 

policiais nas favelas, 53,7% com a morte de marginais por policiais, 43,8% com os 

espancamentos e outros castigos aos presos, 68,9% concordavam com a pena de morte, 75,7% 

desejavam o aumento das penas para o crime, 90,6% esperavam o aumento do policiamento e 

81,3% queriam a construção de mais prisões (OLIVEIRA & PEREIRA, 1987). A construção 

do trauma cultural do medo e do pânico encontra o terreno favorável e pode ser representado 

conforme mostra a figura 3: 
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Figura 3 – Da ação do indivíduo ao trauma coletivo  
FONTE: Elaboração própria, com base em JEWKES, 2006. 

 

Em sua definição de pânico moral, Stanley Cohen destaca a sua natureza volátil. Os 

episódios acontecem e explodem na mídia, onde ganham a luz da ribalta por um período de 

semanas ou meses até serem esquecidos. No entanto, ele também previu que, algumas vezes, 

as repercussões de um fato social podem produzir mudanças tanto nos aspectos legais como 

nas políticas sociais e na forma como os indivíduos passam a ver a si mesmos (COHEN, 1972 

apud JEWKES, 2006). Os limites morais estabelecidos, no entanto, precisam ser vistos num 

contexto temporal: a compreensão moral de um determinado tipo de crime hoje – ainda que 

violento – pode ser desapropriada no futuro. 
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A mudança histórica no sentido do que é crime permitiu que a escravidão de negros, o 

extermínio de índios, a esterilização de pessoas com deficiências mentais, o ostracismo e a 

condenação de indivíduos homossexuais, que antes ocorriam com respaldo legal, fossem 

rejeitados. Na atualidade, estes comportamentos são condenados pela maioria das pessoas. 

Em um determinado momento da história, estas práticas eram suportadas, mas hoje poucos 

acreditam ou defendem tais atitudes (TONRY, 2004). 

Certos tipos de crime, ainda que raros, provocam interesse na imprensa porque o 

inusitado e o grotesco são, muitas vezes, espelhos de atitudes de intolerância humana contra a 

criança, contra a mulher, contra o idoso e contra minorias que já não são mais aceitos. A 

sensibilidade humana – no que concerne a valores, atitudes e crenças – se refinou e impediu 

que execuções públicas ou torturas fossem acatadas. Sua representação pelo jornalismo evoca 

movimentações sociais e favorece o pânico. 

Exatamente pela volatilidade do pânico construído sobre eventos dramáticos é que é 

preciso analisar os discursos correntes na imprensa. O objetivo é saber se é possível afirmar 

que a percepção do crime violento está imbricada de tal forma no imaginário da coletividade 

brasileira que saiu do nível da constituição de pânico episódico para ingressar na condição de 

trauma cultural: os dramas sociais conduzidos ao status de trauma compartilhado do medo de 

ser a próxima vítima. 

O risco de ser vítima e a vivência mediada pela imprensa das experiências de vítimas 

de crime violento e de suas famílias reúnem e mantêm os indivíduos numa comunidade 

imaginada. Na vida vivida pela mídia é possível se apropriar de sensações de proximidade e 

intimidade, resultantes do interesse humano característico dos valores-notícia que permeiam 

as ações humanas violentas. Logo, integrar movimentos públicos de pânico ou vingança ou 

expressar medo coletivo são formas esperadas de reação na moderna sociedade de 

informação. 

Se há crimes superestimados e hiperbolizados no discurso jornalístico, há, em 

consequência, mudanças de comportamento decorrentes da percepção dos riscos de ser vítima 

de ações humanas violentas. A mídia é descrita como fomentadora de um clima cultural que 

evidencia certos atos criminosos, que são retratados com maior frequência do que outros. Isso 

pode cultivar medos em alguns grupos da audiência e mesmo exagerar os riscos de serem 

vítimas. Se muitas vezes há uma inversão entre as estatísticas oficiais de ocorrências de 

crimes violentos e os fatos noticiados pela imprensa, é possível remeter à mídia parte da 
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responsabilidade sobre o trauma cultural do medo (JEWKES, 2006; BUCCI, 2004a; KEHL, 2004; 

TONRY, 2004). 

O medo coletivo como efeito de sentido do discurso jornalístico se constitui no que 

Raymond Boudon (1979) chamou de efeitos perversos ou no que Robert Merton (1979) 

qualificou de consequências não-antecipadas das ações sociais. Este efeito é causador de 

importantes mudanças sociais, mesmo que não previstas originalmente pelos indivíduos ou 

instituições responsáveis pelas ações causadoras dessas consequências. Conforme Boudon 

(1979), é impossível determinar os interesses reais de cada instituição social e fazer deles uma 

representação adequada. Segundo ele: 

 

Injustiças, desigualdades sociais e conflitos não são necessariamente um reflexo 
dos fenômenos de dominação. São muitas vezes produto da interdependência entre 
os agentes sociais e da impossibilidade de se definir a melhor organização da 
interdependência. O campo da educação, bem como o da política, demonstra assim 
que as crises sociais e a mudança social resultam, muitas vezes, não do efeito 
mecânico de fatores ‘dominantes’ ou de conflitos com a estrutura de jogos de soma 
nula, mas de efeitos perversos gerados pela interdependência dos agentes sociais 
(BOUDON, 1979, p. 18). 

 

O discurso midiático, ainda que de natureza generalista com vistas a atender a uma 

gama indistinta de leitores e espectadores, traz em seu conteúdo argumentos explicativos para 

as ações do cotidiano que se pressupõem válidos. As falácias ou sofismas são erros no 

raciocínio ou na argumentação, mas que são psicologicamente persuasivos. De forma hábil, o 

discurso jornalístico constrói conclusões que levam a efeitos de sentido que, muitas vezes, são 

inesperados para os próprios carrier groups jornalísticos, usados com a intenção de atribuir 

legitimidade ao campo do jornalismo. “O uso displicente da linguagem no argumento redunda, 

frequentemente, em falácias” (COPI, 1978, 71).  

É evidente que não podemos aglomerar todas as empresas jornalísticas na condição de 

um carrier group coeso. Os jornais impressos e on-line, emissoras de rádio e TV têm políticas 

editoriais diferentes e elaboram discursos nem sempre homogêneos. Além disso, outros 

carrier groups competem para a construção do trauma cultural, como o cinema, a literatura e 

outros meios capazes de produzir sentidos coletivos. É óbvio, deste modo, que a imprensa 

pode não ser, sozinha, responsável pela produção dos sentidos de drama sobre o crime 

violento, mas com certeza é um excelente vetor pelo poder disseminativo que possui. 

Também não podemos afirmar que o medo coletivo decorrente do discurso jornalístico 

seja um efeito de sentido intencional da mídia. Em verdade, este efeito pode ser não 

controlado, inesperado, uma causalidade negativa da cobertura jornalística sobre os crimes 
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violentos no Brasil. Boudon (1979) alerta que os meios de comunicação, assim como outros 

entes sociais, são portadores do que Hegel chamou de historicidade: suas ações se irradiam 

sobre a coletividade, sendo uma importante fonte de mudança social, ainda que entre as 

intenções dessas instituições não estejam determinados efeitos, entre os quais podemos 

destacar o medo coletivo. Este efeito de sentido, intencional ou não, é com certeza um efeito 

perverso. 

Portanto, o efeito de sentido medo coletivo decorrente do discurso jornalístico sobre o 

crime violento pode ser um estado não buscado e até ser algo indesejável por algumas ou pela 

totalidade de instituições jornalísticas, indo além dos efeitos positivos elencados em seus 

propósitos e objetivos. A comunidade imaginada de leitores e espectadores da mídia18 – ainda 

que reunida em torno do noticiário – não tem força para inverter a ordem dos valores-notícia 

de modo a que eventos isolados, mas dotados de noticiabilidade por sua imprevisibilidade, 

conflito e morte, sejam narrados em coerência com a frequência em que ocorrem. 

Entretanto, nem todas as conseqüências imprevistas – negativas ou positivas – são 

necessariamente indesejáveis pelo autor da ação. Mas, como alerta Merton (1979), nem todos 

os propósitos das instituições sociais são claros e explícitos. Logo, os efeitos de sentido do 

discurso jornalístico podem não ser intencionalmente maus, mas não estão evidentes as 

consequências que se espera dele. Para a coletividade, as narrativas acerca do crime violento – 

mediadas pela estrutura jornalística – dispõem de mapas cognitivos e símbolos que produzem 

efeitos esperados e inesperados. E, entre os possíveis efeitos, estamos analisando o medo de 

ser vítima da ação humana violenta. 

 

3.6 A cobertura jornalística de crimes de repercussão no Brasil 

  

A imagem mediada pelos meios de comunicação reifica e cria um senso de crise que 

pode não existir, ainda, mas que é anunciada em decorrência do processo de espetacularização 

jornalística de fatos sociais, especialmente com características superprimárias. A constituição 

de uma comunidade imaginada – que compartilha emoções à distância, as reelabora e se 

posiciona acerca delas – arremessa os indivíduos de sua vida privada para um sentido de 

coletivo constituído pela mediação tecnológica da imprensa. Os limites do privado são 

                                                 
18 A condição de inorganização desta comunidade (BOUDON, 1979) a incapacita para agir em busca de um bem 
comum, que seria inverter os critérios de noticiabilidade. 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

193 

transbordados na cena jornalística cotidiana. O amálgama que une os indivíduos são os 

dramas pessoais teatralizados, que passam a pertencer à coletividade. 

A inclusão do crime violento na agenda jornalística é determinada pelos valores-

notícia. Assuntos classificados em nível terciário ou secundário ficam restritos a uma 

narrativa factual. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 

(CeSeC), em 2004, indicou que 63,8% das notícias em jornais impressos no Brasil 

restringiam-se a narrar o episódio criminoso. Somente em 6,1% dos jornais estudados eram 

apresentadas análise e crítica nas reportagens, exatamente quando estavam em cena eventos 

superprimários (RAMOS & PAIVA, 2007). 

É interessante destacar que, de fato, as estatísticas nacionais de violência são 

alarmantes em relação ao resto do mundo. Enquanto no Brasil, em 2004, dados do sistema de 

saúde apontavam a morte de 27 pessoas em cem mil habitantes, nos países europeus as taxas 

são de duas ou três pessoas por cem mil (RAMOS & PAIVA, 2007). Por si, estes dados já 

autorizam a imprensa a dar ao tema espaço em sua agenda. No entanto, muitos episódios que 

se desenrolam por dias e meses na cobertura jornalística são, na verdade, o caso raro, que foge 

ao cotidiano – as histórias superprimárias. E o relevante é que leis, projetos e políticas 

públicas são pautados por gestores a partir destes fatos extraordinários (BEATO, 2007). 

Como já afirmamos, há crimes violentos que, mesmo raros, ganham espaço na mídia, 

enquanto outros ficam invisíveis, mesmo que tenham alta incidência estatística. Uma pesquisa 

do CeSeC, em 2006, indicou apenas uma reportagem sobre violência sexual, num universo de 

593 notícias. No mesmo ano, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) registrou 

14.719 casos de estupro e mais 9.840 casos de atentado violento ao pudor. Se considerarmos 

que estes crimes são os menos notificados à polícia pelas vítimas, verificamos que o tema é 

relevante, mas que não aparece na cobertura jornalística (RAMOS & PAIVA, 2007). As 

autoras citam o ombudsman do jornal O Povo, Plínio Bortolotti:  

 

Os jornais ainda vêem a notícia quando o homem morde o cachorro, ou seja, 
publica-se quando algum caso foge do regular, do ordinário, do comum. Quando a 
questão se banaliza, mesmo que atinja um grande número de pessoas, o assunto 
deixa de ser notícia na visão de muitos editores (BORTOLOTTI, 2007 apud 
RAMOS & PAIVA, 2007). 

 

A imprensa no Brasil oferece a si mesma a condição de heroína, que vence a maldade 

e traz a verdade. Ao denunciar, os discursos jornalísticos buscam civilizar e ao mesmo tempo 

reprimir o que está pelo avesso: o imprevisível, o instável e o descontrolado da ação humana, 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

194 

que fogem às regras consensuadas na estrutura social. O medo entorpece, apassiva. Se a 

narrativa da imprensa constantemente nos convida a ver o espetáculo dos crimes violentos, 

em certa medida institui o trauma coletivo do medo como uma sombra sobre a sociedade 

(CONTRERA, 2002).   

O jornalismo brasileiro deu guarida a histórias fantásticas e fantasmagóricas de crimes 

que saíram das edições diárias para a literatura. Além de anunciarem circunstâncias de crime 

violento, também foram notícias caracterizadas como superprimárias, com conteúdo grotesco, 

inusitado, bizarro, chocante. Uma relação deles é apresentada por Fernando Molica (2007). 

Todos eles ganharam rótulos que ajudam a chegar a eles, palavras-chave que permitem 

identificá-los na história do jornalismo no Brasil. A referência ao episódio por estes nomes é 

suficiente para identificá-lo. 

Como dissemos anteriormente, os nomes dados aos episódios conferem um sentido a 

eles, uma marca, que influencia a opinião dos indivíduos e estimula-os a se perceber numa 

comunidade imaginada a partir dos símbolos que legitimam as percepções desses fatos. Como 

afirma Molica (2007, p. 10), “o crime dos anos 50 e 60 tendia à individualização, o medo 

tinha nome ou, pelo menos, apelido”. Nos anos seguintes, os episódios envolvendo ações 

humanas violentas continuaram a ser reconhecidos por palavras-chave, por etiquetas, ainda 

que a complexidade decorrente do agravamento tenha naturalizado determinados episódios. 

O programa de TV Linha Direta também virou obra literária. Como afirma o 

apresentador do programa, Domingos Meirelles, na contracapa da obra Crimes que abalaram 

o Brasil (2007), o livro, que carrega o fascínio dos romances policiais e mostra o 

comportamento humano em seu limite, é “uma galeria de crimes famosos que, mesmo com o 

passar dos anos, continuam vivos no imaginário coletivo”. A seguir, elaboramos um quadro 

com crimes violentos que são reconhecidos a partir da rotulação construída na narrativa 

jornalística (quadro 8). 
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Crime História Valores-notícia 
O crime do 
restaurante 
chinês 

Em 1938, o casal chinês Ho Fung e Maria Akiau, donos de 
um restaurante, foram mortos juntos a um lituano e um 
brasileiro. O suspeito é um jovem negro, Arias de Oliveira, 
que ficou quatro anos preso, acusado do crime a partir de 
confissões consideradas duvidosas. A imprensa contou o 
episódio e alimentou teses teatrais, como a de um Al Capone 
chinês responsável pelas mortes. O historiador Boris Fausto 
recontou a história a partir dos jornais e do processo criminal. 

� Conflito; 
�Morte; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

A morte de 
Aída Cúri 

Estudante de 18 anos é arremessada de prédio na Avenida 
Atlântica (RJ) por jovens que tentaram violentá-la, em 1958. 
Um dos jovens era enteado de um homem com influência 
política, que conseguiu a absolvição dos rapazes a princípio. 
Num terceiro julgamento, acabaram condenados. O caso 
passou vários anos sendo noticiado. Aída recebeu rótulo de 
virgem e pura. Os assassinos eram jovens transviados, 
playboys curradores, pequenos canalhas. 

�Conflito; 
�Morte; 
�Notoriedade dos envolvidos; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

Chico 
Picadinho 

Em 1966, em São Paulo, veio à tona o crime de Francisco 
Rocha, o Chico Picadinho, esquartejador de mulheres. A 
descrição dos corpos era dantesca: sem seios e nádegas, 
cabeça separada do tronco, braços sem carne. Após cumprir 
pena de dez anos, Chico voltou a matar, mutilando o corpo da 
vítima em 11 partes. Já naquela época, era preciso isolar ruas 
para impedir o acesso da população ao local onde o acusado 
estava preso, que tentava ver de perto o indivíduo causador 
do mal, o monstro da Rua Aurora. 

�Conflito; 
�Morte; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

O Bandido 
da Luz 
Vermelha 

João Acácio Pereira da Costa era um ladrão que invadia casas 
portando revólver e uma lanterna com foco vermelho, usada 
após desligar a energia elétrica das casas, na década de 60, 
em São Paulo. Responsável por quatro mortes e por tentativa 
de mais sete, ganhou na imprensa a imagem de ladrão 
sedutor. Na prisão recebia cartas com propostas de 
casamento. Após 30 anos de prisão, foi libertado, sendo 
morto quatro meses depois por um pescador que afirmou 
defender a própria família. Era alcunhado de assaltante 
mascarado e bandido da luz vermelha. A história virou filme. 

�Conflito; 
�Morte; 
�Notoriedade dos envolvidos; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

O caso 
Cláudia 

O corpo de Cláudia Lessin Rodrigues foi encontrado num 
penhasco, no Rio de Janeiro, jogado após sofrer asfixia, em 
1977. O suspeito era Michel Frank, que aparecia nos jornais 
como personagem violento e imprevisível. O crime envolvia 
consumo de drogas e abuso sexual. O assunto virou notícia 
por muito tempo e uma pergunta aparecia como slogan do 
caso na mídia: “quem matou Cláudia Lessin?”. 

�Conflito; 
�Morte; 
�Notoriedade dos envolvidos; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

PCC A ideia do crime organizado como instituição associativa 
pairava no imaginário até que, em 1997, foi publicada na 
imprensa a “constituição”, estatuto do Primeiro Comando da 
Capital (PCC), em São Paulo, apelidado de partido do crime. 
O documento garantia a existência do PCC e indicava a 
associação entre esta facção e o Comando Vermelho (CV). 
Estas organizações eram tratadas como ficção pelas 
autoridades, que só em 2001 reconheceram a sua existência, 
quando uma rebelião em série atingiu 29 unidades prisionais. 
Em 2000, cinco organizações criminosas eram contabilizadas 
na mídia, com nome de dirigentes, área de atuação e caixa de 
manutenção. Em 2008, as Forças Armadas atuaram para 
conter a violência das facções durante as eleições municipais.  

�Conflito; 
�Morte; 
�Notoriedade dos envolvidos; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

Quadro 8 – Crimes de repercussão no Brasil: história e valores-notícia



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

196 

  
Crime História Valores-notícia 

Os Irmãos 
Naves 

Uma cruel história de tortura policial e erro judicial, ocorrido 
em 1937, em Minas Gerais. Joaquim e Sebastião Naves, 
torturados brutalmente pela polícia, perderam dentes e unhas, 
ficaram mancos e tiveram que confessar um crime que não 
cometeram: a morte do primo Benedito e a posse de 90 mil 
contos de réis. Toda a família Naves foi presa e torturada 
pelo tenente Chico Vieira. Condenados, cumpriram oito anos 
de prisão, saindo em liberdade condicional. Em 1952, 
Benedito é encontrado vivo, mas Joaquim já estava morto, 
em consequência das torturas. Em 1953, o Tribunal de Justiça 
mineiro anulou o processo que condenou os irmãos Naves. 
Foi considerado o maior erro judiciário do Brasil.  

�Conflito; 
�Morte; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

A Fera da 
Penha 

Nos anos 60, no Rio de Janeiro, Neyde Lopes, enganada e 
submetida a um aborto por seu amante casado, Antônio, 
raptou a filha do namorado. A história repercutiu na imprensa 
ainda quando a criança Taninha, de 4 anos, estava 
desaparecida. Neyde atirou na cabeça da criança, jogou 
álcool em seu corpo e ateou fogo. Ela confessou o crime ao 
vivo, em programa de rádio. Na delegacia, um aglomerado de 
pessoas pedia a morte da mulher, chamada de fera da Penha. 
A história foi contada na imprensa como um romance. 

�Conflito; 
�Morte; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

Dana de 
Teffé 

No Rio de Janeiro, em 1961, Dana de Teffé, ex-mulher de um 
diplomata, herdou dinheiro e joias. Viajou em seguida em 
companhia do advogado Leopoldo Heitor e depois 
desapareceu. Leopoldo, alcunhado na imprensa de advogado 
do diabo pelo envolvimento em outro caso polêmico, o crime 
do Sacopã, surgiu como suspeito depois de ocupar o 
apartamento e assumir a fortuna da vítima.  Ele ficou 
conhecido por cometer o crime perfeito. O corpo de Dana 
nunca foi identificado. Um corpo encontrado, cujo paradeiro 
foi apontado por um ex-empregado do advogado, foi 
enterrado sem exame, já que o judiciário rejeitou reabrir o 
caso. O assunto ocupou a mídia por mais de dez anos. É 
considerado outra prova da ineficiência da justiça brasileira. 

�Conflito; 
�Morte; 
�Notoriedade dos envolvidos; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

O menino 
Carlinhos 

O rapto de uma criança no Rio de Janeiro, em agosto de 
1973, foi uma notícia de impacto. Carlinhos, 10 anos, foi 
retirado de casa por um homem encapuzado. Somente após a 
divulgação do caso pela imprensa é que o departamento de 
política encarregado de apurar este tipo de crime tomou 
conhecimento do fato. A repercussão do caso ajudou o pai a 
conseguir metade do valor do resgate. A mídia se envolveu 
na arrecadação do dinheiro. Suspeitas recaíram sobre o pai, 
que enfrentava dificuldades financeiras. Vários erros policiais 
são noticiados, mostrando a fragilidade de investigação ao 
apontar acusados sempre após torturas. As discussões e 
acusações publicadas pela imprensa contribuíram para a 
separação do casal João Mello e Maria da Conceição, pais de 
Carlinhos. O fato virou um drama nacional sem solução. 

�Conflito; 
�Morte; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

 

Degola de 
PM em 
Porto 

Alegre pelos 
sem-terra 

A morte de um policial em confronto com os sem-terra, em 
1990, em Porto Alegre, resultou na acusação de seis 
agricultores. A morte decorreu de um corte de quatro 
centímetros no pescoço do policial feito com faca, mas a 
imprensa e o judiciário trataram o crime como degola com 
foice, produzindo um sentido de violência bárbara. Apesar da 
condenação, a autoria do crime nunca foi esclarecida. 

�Conflito; 
�Morte; 
�Notoriedade dos envolvidos; 
�Proximidade cultural/geográfica; 
�Relevância (impacto); 
�Tempo; 
�Tangibilidade; 
�Imprevisibilidade. 

Quadro 8 – Crimes de repercussão no Brasil: história e valores-notícia (continuação) 
Fonte: LERRER, 2005, MOURA & ARAÚJO, 2007, MOLICA, 2007 e FAUSTO, 2009. 

 

Como vimos no quadro anterior, a instituição jornalística nomeia e imprime sentidos, 

elaborando uma compreensão cultural dos eventos sociais. O produto cultural que elabora – as 
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notícias em jornal impresso ou on-line, tele ou radiojornal – forma uma teia que encadeia a 

percepção dos indivíduos acerca de experiências próprias ou mediadas. No caso do Brasil, 

somos herdeiros de uma história alocada em nosso imaginário, e é a partir de como nos 

percebemos que somos capazes de fazer vínculos com as circunstâncias contemporâneas 

vivenciadas pelas narrativas da mídia. 

O quadro 8 fundamenta a ideia de que a essência da notícia é a particularidade. A 

morte, como resultado da ação humana violenta, tem uma carga simbólica de associação a 

grandes feitos, a ícones de mudança, aos monstros, diabos, predadores e canalhas. A vítima é 

o bem, o acusado do gesto é o mal – e quem denuncia este estado de coisas é o herói. A 

singularidade da notícia é o grotesco, o mórbido, o bestial. Neste código binário, indivíduos 

estão sempre de um dos lados extremos: sagrado ou profano, puro ou poluído, bem ou mal. A 

notícia é um ritual, uma cerimônia sagrada que põe em cena a revivescência do fato social.  

No início do século passado já havia livros que reuniam histórias de crimes bárbaros 

ocorridos entre o fim do século XIX e início do século XX em Pernambuco e noticiados pela 

imprensa. Em 1936, foi publicado o livro Recife Sangrento, do jornalista Oscar Mello. Ele 

relata fatos a partir das reportagens policiais dos jornais da época no Recife. Há crimes de 

vingança, de ciúme e por dinheiro. Mutilações de corpos, cadáveres jogados nos rios e mortes 

a punhaladas são contadas em detalhes. No prefácio, o criminalista José de Britto Alves 

afirma: “a delinquência é como a humanidade: tem a sua história, seus costumes e usos, 

variando conforme o tempo e o espaço” (ALVES apud MELLO, 1936, p. 05). A seguir, 

relatamos três dos casos descritos (quadro 9): 
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Crime História Valores-notícia 
Crime da 
Rua da 
Imperatriz 

Em 1895, a imprensa noticiou o assassinato de uma mulher, 
Maria Joaquina, por sua rival, Maria Freire, na disputa pelo 
amor do sapateiro Manoel Ferreira de Assumpção. Maria 
Freire matou Joaquina dentro da sapataria de Assumpção. 
Ao chegar e ver o corpo de Joaquina, ele decide matar 
Maria Freire, mas acaba convencido do contrário. O 
sapateiro ajuda então a esconder o cadáver, cortando-o em 
pedaços e separando-os em dois sacos, que foram jogados 
no Rio Capibaribe. Foi considerado um dos crimes mais 
cruéis da época. Assumpção assumiu sozinho a culpa e foi 
condenado a 30 anos de prisão, somente confessando a 
verdade após a morte de Maria Freire para não prejudicá-la 
junto à alta sociedade que frequentava.  

� Conflito; 
� Morte; 
� Notoriedade dos 

envolvidos; 
� Proximidade 

cultural/geográfica; 
� Relevância (impacto); 
� Tempo; 
� Tangibilidade; 
� Imprevisibilidade. 

Crime do 
negociante 
Adolpho 
Ramos 

O comerciante Adolpho Ramos foi levado de sua pastelaria 
até uma pensão na Rua de Santo Amaro, atraído pela 
informação de que faria um bom negócio. Lá, foi 
apunhalado e seu corpo foi jogado ao Rio Capibaribe. A 
polícia, na ocasião, atribuiu o crime ao batedor de carteira 
Manuel Rio, conhecido como Cabeção, mas seu advogado 
conseguiu provar que na verdade tinha sido cometido por 
um político. Mesmo conseguindo a absolvição do réu, o 
nome do culpado nunca foi descoberto. O caso foi notícia e 
o tribunal ficou lotado durante o julgamento. O crime 
ocorreu em 1905. 

� Conflito; 
� Morte; 
� Notoriedade do 
       envolvidos; 
� Proximidade 
        cultural/geográfica; 
� Relevância (impacto); 
� Tempo; 
� Tangibilidade; 
� Imprevisibilidade. 

A Tragédia 
do Prado do 
Lucas 

No Prado do Lucas, em 1908, ocorreu uma das cenas de 
crime mais bárbaros da época. O desordeiro e ex-policial 
conhecido por Chico Cândido, autor de vários assassinatos 
anteriores a este crime, iniciou discussão com o tenente 
José Borges, em virtude das disputas em corrida de cavalos. 
Puxou o punhal para agredi-lo, mas acabou conduzido para 
fora do jockey. Do lado de fora, acabou disparando uma 
arma que também trazia, ferindo uma pessoa. Houve troca 
de tiros e ele fugiu. O tenente o perseguiu, mas foi atingido 
por vários tiros e caiu. Com o tenente no chão, Chico o 
apunhalou várias vezes. Ao ver a chegada de policiais, 
Chico Cândido voltou a atirar, matando o soldado Moysés 
Carvalho e ferindo o sargento Pedro Alves de Souza. Ao ser 
preso, foi torturado pelos soldados, morrendo pouco tempo 
depois. O episódio foi notícia na imprensa local. 

� Conflito; 
� Morte; 
� Notoriedade dos 
        envolvidos; 
� Proximidade 
        cultural/geográfica; 
� Relevância (impacto); 
� Tempo; 
� Tangibilidade; 
� Imprevisibilidade. 

Quadro 9 – Crimes de repercussão em Pernambuco: fim do século XIX e começo do século XX 
FONTE: MELLO, 1936. 

 

Se a narrativa jornalística se oferece de forma mediada, organizada e periódica para os 

indivíduos e se apresenta como o relato do presente objetivado, ao mesmo tempo relata fatos e 

desenha personagens que talvez não seja representativo da coletividade. As cenas que ficam 

ocultas podem dizer muito mais dos “cidadãos, subcidadãos e deserdados” (MEDINA, 2003, 

p. 92). As identidades culturais que se sobressaem na imprensa particularizam atitudes que 

podem ou não falar do todo da sociedade. Se os eventos escolhidos na agenda da mídia são 

isolados, pontuais, não guardam nexo com o cotidiano. Mas, se os episódios são repetitivos, 

conduzem ao efeito de sentido de que o risco é iminente. 
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As vítimas dos crimes violentos entram na cena jornalística como uma espécie de 

sacrifício coletivo, que vêm redimir a todos. A comunidade imaginada vê a sua dor na dor do 

outro, e com isso surgem os heróis, que tornam possíveis mudanças na estrutura social (tais 

como a Lei Maria da Penha, que redefiniu as políticas públicas na área de violência contra a 

mulher, após o crime em que Maria da Penha foi vítima19). Neste sentido, Contrera vê a 

imprensa como “altar sacrificial” (CONTRERA, 2002, p. 96). Ela defende não apenas a 

discussão da violência como tema da mídia, mas a observação da estrutura da linguagem que 

elabora os sentidos. 

A mídia, como campo de visão total, incute em cada indivíduo a preocupação com a 

opinião alheia e sob esta regulação passa a agir. É o discurso do outro, o olhar do outro que 

pode regulá-lo. A obscuridade da Idade Média é substituída pela luminosidade do Século das 

Luzes. Segundo Foucault (2006a, p. 217), esta é a preocupação que ganha relevo a partir da 

Revolução Francesa: “impedir as pessoas de fazerem o mal, tirar-lhes o desejo de cometê-lo; 

tudo poderia ser assim resumido: não poder e não querer”. 

A imprensa, o cão de guarda estabelecido pelo Iluminismo, ganha o status de olhar, de 

opinião, de utopia disciplinadora. Utopia porque a mídia está submetida a mecanismos 

politicoeconômicos e a opinião possui componentes materiais e econômicos, ainda que tenha 

surgido dentro de uma concepção de vigilância democrática. “No fundo, foi o jornalismo – 

invenção fundamental do século XIX – que manifestou o caráter utópico de toda esta política 

do olhar” (FOUCAULT, 2006a, p. 224).  

Nesta lógica, não importa o que realmente aconteceu ou o que de fato foi dito pelos 

indivíduos diretamente envolvidos nos casos narrados na imprensa, mas como ganhou 

visibilidade, como foi descrito e chegou à discussão pública no processo de criação textual 

jornalística. Daí a compreensão da soberania cultural da imprensa que, com seu discurso 

atuando sobre a comunidade imaginada de leitores e espectadores, possui autonomia relativa 

para determinar a forma como os indivíduos vão reagir. Diz Paulo Vaz et. al.: 

 

O consumo de notícias sobre crime deve favorecer duas transformações na mente 
da audiência: 1) pensar que o sofrimento ocorrido poderia ter acontecido com 

                                                 
19 A lei 11.340 foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Maria da Penha lutou durante 20 anos para ver seu 
agressor condenado e virou ícone da luta pelo fim da violência contra a mulher. Em 1983, seu marido, Marco 
Antonio Herredia, tentou matá-la por duas vezes. Na primeira tentativa, disparou um tiro e a deixou paraplégica. 
Na segunda, tentou eletrocutá-la. À época, ela tinha 38 anos e três filhas com idades entre dois e seis anos. A 
investigação teve início em junho daquele ano, mas a denúncia só foi apresentada ao Ministério Público de 
Pernambuco em setembro de 1984. Oito anos depois, Herredia foi condenado a oito anos de prisão, mas 
conseguiu protelar o cumprimento da pena, através de recursos jurídicos. 
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qualquer um; 2) pensar que o sofrimento ocorrido pode ocorrer novamente (VAZ 
et. al., 2007, p. 6). 

 

Partindo-se deste conceito de cultura soberana, após a análise do discurso que 

empreendemos no capítulo 4, poderemos verificar a força dos carrier groups jornalísticos – 

como instituições sociais – para determinar as significações dos fatos sociais e, assim, ser 

capaz de produzir o medo como trauma coletivo no Brasil, como efeito de sentido. Ao fim, 

deveremos discutir a revisão no processo produtivo da notícia, para que o que separe a 

realidade em si e a sua representação seja uma interpretação onde haja um nexo de 

causalidade. 

Na análise do discurso, vamos verificar em que medida os dramas decorrentes de 

crimes violentos são fixados na agenda da mídia e, por conseguinte, na agenda dos indivíduos 

e se sua representação recorrente na narrativa está construindo como efeito de sentido o 

trauma coletivo do medo de ser a próxima vítima. A análise do discurso coloca o pesquisador 

na condição de testemunha mediada dos crimes violentos (em nível micro, como leitor ou 

espectador), experimentando na construção narrativa as emoções sugeridas, as relações 

binárias do bem e do mal, os heróis e os vilões, os rituais de catarse e redenção e as respostas 

públicas ofertadas à audiência. 
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CAPÍTULO 4 

O trauma cultural do medo: a análise do discurso para observação 
do agendamento e da representação jornalística do crime violento 
  

Índice do capítulo 
O trauma cultural do medo: a análise do discurso para observação do agendamento e da representação 
jornalística do crime violento 
4.1 O discurso como estrutura de significação e de construção de trauma cultural do medo de ser vítima de crime 
violento; 4.2 O corpus da pesquisa; 4.3 A análise do discurso jornalístico; 4.4 Detalhando a análise do corpus –
entrecruzamento de nós para observação do trauma coletivo do medo como efeito de sentido; 4.5 O resultado da 
análise – o caso João Hélio e outros crimes violentos. 

   

4.1 O discurso como estrutura de significação e de construção de trauma cultural do 

medo de ser vítima de crime violento 

 

observação sociológica da imprensa pode ser feita a partir de inúmeros métodos de 

investigação. No caso desta pesquisa, optamos pela análise do discurso, uma vez 

que nosso objeto são as narrativas jornalísticas acerca do crime violento e os efeitos 

de sentido relativos a ele. Como nossa hipótese é que de as representações discursivas sobre a 

ação humana violenta remetem ao sentido de medo compartilhado pela comunidade imaginada 

de leitores e espectadores da imprensa, estamos considerando o medo como um fator 

condicionante dos comportamentos dos indivíduos, o que já foi destacado anteriormente. 

O medo é um tema recorrente na explicação social e também pode ser descortinado 

através de diversos métodos de análise. Entretanto, se o que estamos querendo lidar é com as 

condições de possibilidade de existência ou não do trauma cultural do medo, estamos em 

busca de perceber experiências e ações coletivas e não individuais. Logo, entrevistas e outros 

métodos fechados restringem o acesso a informações que deem conta de nosso objeto: o 

discurso acerca do crime violento capaz de produzir o trauma coletivo (e não individual) do 

medo de ser vítima de ações humanas violentas, resultante das narrativas jornalísticas, uma vez 

que os meios de comunicação se constituem em carrier groups, na perspectiva da sociologia 

cultural, responsáveis pela constituição do trauma coletivo. 

A importância do recurso à análise do discurso está em expansão nas ciências sociais 

em decorrência da virada linguística, que concede às narrativas a posição de motor de 

mudanças sociais (GILL, 2002). A relevância do estudo do discurso cresceu especialmente 

após os anos 70, quando a observação dos eventos comunicativos se mostrou eficaz para a 

microssociologia (VAN DIJK, 2004). O entendimento de um discurso ocorre no processo de 

interação entre aquele que fala (ou escreve) e aquele que ouve (ou lê). Para a sociologia 

AA 
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cultural, o método de investigação deve ser aquele que compartilhe, ao mesmo tempo, razão e 

sensibilidade (ALEXANDER, 2002) e o pesquisador precisa olhar para o seu objeto imbuído 

desta condição analítica.  

Neste sentido, não devemos nos ater exclusivamente aos detalhes dos textos, mas 

concentrar um olhar contextualizado histórica e culturalmente sobre os discursos. A análise do 

discurso garante uma observação longitudinal – a verificação de fatos em vários pontos no 

tempo – além de dar conta da experiência coletiva dos indivíduos (BARDIN, 1977; 

GASKELL & BAUER, 2002). O medo pode produzir inúmeros efeitos sociais, mas nosso 

estudo se foca especificamente no medo coletivo de ser vítima do crime violento, em sua 

condição de trauma que atinge inúmeros indivíduos, e não alguns indivíduos em particular. 

Poderíamos inferir três possibilidades teóricas acerca do medo (figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nossa escolha teórica, consideramos que a emoção do medo é associada ao 

sentimento do risco de ser vítima, sentimento coletivo que pode ser construído como trauma 

cultural a partir das narrativas dos carrier groups jornalísticos sobre o crime violento. A 

dimensão de seriedade de um crime violento do qual qualquer indivíduo pode ser 

potencialmente vítima pode ser medida pela pressão narrativa da imprensa ao agendar 

sistematicamente o assunto, ainda que em grande parte dos fatos reportados os valores-notícia 

sejam a raridade e a imprevisibilidade. Na análise do discurso, o que precisamos estudar é se o 

O medo é reflexo de 
condições psicológicas de 

qualquer indivíduo, 
independente do ambiente 
sociocultural em que vive. 

O medo resulta de condições 
sociais que forjam no indivíduo 
este sentimento como reflexo de 

suas condições de existência 
individual, não como uma 

construção social. 

O medo é uma condição psicológica do 
indivíduo que se torna coletiva porque 

não é fruto de uma experiência 
individual, em seu campo privado, mas 

de uma experiência mediada, não 
necessariamente direta, e cujo processo 
de mediação é cultural porque se dá via 

imprensa. 

Figura 1 – O medo 
Fonte: Elaboração própria. 
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medo é legitimado pelas narrativas jornalísticas e que tipo de identidade ajudam a formar nos 

indivíduos (GILL, 2002). 

A observação da frequência decorre da percepção de seriedade a partir das mediações 

do discurso jornalístico. Os dramas sociais das vítimas diretas dos crimes violentos são tão 

fortes que o discurso acerca deles se reveste de uma densidade maior do que dos crimes menos 

aterrorizantes, ainda que mais comuns, podendo produzir como efeito de sentido o trauma 

coletivo do medo nos indivíduos, reunidos numa comunidade imaginada. Levi e Maguire 

afirmam que: 

  

A reportagem funciona como uma substituta da experiência direta – assim, as 
pesquisas mostram que as pessoas são mais tipicamente intérpretes ativos do que 
passivos consumidores do que assistem – e é neste contexto que o impacto da 
violência na mídia deve ser considerado (LEVI & MAGUIRE, 2002, p. 803). 

 

A vantagem da análise de jornais ou outras fontes de dados secundários (como diários e 

textos históricos) é a observação indireta, reduzindo o risco de reatividade decorrente da 

presença do pesquisador (BRYM et al, 2006). E a sua desvantagem – o viés contido nos 

discursos analisados por parte dos seus autores, os carrier groups – é justamente o foco de 

nossa pesquisa: o efeito de sentido do medo compartilhado, que parece resultar de um discurso 

que, ainda que não tenha a intenção de produzi-lo, acaba por fomentar o medo, mesmo como 

consequência inesperada, em indivíduos que não foram diretamente atingidos por algum 

episódio de ação humana violenta. 

Especificamente o jornalismo diário e on-line, iminentemente instantâneo, tem como 

objetivo imediato fornecer informação sobre fatos sociais relevantes segundo o agenda-setting, 

mas pode ignorar os riscos de resultados não previstos (MERTON, 1979; BOUDON, 1979).  

Sabemos que não é apenas a narrativa dos carrier groups que é capaz de produzir traumas 

culturais. No entanto, a interdiscursividade que caracteriza o discurso midiático – no caso do 

jornalismo on-line, fortalecida pela hipertextualidade – ajuda a solucionar este problema, uma 

vez que apresenta inúmeros discursos presentes num único discurso, ou seja, vários setores da 

sociedade apresentam suas percepções sobre os fatos relatados na agenda jornalística. 

Na interdiscursividade latente na narrativa jornalística, observamos indivíduos que 

falam de diferentes posições sociais, em diferentes ambientes, afirmando e negando fatos, 

assumindo uma condição humana natural de contradição e dúvida. O discurso pode produzir 

mudanças culturais, pois é em si uma prática cultural. As notícias são representações do que as 
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pessoas vivenciaram, sentiram e falaram e que ascende à agenda jornalística em virtude do seu 

conjunto de valores-notícia (FAIRCLOUGH, 2001). 

A determinação da estrutura social pelo discurso precisa ser relativizada e colocada em 

destaque cuidadosamente, para que não caiamos num determinismo reducionista. É verdade 

que o discurso é uma representação e uma significação do mundo, que constitui e constrói 

conhecimentos e crenças. Portanto, o medo é um sentimento que pode resultar da narrativa 

jornalística, que se apresenta correntemente pelo discurso indireto (a citação da fala de fontes 

jornalísticas, o relato do outro) e pelo discurso direto (a apresentação de falas entre aspas, 

numa certificação de garantia de que se reproduz o original da voz do outro).  

Percepções e definições elaboradas em narrativas jornalísticas são imagens de uma 

realidade recortada, nas quais alguns pedaços se sobressaem, como um quadro com partes em 

autorrelevo ou como os atos de uma peça de teatro. De acordo com Lília Junqueira (1998), o 

discurso jornalístico nos oferece informações desorganizadas sobre categorias, indicadores e 

fontes do problema da violência. 

Junqueira ressalta que “uma leitura organizadora, interpretativa e crítica fornece à 

análise sociológica um rico substrato para compreender os efeitos sociais do processo de 

globalização, a fragilidade crescente das categorias profissionais, o desemprego e a exclusão” 

(JUNQUEIRA, 1998, p. 08). Por isso, a análise de discurso é relevante para entender os 

significados elaborados e difundidos no texto jornalístico que não identificados no primeiro 

olhar sobre o texto. 

Para além dos aspectos gramaticais, a organização discursiva reforça a posição de 

determinadas fontes jornalísticas ao dar-lhe acesso livre pelo discurso direto, ao mesmo tempo 

em que se distancia do que é dito ou se usa a autoridade de quem fala para sustentar uma 

opinião implícita na narrativa (a chamada falácia de apelo à autoridade). Neste aspecto, é 

possível falar de um metadiscurso jornalístico, que tenta controlar os possíveis efeitos de 

sentido a partir do que está presente e do que está ausente no texto midiático. 

A narrativa jornalística sobre o crime violento produz efeitos de sentido a partir de 

representações sobre a ação humana violenta, aparentemente invisível ao olhar direto dos 

indivíduos. Somente com o estudo da intermediação discursiva da imprensa é que é possível 

acessar esta realidade. A análise, deste modo, deve ater-se ao dito, à forma como é dito e 

também ao subliminar. “Muitas vezes, o silêncio é uma das formas mais cruéis de se falar 

sobre alguém, tirando-lhes a voz e a sua importância dentro do quadro social” (CERQUEIRA 

& NORONHA, 2006, p. 248). 
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Não basta afirmar que a narrativa jornalística sobre o crime violento representa o drama 

social e o decorrente trauma cultural do medo no Brasil, mas é preciso mostrar como. Há uma 

correlação que precisa de explicação. Assim, não basta dizer que, dada a variável independente 

discurso jornalístico sobre o crime violento (fruto da ação organizada da instituição 

jornalística, que opera de forma regular valores culturais na construção de notícias sobre 

acontecimentos eleitos em sua agenda, a partir de critérios de noticiabilidade) temos a variável 

dependente trauma cultural do medo (uma ameaça iminente que atinge o indivíduo e a 

coletividade e que requer purificação). É preciso ir além e mostrar como, revelando a 

causalidade entre as duas variáveis. 

Em nossa metodologia, recorremos à análise do discurso porque, por sua natureza, é 

uma técnica de verificação que permite a obtenção de dados quantitativos e qualitativos. Em 

nosso ponto de partida, construímos algoritmos com um conjunto de informações captadas a 

partir de nossa escolha teórica e que remetem a um conjunto de significações que visam a nos 

mostrar a existência ou não da construção discursiva do trauma cultural do medo (BARDIN, 

1977; HERSCOVITZ, 2007). O acesso aos textos da imprensa nos permitiu elaborar a análise 

sociológica do campo jornalístico, a partir das perguntas que desejávamos responder em nossa 

pesquisa. 

Inicialmente, fizemos a captação dos textos nos endereços eletrônicos dos dois jornais 

escolhidos, observando seu agendamento, a recorrência e a relevância do tema crime violento. 

Nesta análise inicial, identificamos o crime contra o menino João Hélio como caso relevante 

para nosso estudo, entre os outros casos que também destacamos ao longo do trabalho, por 

características que serão detalhadas a seguir. Assim, já no uso do programa de análise do 

discurso N-vivo, formamos algoritmos1 para quantificar e encontrar indicadores iniciais da 

existência do agendamento do crime violento contra a criança nos jornais escolhidos e o medo 

coletivo decorrente. De início, estes indicadores foram inferências, ou seja, indicadores de 

frequência. 

Em seguida, recorremos efetivamente a uma análise qualitativa mais complexa do 

discurso, partindo inicialmente do programa N-vivo, que permite a análise qualitativa de dados 

não numéricos e não estruturados. Este programa consiste num facilitador do processo de 

análise, ao permitir a busca de palavras-chave, codificação, armazenamento e relacionamento 

de dados, o que auxilia na vizualização dos caminhos de análise. Com ele, é possível utilizar 

                                                 
1 Por exemplo, a variável complexa medo – que reúne um conjunto de palavras, como pânico, pavor, temor, 
medo, receio e remete a um efeito de sentido similar. 
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arquivos textuais2 como fonte para análise, sem a necessidade da transcrição (TEIXEIRA & 

BECKER, 2001). 

A leitura inicial dos textos escolhidos nos permitiu definir o corpus a partir da 

recorrência de palavras e frases. Esta leitura é metodologicamente cética, porque põe em 

suspenso as nossas crenças. Desta maneira, respondemos às questões: “que características do 

texto produzem esta leitura?” e “como ele está organizado para se tornar persuasivo?”  

(GILL, 2002, p. 253) dentro do contexto de nossa pesquisa, que visava identificar a existência 

ou não do medo coletivo como efeito de sentido das narrativas jornalísticas.  

No programa N-vivo, dispomos em nós as referências a conceitos e categorias 

dispostos de modo hierarquizado, como galhos de uma árvore3. Portanto, os gêneros 

jornalísticos, as fontes de informação e as falas contendo representações acerca do crime 

violento e do medo manifesto vão sendo codificadas de um plano superior ao inferior. 

Partimos de uma busca de palavras que redundem em padrões e que nos remetam ao que 

estamos investigando. Como o N-vivo permite a busca por diferentes significados para termos 

comuns, é possível fazer as associações, a partir do que Teixeira & Becker (2001) chamam de 

categorias cheias. 

É fundamental destacar que a atividade crítica de análise não é evidentemente 

executada pelo programa utilizado, que serve para explorar com agilidade uma grande 

quantidade de dados em textos. É no refinamento da pesquisa que está o acréscimo 

imprescindível e a contribuição relevante do pesquisador. Se nossa intenção foi de conhecer o 

agendamento e a representação da narrativa da produção midiática, a análise do discurso 

jornalístico se mostrou fundamental. Antes, porém, queremos mostrar em que medida estas 

análises serviram para nossa pesquisa, conferindo confiabilidade e relevância ao nosso estudo. 

Para isso, seguimos estes critérios, a partir de seus indicadores (GASKELL & BAUER, 2002): 

 

a) Confiabilidade – triangulação e compreensão reflexiva através de inconsistências; clareza nos 
procedimentos; construção do corpus; e descrição detalhada; 

b) Relevância – construção do corpus; descrição detalhada; valor surpresa; e validação 
comunicativa. 
 

É preciso ser capaz de derivar resultados empíricos a partir de nossa escolha teórica. 

Por isso, a partir dos conceitos da sociologia cultural, analisamos o discurso jornalístico e 

                                                 
2 Na versão N-vivo 8, o programa permite a análise de imagem e vídeo, mas não detalhamos a nossa observação a 
este nível porque trabalhamos com a versão N-vivo 2. 
3 O programa, em sua versão em inglês, utiliza as expressões tree (árvore) e node (nó). 
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verificamos se de fato encontramos a construção do trauma coletivo do medo pelos carrier 

groups jornalísticos. Conforme a figura 1 do capítulo 1, a confiabilidade da nossa escolha 

teórica está em sua capacidade de aplicação ao nosso objeto, ou seja, é pertinente para trazer 

luz ao que desejamos entender. O resultado de uma pesquisa pode deixar lacunas, por não dar 

conta de explicar tudo, mas aquilo que explica deve aparecer suficientemente claro e traduzir o 

mesmo resultado não apenas na amostra em questão, permitindo generalizações para outros 

meios de comunicação. E este foi o nosso desafio (STINCHCOMBE, 1970). 

O que oferece relevância a este entendimento é aquilo que pode ser surpreendente, 

aquilo que comunica de novo à sociedade, fugindo do senso comum. Sabemos que vivemos 

hoje com índices elevados de crimes violentos no Brasil, mas o que é relevante neste estudo é 

a compreensão do medo compartilhado como algo construído de forma mediada pelos meios 

de comunicação, resultado de narrativas que incutem no imaginário coletivo este efeito de 

sentido a partir da hiperbolização dos episódios violentos divulgados, grande parte deles 

marcados pela raridade. E isso somente é possível se compreendemos a cultura como 

determinante dos sentimentos e das emoções dos indivíduos. 

O drama social do risco de ser atingido por um perpetrador do mal aparece subjacente 

às narrativas e se reproduz infinitamente, aflorando em seguida num discurso que remete ao 

sentido do trauma. O primeiro aspecto considerado foi a relação entre poder e atividades 

sociais: o poder das instituições jornalísticas de decidir que assuntos devem compor a sua 

agenda e o que esta decisão provoca no conjunto dos indivíduos. Do poder deriva a 

legitimidade dos meios de comunicação como espaço público mediado dos inúmeros discursos 

que circulam, o local de visibilidade dos inúmeros setores sociais, o que confere a eles o 

respaldo necessário para falar sobre o crime violento, sobre os criminosos, sobre suas vítimas 

e sobre o medo coletivo. 

Decorre ainda do poder da mídia a autoridade de que dispõe para selecionar as 

informações que oferece aos indivíduos. Como instituição social, a imprensa tem compromisso 

com valores e a eles dá eco. Especificamente em nosso estudo, como analisamos o discurso, 

foi crucial verificar o poder da mídia em formular narrativamente sentidos de reforço ao medo 

do crime violento, estabelecendo-se como uma instituição cultural que elabora significações 

sobre a ação humana violenta no Brasil como a representação de ações diabólicas, do mal 

iminente que está subjacente às nossas relações sociais. 

Mais adiante, por conseguinte, vamos mostrar a força causal que é impulsionada pelo 

discurso jornalístico e que caminha para produzir o trauma cultural do medo na sociedade 
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brasileira. Variações na narrativa da imprensa resultam em variações na percepção do medo de 

ser vítima do crime violento, ou seja, quanto mais expostos às notícias que descrevem os 

perpetradores do mal, suas vítimas e os detalhes das ações violentas, mais os indivíduos são 

marcados pelo temor de serem atingidos por atos semelhantes. Isso é expresso quando são 

ouvidos em entrevistas pela própria imprensa ou quando escrevem para os blogs jornalísticos. 

Para por isso à prova, mostraremos as análises dos discursos selecionados em nosso corpus de 

pesquisa. 

 

4.2 O corpus da pesquisa 

 

Partindo da proposição teórica de Jeffrey Alexander, derivamos para a proposição 

empírica desta pesquisa: no uso de seu poder e legitimidade de campo, a mídia elabora seu 

discurso, formulando o reforço do risco de ser vítima do crime violento a qualquer momento, o 

que pode resultar no trauma cultural do medo como efeito de sentido. Tanto a percepção de um 

discurso como o trauma decorrente podem produzir outros efeitos, mas nosso estudo se fixa 

nestas duas variáveis: o discurso sobre o crime violento e o decorrente trauma cultural do 

medo. A figura 2 ilustra nossa proposição: 

 

Proposição teórica de Alexander   Proposição empírica da tese 
 

 
Figura 2 – Proposições teórica e empírica da tese 
Fonte: Elaboração própria. 
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O que garante a relevância e a confiabilidade da constituição do corpus desta pesquisa 

é a garantia de que a nossa amostra tem amplitude significativa e um registro indexado de 

fontes reconhecidas, corroborando as suas origens. Além disso, traz suporte para dar respostas 

às perguntas dispostas no quadro 1 do primeiro capítulo, conforme reformulamos no quadro 1 

a seguir: 

 

A natureza do 
sofrimento 

O que aconteceu a um grupo que é 
extensivo à coletividade da qual faz parte? 

O medo de ser vítima do crime violento é 
extensivo à coletividade brasileira?  

A natureza da 
vítima 

O evento é traumático para quem? Qual 
grupo de pessoas foi afetado pelo 
sofrimento traumatizante? Envolve grupos 
determinados ou vários grupos estão 
envolvidos? 

Este medo é traumático para quem? Qual grupo 
de pessoas foi afetado pelo sofrimento 
traumatizante? Envolve grupos determinados ou 
vários grupos estão envolvidos? 

Relação do trauma 
com a audiência 

Qual o grau de identidade entre a 
coletividade em geral e o grupo vitimizado 
para que se possa considerar o 
compartilhamento do trauma? 

Qual o grau de identidade entre a coletividade 
em geral e o grupo vitimizado para que se possa 
considerar o compartilhamento do trauma do 
medo de ser vítima? 

Atribuição do 
trauma 

Quem de fato causou o trauma? Qual a 
identidade dos responsáveis pelo mal, dos 
antagonistas? 

Quem de fato causou o trauma do medo 
coletivo? Qual a identidade dos responsáveis 
pelo mal, dos antagonistas? 

A redenção do 
mal 

O que pode ser feito para remediar o mal 
ou prevenir a repetição do episódio? 

O que pode ser feito para remediar o medo do 
crime violento ou prevenir a repetição do 
episódio? 

Quadro 1 – A constituição do trauma cultural 
FONTE: Elaboração própria, com base em ALEXANDER, 2002a, 2002b. 

  

Como o trauma cultural é contingente, indivíduos em sociedades e grupos sociais 

diferentes percebem o fato de modo diverso. Portanto, quando ocorre a identificação do risco 

de ser vítima, há o compartilhamento do trauma, porque a audiência se apercebe como uma 

comunidade imaginada e um drama social pode evoluir para um trauma cultural. No 

cotidiano, percebemos empiricamente que as notícias de crimes violentos provocam 

desorientação, gerando muitas vezes redefinição de sentidos – como as alterações legislativas 

decorrentes de crimes classificados como hediondos4. 

Isso gera a construção de ícones próprios para os episódios como, por exemplo, os 

crimes do Caso Cláudia, Chico Picadinho, dos Irmãos Naves, do Menino Carlinhos, da Fera 

da Penha e também no Crime da Rua da Imperatriz, conforme ilustrado nos quadros 8 e 9 do 

capítulo 3. Mais recentemente, a representação icônica se repete no caso João Hélio, no caso 

Suzanne e irmãos Cravinhos, no caso Champinha, no caso Isabella Nardoni e no caso Eloá 

(detalhados no apêndice desta tese). 

                                                 
4 Como já citamos anteriormente, é o caso da Lei Maria da Penha. 
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Esses episódios são retirados do campo particular para a coletividade, através da 

mediação da imprensa, produzindo uma nova ordem social, que se constitui no medo 

compartilhado. Este processo de elaboração traumática ocorre através do agendamento dos 

carrier groups jornalísticos, que regularmente repetem as mesmas representações dos crimes 

violentos, dramatizando os fatos como tragédia (ver quadro 2, capítulo 1). Isso nos levou a 

crer, inicialmente, que os meios de comunicação produzem representações acerca das ações 

humanas violentas no Brasil que remetem a uma determinante cultural: as nossas origens, 

onde Deus e o Diabo, o sagrado e o profano estão em disputa. Assim, o crime violento 

segundo a mídia retroalimenta nos indivíduos – que veem o mundo a partir da mediação da 

imprensa – o medo compartilhado de serem também vítimas de ações violentas a qualquer 

instante de suas vidas (ver figura 1, capítulo 1). 

A percepção do que seja crime violento foi exaustivamente debatida no capítulo 2, 

inclusive comprovando a importância da imprensa na definição das categorias criminosas, das 

punições pertinentes e da ênfase de controle social sobre determinadas ações e não sobre 

outras, sobre determinados indivíduos e não sobre outros. A percepção pública do crime 

violento acerca da sua gravidade – o tipo ou a quantidade de vítimas, a qualidade da pena e o 

tipo de indivíduo apontado como autor da ação criminosa –, passa pelo filtro jornalístico, 

sendo ora amplificada, ora minimizada (ver quadro 3, capítulo 2). 

Todo corpus de pesquisa é inevitavelmente arbitrário para atender às funções 

simbólicas que buscamos entender. E, para atingir o objetivo de nosso estudo, selecionamos 

reportagens on-line (textos informacionais) e comentários, notas, depoimentos e análises, 

também via internet, em blogs jornalísticos (textos persuasivos), em dois veículos de 

comunicação cujos temas eram episódios de crimes violentos e o medo decorrente dos 

indivíduos de serem vítimas, os processos de sacralização e demonização dos indivíduos 

envolvidos, onde fosse possível verificar se há um compartilhamento de sentimentos, a 

tentativa de identificação com o outro pela emoção compartida, como rituais de revolta e 

purificação. 

Desta forma, nosso corpus de pesquisa consistiu em notícias publicadas no site de 

jornalismo on-line http://jc3.uol.com.br/jornal/, endereço eletrônico do Jornal do Commercio 

(JC), veículo de comunicação de Pernambuco com alcance em toda a região Nordeste e que 

desde 1998 passou a disponibilizar seu noticiário pela internet. No JC, identificamos 

reportagens sobre crime violento decorrente de roubo ou assalto seguido de morte e notícias 
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específicas ou indiretamente ligadas ao crime contra o menino João Hélio, publicadas nas 

seguintes editorias do jornal: Brasil, Cidades e Segunda Capa/Capa Dois5. Incluímos ainda 

crimes decorrentes de disparos de balas sem um destino certo e que produziram mortes ou não, 

por razões que serão detalhadas na própria análise. 

Também integra o nosso corpus notícias, comentários, depoimentos e análises 

exclusivamente relacionados ao caso do assassinato do menino João Hélio publicadas no site 

www.globo.com/oglobo, especificamente nos blogs dos jornalistas Ricardo Noblat e Jorge 

Antonio Barros (com os seguintes filtros aplicados na busca dentro do site para afunilamento 

do corpus: João Hélio; na globo.com; O Globo; período de 08 de fevereiro de 2007 a 08 de 

fevereiro de 2008; texto; com resultados ordenados de mais antigos aos mais recentes). Os 

blogs estão hospedados no site do jornal O Globo on-line e foram escolhidos por estarem 

inseridos em um periódico de alcance nacional, com sede no Rio de Janeiro, onde ocorreu o 

crime contra João Hélio. 

Assim como em O Globo, também no Jornal do Commercio o período vai de 08 de 

fevereiro de 2007 a 08 de fevereiro de 2008, definido a partir da publicação da primeira notícia 

sobre o caso João Hélio até o primeiro ano após o crime, de forma a conter informações sobre 

o episódio no mesmo espaço temporal nos dois veículos. A representatividade de nosso corpus 

é um dos mecanismos de vigilância epistemológica que nos permite corroborar as conclusões a 

que chegamos (BENETTI, 2007). 

Para fazermos esta escolha, consideramos os valores-notícia de seleção e de construção 

do discurso para seu agendamento na imprensa. O caso João Hélio está composto dos 

seguintes elementos: seriedade da ação humana violenta, condições bizarras ou chocantes, 

circunstâncias de emoção e drama e indivíduos – sejam vítimas ou perpetradores do mal – em 

condição social de prestígio ou de fragilidade, produzindo um fascínio sobre o fato que o 

incluiu na agenda jornalística (ver quadro 4, capítulo 3). 

João Hélio era um garoto de seis anos de idade, que se encontrava no carro da mãe, 

protegido pelo cinto de segurança no banco de trás do veículo, quando a família voltava para 

casa após um encontro religioso. Sua condição era de fragilidade, por ser uma criança, e, numa 

circunstância bizarra de um assalto em um sinal de trânsito, ficou preso ao cinto e morreu. Mas 

não morreu apenas, teve o corpo destroçado no percurso de sete quilômetros feito pelos 

assaltantes, após tomarem o carro de sua mãe. O episódio contém, deste modo, todos os 

                                                 
5 Houve mudança de designação da editoria durante o período definido para o corpus da pesquisa, mas tanto a 
Segunda Capa como a Capa Dois consistem no espaço do Jornal do Commercio reservado às notícias de última 
hora procedentes tanto do Estado de Pernambuco como do restante do país. 
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valores-notícia capazes de incluí-lo na agenda jornalística: a documentação do corpus 

confirma o agendamento. Do mesmo modo como o caso João Hélio, os crimes violentos que 

resultaram em morte dispõem de valores-notícia suficientes para ingressarem na agenda 

midiática, conforme o quadro 2 a seguir: 

 
Valores-notícia (seleção e construção) 
� Conflito ou controvérsia relacionada ao 

crime violento; 
� Morte; 
� Notoriedade ou celebridade do indivíduo 

envolvido no crime; 
� Proximidade cultural e geográfica do 

crime em relação ao meio de 
comunicação; 

� Relevância em virtude do impacto sobre a 
vida social; 

� Novidade que envolve o crime; 
� Tempo como determinação da atualidade 

do crime ou de sua contagem na história; 
� Tangibilidade ou notabilidade do crime 

(seu aspecto manifesto); 
� Imprevisibilidade do crime violento; 
� Simplificação textual da notícia para sua 

compreensão; 
� Amplificação das consequências ou 

sentimentos relacionados ao crime em 
declarações de indivíduos envolvidos e 
percebidos por leitores/espectadores; 

� Relevância do crime para a vida social, 
apresentada em encadeamento de ideias 
no discurso; 

� Personalização do crime violento, com a 
identificação (emocional) dos indivíduos 
envolvidos; 

� Dramatização textual do crime; 
� Consonância do crime em narrativa que o 

contextualiza na atualidade. 

Agendamento 
� Consonância na escolha de crimes que 

são selecionados como notícia em 
inúmeros meios de comunicação, como 
resultado dos valores-notícia, ainda que 
haja variações segundo as especificidades 
dos veículos; 

� Focalização dada ao crime, abordando-o 
em linguagem que aponta uma forma de 
vê-lo e que pode ser identificada no 
espaço gráfico, em títulos, chamadas, e 
tipos de letra; 

� Centralidade do crime que, por ser 
relevante, recebe um significado 
hierárquico de essencialidade para a 
ordem social; 

� Acumulação e tematização do crime, a 
partir dos desdobramentos nas edições 
seguintes, mantendo a sua relevância e 
sua regularidade na agenda jornalística; 

� Proximidade geográfica do crime 
violento: quanto mais distante, mais poder 
a mídia tem de agendar os indivíduos, que 
não podem vivenciá-lo diretamente; 

� Posição da fonte jornalística, que dá 
credibilidade ao que fala ou ao crime 
relacionado a ela; 

� Frame temporal, construído ao longo do 
tempo sobre um crime violento 
repetidamente noticiado e desdobrado, o 
que permite a formação de conhecimento 
em intervalo de tempo determinado.  

Quadro 2 – Valores-notícia do fato social para ingresso na agenda jornalística 
FONTE: Elaboração própria, com base em TRAQUINA (2005), HOHLFEDT (2001) e SOUSA (1999). 
  

4.3 A análise do discurso jornalístico 

 

O discurso é o produto final do jornalismo. Ele flui de modo contínuo, sem rupturas, 

encadeando os fatos sempre com um distanciamento e uma universalidade provocados pelo 

recurso à terceira pessoa da narrativa. Com o autor do discurso camuflado num sujeito oculto, 

o texto jornalístico assume uma onipresença que lhe invoca credibilidade. Em virtude de seu 

contato regular com os outros campos sociais, o campo jornalístico dispõe de uma narrativa 

iminentemente marcada pela transversalidade discursiva, imbuindo-se de uma autoridade 

enunciativa legitimada pela comunidade imaginada de leitores e espectadores que remetem 
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aos meios de comunicação as possibilidades de acessar informações acerca do mundo que os 

rodeia (RODRIGUES, 2002). 

Por ser o espaço da visibilidade e da transparência dos discursos especializados de 

outros campos, nem sempre fáceis de serem apropriados, a narrativa jornalística se legitima 

como um discurso de mediação. E, exatamente por estar oculto, o autor do discurso – o 

jornalista ou os jornalistas – enuncia uma fala que não é sua, mas sim o conjunto de 

enunciações que o ajudaram a compor o texto, que, assim, constitui-se numa narrativa 

singular, fruto desta polifonia. 

No processo inicial de coleta de notícias, verificamos que o assassinato de João Hélio 

assumiu a condição inicial de superprimária, descendo aos níveis seguintes na medida em que 

a sua presença na agenda jornalística foi reduzida, ao longo do primeiro ano, que foi o corpus 

analisado. A posição das fontes jornalísticas e o tipo de destaque que recebeu no discurso 

midiático podem ser verificados no quadro 3 reproduzido a seguir. O sentido de dinâmica e 

instantaneidade dados pelo jornalismo on-line caracterizaram a cobertura do caso João Hélio, 

dando espaço à hipertextualidade inclusive entre jornais concorrentes, quando os blogs de 

Ricardo Noblat e Jorge Antonio Barros remetiam a blogs hospedados no JB on-line ou no Uol 

on-line. 

  

Característica Terciário Secundário Primário Superprimário 
Frequência Diária Diária Pouco frequente Rara 

Tempo/espaço 
ocupado no meio 
de comunicação  

Reduzido  Intermediário Destaque, com 
cobertura por 
vários dias. 

Destaque em primeira página, 
com semanas ou meses de 

cobertura, marcação do 
aniversário do episódio e 
vinculação a outros fatos 

semelhantes. 

Nível de 
dificuldade da 

produção 

Simples. 
Elaborado por 
um repórter.  

Detalhado. 
Elaborado por 
um repórter. 

Detalhado. 
Elaborado por um 

repórter. 

Detalhado, com alto nível de 
apuração. 

Número de fontes 
contatadas 

½ Exaustiva (-)  Muito exaustiva Extremamente exaustiva (+) 

Tipos de fontes Sistema 
criminal de 

baixo escalão 
(delegados). 

Sistema 
criminal e 

outras fontes 
de diversas 

origens. 

Sistema criminal, 
fontes de elevada 
posição social e 
pessoas direta ou 

indiretamente 
envolvidas. 

Sistema criminal, indivíduos 
direta ou indiretamente 

envolvidos, fontes de elevada 
posição social, especialistas 
(governador, secretário de 
segurança, especialistas em 

crime). 
Quadro 3 – Os níveis das notícias sobre crime contra João Hélio segundo os valores-notícia  
Fonte: elaboração própria, com base em CHERMAK, 1994. 
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As matérias sobre o caso João Hélio e sobre outros crimes violentos que resultaram em 

morte tiveram recursos discursivos que vincularam o veículo de comunicação ao 

leitor/espectador. Primeiro, criando o desejo de se apropriar da informação em narrativas 

emotivas (estratégia de arrebatamento); em seguida, alimentando o interesse pelo assunto 

(estratégia de sustentação), levando-o a compartilhar emoções com as pessoas envolvidas 

diretamente com o episódio; e, por fim, gerando o retorno frequente às notícias sobre o caso 

João Hélio ou sobre os outros casos que envolveram morte após crimes violentos, 

especialmente aos casos que guardaram algum tipo de semelhança (estratégia de fidelização). 

Estas estratégias estão particularmente vinculadas ao modelo descritivo dos episódios, 

onde as circunstâncias de dor e sofrimento das vítimas e de seus familiares são exploradas e 

esmiuçadas a ponto de produzir sentimentos coletivos de compadecimento. Ao ingressar nos 

detalhes de condições bizarras e chocantes dos dramas sociais de alguns indivíduos, as 

narrativas jornalísticas hiperbolizam sentimentos e os expõem publicamente. As circunstâncias 

em que as informações ingressaram na agenda da imprensa foram observadas a partir da 

localização dos textos no espaço jornalístico, conforme o quadro 4. 

 

Gênero da notícia 
Reportagem 
Comentário 
Entrevista 
Nota 
Depoimento 
 
Editoria da notícia 
Jornal do Commercio: 
Segunda Capa/Capa Dois 
Brasil 
Cidades 
O Globo: 
Blog do Noblat 
Repórter do Crime (Jorge Antonio Barros) 
Hipertextualidade com JB on-line/Uol on-line 
Hipertextualidade com outros sites e blogs noticiosos 
Quadro 4 – Espaço e gênero da notícia dos crimes violentos analisados 
FONTE: Elaboração própria, com base em BAUER, 2002. 
  

Como partimos do pressuposto de que o discurso é uma prática social e como tal 

produz sentidos acusatórios, redentores, sacralizadores ou demonizadores, a investigação 

ocorreu em seu interior, numa observação do contexto histórico e cultural do Brasil, país cujo 

passado é marcado pela violência – do genocídio indígena, da escravidão, das ditaduras – 

legitimada pelo Estado. A partir dos anos 80, destaca-se no país o crescimento da violência 
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urbana (homicídios, sequestros e assaltos). A análise dos textos jornalísticos também 

considerou as especificidades do discurso jornalístico, considerando aspectos textuais 

(palavras que buscam produzir determinados efeitos de sentido). A análise do discurso esteve 

atenta às seguintes dimensões da prática discursiva (BENETTI, 2007; FAIRCLOUGH, 2001; 

GILL, 2002; ORLANDI, 2002): 

 

1. Interdiscursividade – a amostra analisada delineia mais de um tipo de discurso, seja pela presença de 
fontes jornalísticas de diversos perfis (vítimas e familiares, especialistas em geral – como psicólogos, 
sociólogos e policiais – além de políticos, jornalistas e indivíduos da sociedade civil), seja por abarcar 
inúmeros gêneros, de entrevistas a cartas de leitores. O texto jornalístico é por natureza plural e esta 
polifonia está presente na análise das vozes do discurso; 
2. Cadeias intertextuais – a amostra de textos jornalísticos evidencia uma cadeia, um encadeamento 
lógico do produtor de notícias, evidenciando implicações relacionadas ao episódio em análise (o crime 
contra o menino João Hélio e casos de morte resultante de roubo, assalto etc.), como, por exemplo, a 
redução da maioridade penal, as causas e as consequências da criminalidade no Brasil; 
3. Condições da prática discursiva – este aspecto se refere ao consumo da notícia, que é iminentemente 
coletivo, produzido também por um corpo de profissionais (jornalistas) e capaz de produzir efeitos 
sociais não-discursivos. Alguns desses efeitos são previstos no discurso, como o debate pela redução da 
maioridade penal, e outros são imprevistos, como a possibilidade de produção do medo coletivo como 
trauma cultural; 
4. Agenda – há uma coerência na agenda temática da mídia ao representar o crime contra João Hélio e 
outros crimes violentos que resultaram em morte. Este processo de representação reforça a posição da 
imprensa como carrier group, uma vez que, no momento que define a sua agenda de notícias, a mídia 
está definindo a agenda de preocupações de seu público leitor/espectador; 
5. Texto 

5.1 Palavras-chave dispõem de uma significação cultural capaz de produzir efeitos de sentido 
esperados e inesperados; 
 5.2 Metáforas são produzidas a partir de palavras que possuem outra significação, mas que 
ingressam no discurso sobre o crime violento e assumem uma função cultural, tais como Judas, Diabo, 
inumano etc., conforme pode ser observado nos textos analisados. 

 

A palavra é signo cultural determinante do poder na interação verbal, é indicadora de 

todas as transformações sociais. Segundo Mikhail Bakhtin, “a palavra é capaz de registrar as 

fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” (BAKHTIN, 1992, p. 

41). Partir da escolha de palavras-chave significa partir da observação do texto jornalístico, 

uma vez que elas produzem efeitos de sentido esperados (ou não) pelos carrier groups 

jornalísticos. O produto de nossa análise, portanto, não nos leva a retornar aos textos 

analisados, mas à compreensão macro dos efeitos por eles produzidos. Deste modo, no corpus 

selecionado, tivemos que: 

 

a) Identificar palavras-chave que permitissem analisar o tema em questão, atendendo aos 
objetivos da pesquisa; 

b) Buscar combinações de categorias; 
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c) Relacionar grupos de categorias, tais como ação (crime violento) e indivíduo (perpetrador 
do mal ou vítima); 

d) Considerar episódios de hipertextualidade, quando o assunto estava relacionado à pesquisa; 
e) Comparar, relacionar e interseccionar dados entre os vários textos do corpus; 
f) Identificar indicadores que conferissem consistência à hipótese de nossa pesquisa, 

confirmando-a ou não: a construção discursiva pela mídia do trauma coletivo do medo de 
ser vítima do crime violento. 

 

Normalmente, quando destacamos palavras ou expressões em nosso discurso – 

especialmente entre aspas ou fazendo uso de verbos introdutores de opinião – fazemos isso 

para dar relevo, destaque. Segundo Bakhtin, estes destaques “se acomodam aos matizes da 

atitude do autor – ironia, humor etc.” (BAKHTIN, 1992, p. 163). Esta manifestação, na 

imprensa, elucida as condições materiais de produção cultural de uma forma de pensar sobre 

determinados fatos sociais. Em nossa análise, mais do que ler ou ver a narrativa jornalística, 

foi preciso monitorar o foco e o enquadramento das notícias, construindo a ponte entre o que 

está dado e o que está subentendido. 

A intenção foi perceber se o agendamento do tema nos textos jornalísticos e as 

representações do crime violento no seu discurso continham elementos simbólicos que 

sugerissem a construção do trauma cultural do medo como determinante da estrutura social 

brasileira. Para isso, os textos analisados foram demarcados dentro das categorias (nós) 

construídas a partir da sociologia cultural, observando as representações repetitivas que 

apontassem para padrões narrativos que pudessem ou não gerar como efeito de sentido o medo 

compartilhado. No primeiro momento, foi feita uma análise de índices textuais que se 

constituíam em sintomas valorativos dos sentidos do discurso. Deste modo, na etapa inicial, 

ingressamos quantitativamente nos discursos. 

Preliminarmente, pensamos em algoritmos em dois níveis: ação e indivíduo. Em 

ambos, os dados foram trabalhados como informação bruta (imparcial) e qualificada 

(adjetivada, com conotação de valor). Estas categorias de palavras nos remetem a uma 

construção de sentido ou efeito de sentido, ou seja, dá acesso a informações da variável que 

nos mostram ou apontam significações. Este complexo nos permitiu chegar às categorias de 

sagrado e profano, bem e mal, puro e impuro, Deus e Diabo, binarismo conceitual próprio da 

sociologia cultural. Deste modo, a primeira unidade de observação nos textos jornalísticos foi 

feita a partir do uso do programa N-vivo (quadro 5). Assim, numa análise qualitativa do 

discurso, partimos para verificar a existência ou não do trauma cultural do medo de ser vítima 

do crime violento no Brasil.  
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Ação e indivíduo 
Acerca da ação 

a) Dado bruto – crime; assassinato; sequestro; estupro; 
b) Dado qualificado – hediondo; bárbaro; brutal. 

Acerca do indivíduo 
a) Dado bruto – homem; mulher; pessoa; criança; jovem; adolescente; idoso; vítima; réu; indiciado; autor; 
b) Dado qualificado – marginal; estuprador; elemento; assassino; bandido; monstro; Diabo; indefeso; anjo.  
Quadro 5 – Ação e indivíduo 
FONTE: Elaboração própria. 

 

A estrutura social e de poder indica a importância das fontes de informação no discurso 

jornalístico. Os carrier groups hierarquizam as fontes jornalísticas segundo sua condição na 

estrutura social para dar informações como representantes de um grupo ou de uma instituição. 

A relação de algumas instituições jornalísticas – através dos repórteres, produtores e editores – 

com seus informantes beira à intimidade. Somente quando um episódio reverte o padrão e foge 

ao controle – como no caso dos crimes violentos – aqueles que não detêm qualquer poder têm 

suas ações noticiadas, normalmente porque são moralmente negativas (GANS, 1979 apud 

WOLF, 2001). Assim, em grande parte das vezes, quando o tipo de acontecimento empodera o 

indivíduo, a posição de prestígio perde peso, seja vítima ou agressor (ver quadros 3 e 4, 

capítulo 3). 

Na análise do discurso, observamos os textos selecionados segundo inúmeras 

condições já expostas no capítulo 3. A forma de contar a notícia no discurso jornalístico 

embute um juízo de valor acerca do fato e dos indivíduos envolvidos nele. “O julgamento, 

presente no relato jornalístico, antecede o julgamento do fato pelo público que consome a 

notícia” (CERQUEIRA & NORONHA, 2006, p. 253). As causas para os crimes violentos na 

narrativa vêm, muitas vezes, contadas de modo a produzir o medo, como vamos comprovar 

adiante.  

Em análise sobre a construção de sentido acerca de episódios de linchamento 

noticiados em jornais, Cerqueira e Noronha (2006, p. 250) afirmam que “a tônica maniqueísta 

das matérias também é um modo de interpelação das paixões dos leitores, chamados a se 

posicionar sem dispor dos subsídios para isso”. Os efeitos de sentido são observados a partir 

de palavras-chave que se repetem e constroem significações reforçadas, elaborando campos 

muitas vezes opostos de representação: a qualificação do agressor como perpetrador do mal, 

bandido, criminoso, violentador, maníaco, marginal versus a qualificação da vítima como 

cidadão, família, violentado, jovem, mártir. Também a ação (crime, assassinato, estupro) 

versus sua qualificação (bárbaro, hediondo, diabólico, malévolo). 
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As expressões emotivas – verbos com alto poder argumentativo, adjetivos, expressões 

adverbiais – usadas muitas vezes de forma abusiva escamoteiam a informação, que fica 

subjacente à emoção latente no discurso. Algumas expressões vão sendo tomadas de 

empréstimo de outros campos discursivos e, por isso, exaltam mitos que contribuem para 

desperdiçar a função informativa do jornalismo. Isso aconteceu na comparação de João Hélio 

ao Boneco de Judas, que foi usada por um dos assassinos e foi explicitamente reproduzida em 

ambos os jornais, numa referência à malhação de Judas, ritual cristão contra o profeta que 

traiu Jesus. 

Em inúmeras narrativas analisadas, verificamos a presença de argumentos com valor 

emocional, atingindo a coletividade em nível psicológico, mas que pode não apresentar 

validade lógica. Muitas vezes, um crime violento que resulta em morte produz premissas no 

discurso jornalístico que são válidas, mas que leva a conclusões falsas. No entanto, estas 

conclusões são repetidas e aceitas como verdade, o que, no caso dos crimes violentos, conduz 

ao sentido de medo compartilhado. Este é o caso recorrente dos crimes resultantes de balas 

perdidas, como veremos adiante.  

Na construção de categorias de análise do discurso no programa N-vivo, dispusemos 

como nó principal o conceito de trauma cultural, que norteia toda a nossa pesquisa. A árvore é 

composta por mais seis galhos primários, subdivididos em nós explicativos, dispostos 

conforme o próximo quadro. Cada galho e os nós respectivos trazem embutidos os conceitos 

estudados na sociologia cultural que nos permitem identificar, no corpus definido, a 

possibilidade do efeito de sentido do medo coletivo como trauma cultural. 

Esta análise ofereceu informações representativas dos carrier groups jornalísticos, 

permitindo-nos elaborar generalizações e concluir sobre a condição de trauma cultural do 

medo a partir das narrativas jornalísticas. As regularidades e as variabilidades nos textos que 

compõem o corpus são fundamentais para conferir fidedignidade e validade aos nossos 

resultados (GILL, 2002). No quadro 6, expomos a árvore de nossa análise do discurso 

jornalístico, com os indicadores de efeito de sentido do trauma coletivo do medo de ser vítima 

do crime violento: 
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1. A natureza do sofrimento – o trauma e sua condição coletiva (cultural) ou individual 

1.1 Medo de ser vítima do crime violento é extensivo à coletividade brasileira? 

1.1.1 Sim (o discurso é representativo do medo coletivo) 

1.1.2 Não (o discurso não alardeia o medo coletivo) 

2. A natureza da ação criminosa para os grupos – como o sentimento é descrito? 

2.1 Como o crime violento e o medo são percebidos – como a ação exclusiva sobre a vítima se reproduz 
sobre outros indivíduos 

2.1.1 Vítima e família da vítima (vítimas e familiares das vítimas ouvidos ou descritos no discurso) 

2.1.2 Carrier groups jornalísticos/jornalistas (carrier groups jornalísticos e jornalistas que assumem 
posição no discurso) 

2.1.3 Leitores (comunidade imaginada de leitores que escrevem às redações de jornal) 

2.1.4 Coletividade (sociedade brasileira em geral descrita ou citada no discurso) 

2.1.5 Agentes institucionais (governantes, policiais, agentes públicos, sociólogos, psicólogos ouvidos em 
reportagem ou entrevista) 

2.1.6 Ofensor e família do ofensor (ofensores e familiares de ofensores ouvidos ou descritos no discurso) 

2.2 A natureza do indivíduo brasileiro – imagem da identidade brasileira percebida pela coletividade 

2.2.1 Identidade negativa do brasileiro (estigmatização ou rotulagem negativa do brasileiro) 

2.2.2 Identidade positiva do brasileiro (estigmatização ou rotulagem positiva do brasileiro) 

3. A natureza do ritual da ação – processo de sacralização ou profanação da vítima ou do ofensor 

3.1 Ritual de profanação – a ação é profana e impura para a vítima ou para a coletividade 

3.2 Ritual de purificação e sacralização – a ação é redentora para a vítima, a família da vítima ou para a 
coletividade, purificando o ato poluído 

4. A natureza do ofensor – monstruosidade e maldade do indivíduo ofensor 

4.1 Sim (descrição que aproxima o ofensor do sentido de monstro, demônio ou Diabo) 

4.2 Não (descrição que mantém o sentido do ofensor entre criminoso ou marginal) 

5. A causa da ação – o que motiva a ação humana violenta 

5.1 Razões imponderáveis ou vinculadas com ações anteriores – ação de origem desconhecida, injustificada 
ou que remete à vontade inescrutável, ao destino, ao imprevisível ou à repetição falaciosa de outras ações 

5.1.1 Ineficiência das políticas públicas e da ação estatal – ineficiência de políticas de educação e outras 
iniciativas de combate à desigualdade social e da ação estatal na punição de criminosos 

6. A solução – proposições de soluções para o crime violento 

6.1 Fé e destino/retórica – a solução está na fé e no destino da sociedade e dos indivíduos, com discurso 
retórico como alternativa para o crime violento  

6.1.1 Ações legais e providências imediatas – proposições de curto prazo, imediatamente após o ato 
criminoso 

6.1.2 Políticas públicas de longo prazo – ações de longo prazo, prevendo discussões demoradas e 
cautelosas acerca de mudanças legais e de outra ordem 

Quadro 6 - Análise do discurso jornalístico – indicadores de efeito de sentido do trauma cultural do medo 
FONTE: Elaboração própria. Reprodução do projeto Trauma Cultural, inserido no programa N-vivo 2.  
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É interessante ressaltar que as classificações existem antes de qualquer propósito 

científico – homem e mulher, empregado e desempregado, solteiro e casado. As variáveis são 

analisadas, em grande parte, em códigos binários, observando como as emoções emergem nos 

discursos, a partir das categorias que a sociologia cultural propõe. É relevante destacar, 

portanto, que as categorias operacionalizadas advieram da teoria, iluminando as falas dos 

indivíduos nas narrativas. No entanto, emergiram da observação empírica algumas 

possibilidades de análise, conforme verificamos no detalhamento do estudo. 

Com base na teoria, delimitamos as seguintes categorias: o medo de ser vítima do 

crime violento (sim e não); o compartilhamento do sentimento por leitores, agentes 

institucionais, jornalistas, familiares das vítimas e dos ofensores; a forma como o brasileiro se 

reconhece (negativo ou positivo); a narrativa de ações que sugerem rituais de profanação ou 

sacralização; a natureza diabólica ou não do ofensor; as causas do crime violento associadas a 

razões imponderáveis; e as soluções vinculadas à fé e ao destino. É a dimensão subjetiva da 

explicação, que repousa sobre a sociologia cultural. 

No procedimento, porém, surgiram categorias de natureza êmica, ou seja, nativas do 

texto, emergindo das narrativas dos entrevistados (agentes institucionais e indivíduos comuns) 

e dos leitores. É o caso da explicação das causas do crime violento associadas à ineficiência 

das políticas públicas e à ação estatal (educação, saúde, habitação e emprego) e de soluções 

ligadas às ações legais imediatas ou às políticas públicas de longo prazo (itens 5 e 6 do quadro 

6). 

Embora estas categorias advenham da narrativa, já que se encontram presentes no 

senso comum (que se apropriou do discurso acadêmico para tentar explicar as causas e buscar 

soluções para a ação humana violenta de modo racional), elas não são a maioria em termos de 

causa e solução. Ao contrário, elas aparecem associadas às causas imponderáveis e à fé e 

destino como solução. 

As explicações e soluções racionais não são o foco de nosso estudo e só entraram na 

análise porque também estavam presentes nos textos, mas na maioria das vezes intercaladas às 

causas associadas ao desconhecido, injustificado ou que remetesse à vontade inescrutável, ao 

imprevisível ou à repetição falaciosa de outras ações, a que chamamos de razões 

imponderáveis para a ação violenta. Também as soluções em leis e políticas públicas aparecem 

na fala dos agentes institucionais, mas até eles, além dos leitores e da coletividade, remetem-

nas à fé e ao destino. 
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4.4 Detalhando a análise do corpus – entrecruzamento de nós para observação do trauma 

coletivo do medo como efeito de sentido 

 

Embora didaticamente, façamos a separação dos trechos das narrativas por nós para a 

análise do discurso jornalístico, o processo analítico exige o entrecruzamento constante para a 

compreensão numa dimensão sociológica, adequada às significações expressas e aos efeitos de 

sentido decorrentes dos textos jornalísticos. Isso porque o discurso não é formado por palavras 

isoladas, mas pela elaboração de sentidos em bloco que remetem à estrutura cultural. 

Foram codificados no programa N-vivo 365 edições on-line do Jornal do Commercio e 

185 textos advindos dos blogs de O Globo e de sua respectiva cadeia de hipertextualidades, no 

período de 8 de fevereiro de 2007 a 8 de fevereiro de 2008. Em ambos os jornais é evidente a 

relevância do crime violento no agendamento jornalístico. Em um ano do JC, em apenas sete 

edições o tema crime violento com o resultado morte não aparece em sua agenda e, por isso, 

não foram indexadas nos nós de análise do discurso (permanecendo, então, 358 edições). Isso 

significa que a cobertura sobre a ação humana violenta que resultou em morte no Jornal do 

Commercio chega a mais de 98% das edições em um ano. Em O Globo, todos os 185 textos 

codificados estão direta ou indiretamente vinculados ao caso João Hélio.  

A partir de uma visão geral de todos os textos codificados nos dois jornais em análise, 

mostramos a seguir (tabela 1) o total de documentos vinculados a cada categoria no programa 

N-vivo 2, como descrito no quadro 6. A categoria natureza da ação criminosa para os grupos 

(como o sentido é descrito) foi codificada por grupos que são representados nas narrativas, 

logo, não aparece em oposição binária, como as outras categorias. É a partir dos textos 

codificados em cada categoria que detalhamos toda a nossa análise do discurso. 
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Tabela 1 – Dados da codificação do projeto trauma cultural do medo do crime violento  
Categorias Número de textos 

codificados 
NATUREZA DO SOFRIMENTO: 
MEDO COLETIVO DE SER 
VÍTIMA DO CRIME VIOLENTO 
Sim 383 

Não 4 

NATUREZA DA AÇÃO CRIMINOSA 
PARA OS GRUPOS: PERCEPÇÃO DO MEDO 
Vítima e família da vítima 182 

Carrier groups jornalísticos – jornalistas  408 

Leitores 17 

Coletividade 176 

Agentes institucionais 244 

Ofensor e família do ofensor 76 

NATUREZA DO INDIVÍDUO BRASILEIRO 
Negativa  53 

Positiva 6 

A NATUREZA DO RITUAL DA AÇÃO 
Ritual de profanação 224 

Ritual de sacralização 223 

NATUREZA DO OFENSOR: 
MONSTRUOSIDADE/MALDADE 
Sim 137 

Não 19 

CAUSA DA AÇÃO HUMANA VIOLENTA 
Razões imponderáveis 285 

Ineficiência das políticas públicas/ação estatal 62 

SOLUÇÃO PARA O CRIME VIOLENTO 
Fé e destino/retórica  126 

Ações legais imediatas  72 

Políticas públicas de longo prazo 53 

FONTE: Elaboração própria. 
 

Quando categorizamos o sim como resposta à ideia de que a narrativa produz o medo 

como efeito de sentido, verificamos o vínculo com as causas da ação como remetidas ao 

imponderável ou a ações anteriores que, na verdade, não são suas causas reais. Os dados 

numéricos trazidos à luz pelo programa N-vivo informam que, de 387 trechos observados, 

identificamos em 383 deles a ideia de sim, o discurso é representativo do medo coletivo. Em 

termos percentuais, isso representa 99% dos trechos marcados. Este padrão nos sentidos 

expostos começou a dar consistência à hipótese de que o discurso vem produzindo o temor 

como efeito de sentido. 
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A ideia de medo coletivo – no qual se descreve o crime violento como algo fora de 

controle, desumano, bestial e a incerteza de possibilidades de ações que possam modificar as 

circunstâncias imponderáveis – estava subjacente a quase totalidade dos textos que se referia a 

alguma ação humana violenta. Nos casos em que a elaboração discursiva não alardeava o 

temor compartilhado, apareciam informações objetivas sobre estatísticas de redução da 

criminalidade violenta. No entanto, estas narrativas não foram representativas em termos 

percentuais, o que nos leva a afirmar que não produziram efeito relevante para amenizar o 

medo. 

Com o aprofundamento da análise, fizemos uma busca simples por palavras-chave e 

identificamos a presença das expressões medo, temor, horror, terror e pânico em vários 

arquivos codificados. Em muitos deles, aparecem mais de uma vez ou mais de uma dessas 

palavras no mesmo texto. Os dois jornais são apresentados em colunas separadas na 

representação gráfica porque, no Jornal do Commercio, a referência é feita ao número de 

edições que contêm as palavras (cada uma com várias notícias sobre crime violento), e em O 

Globo a referência é feita ao número de textos sobre o caso João Hélio que contêm as palavras 

selecionadas (ver gráfico 1). As repetições (a presença de mais de uma delas no mesmo texto) 

não estão sendo consideradas: 
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358 edições do JC 185 textos do Globo TOTAL

 

Gráfico 1 – Expressões relacionadas ao sentido do medo no corpus da pesquisa 
FONTE: Elaboração própria. 

 

No entanto, apesar da natureza do ofensor ser reconhecida como próxima à imagem do 

demônio, não ficou claro nos textos jornalísticos que esta compreensão remeta às origens do 
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Brasil e às crenças dos índios nos primórdios de nossa história. Esta significação parece 

emergir mais de uma tentativa coletiva de se compreender e se justificar, pela irracionalidade, 

porque os seres humanos são capazes de atos violentos. Se há esta correlação com o passado, 

ela é subjacente à consciência individual e não emerge suficientemente clara no discurso 

jornalístico, merecendo um estudo mais específico para que seja identificada ou não esta 

relação. 

Ao analisarmos os dados numéricos gerados pelo programa N-vivo 2, verificamos ser 

possível vincular o sentido de ter ou não medo do crime violento com a ideia de que o ofensor, 

o causador do mal, esteja relacionado ao sentido de monstro ou Diabo e também ligar estes 

sentidos à percepção da natureza do indivíduo brasileiro. À questão acerca de o discurso ser 

representativo do medo coletivo, quando a resposta é sim ou não, associamos o nó como o 

ofensor é percebido: descrição que o aproxima do sentido de monstro, demônio ou Diabo ou 

descrição que mantém o sentido do ofensor entre criminoso e marginal. Também vinculamos 

à compreensão da natureza do indivíduo brasileiro (estigmatização ou rotulagem negativa ou 

positiva do brasileiro). 

Apesar de construirmos um gráfico único, não produzimos uma soma ao final. Isso 

porque, muitas vezes, um mesmo texto apresenta posições contrárias, seja porque há mais de 

uma fala representada (polifonia), seja porque o próprio indivíduo se posiciona de forma 

contraditória. Além disso, nem sempre é possível afirmar que, dada a ideia de que há medo 

coletivo do crime violento, a percepção é de que ele seja monstro ou demônio, porque nem 

sempre os dois sentidos estão expressos na mesma narrativa. A proposta do gráfico é apenas 

mostrar como os discursos são expressos em relação a estes três elementos observados nos 

textos originais em oposição binária (sim e não, negativo e positivo). A observação do gráfico 

2 confirma o nível em que o discurso jornalístico produz um sentido de medo compartilhado, 

assim como representa uma imagem negativa do brasileiro e aproxima a imagem do ofensor a 

algo fora da natureza humana: 
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Gráfico 2 – A construção dos sentidos de medo e da natureza do indivíduo brasileiro e do 
perpetrador do mal 
FONTE: Elaboração própria. 

Numa visão ainda numérica, verificamos as falas no discurso jornalístico para analisar 

a posição dos indivíduos, o nível de empoderamento e, consequentemente, a sua capacidade de 

apresentar-se e falar sobre o crime e sobre o medo decorrente. A própria imprensa tem um 

espaço próprio, que se configura tecnicamente no lide6 da notícia, e por isso a sua 

representação é elevada (408 textos). No caso de nossa pesquisa, isso é mais evidenciado em 

virtude de analisarmos blogs, onde os jornalistas se posicionam de forma mais direta. A vítima 

e seus familiares também têm espaço importante (182 textos), confirmando o que afirmamos 

acerca da reversão do poder quando o assunto em pauta é crime ou acidente (ver quadro 3, 

capítulo 3). Os representantes de instituições públicas – polícia, governo – e autoridades 

chamadas a opinar (psicólogos e sociólogos) também têm peso nas narrativas jornalísticas 

(244). 

A coletividade – que representa a comunidade imaginada de leitores dos jornais – tem 

duas representações em nosso trabalho: os leitores (nos blogs, com 17 textos), que escrevem 

cartas que são publicadas nos sites, e os indivíduos que são entrevistados para falar sobre os 

crimes que presenciaram ou dos seus sentimentos acerca da violência e do medo (176). Ambos 

também são empoderados no discurso midiático, como pode ser observado a seguir (gráfico 3). 

O ofensor e seus familiares também têm espaço para sua fala (76). Em alguns casos, chegam a 

relatar vergonha pelo que seus filhos fizeram. No caso João Hélio, a mãe de dois deles afirma: 

“não quero ser tachada como a mãe dos monstros”. 

                                                 
6 Já descrito no capítulo 3. 
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VÍTIMA E FAMÍLIA DA VÍTIMA

CG JORNALÍSTICOS/JORNALISTAS

LEITORES

COLETIVIDADE

AGENTES INSTITUCIONAIS

OFENSOR E FAMÍLIA DO OFENSOR

 

Gráfico 3 – A representação dos grupos no discurso jornalístico sobre o crime e o medo 
FONTE: Elaboração própria. 

 

Quando buscamos uma construção discursiva que reúna a significação das palavras 

medo, temor, horror, terror e pânico num contexto – trechos que elaboram o efeito de sentido 

do medo coletivo, a partir de algo que não se pode controlar, por estar remetido ao 

imponderável – podemos traduzir os números em exemplos, o que será feito a seguir (quadros 

7 a 24). No jornal O Globo, o discurso apresenta uma referência ao sim, o discurso é 

representativo do medo coletivo de forma mais enfática, na observação específica do caso João 

Hélio. Como a análise recai sobre o blog, os trechos produzidos pelos jornalistas são 

entrelaçados às falas de leitores que escrevem para os editores. 

Quanto às causas, surgem a referência à condição de inumanidade do perpetrador do 

mal (surtos, problemas psicológicos que não são detalhados, ansiedade por diversão) e as 

ações cuja motivação não justifica o crime ou são imprevisíveis (briga por maledicência, 

perturbações decorrentes de barulho, balas perdidas, fatalidade, ciúme). Também há a 

construção de vínculos entre crimes que não possui associação concreta (mortes por balas 

perdidas em lugares diversos, em momentos diferentes). 

Como solução, aparece a fé, o destino e o discurso retórico (oração, perdão, passeatas 

pela paz, protestos). Subjacente a isso, aparece a ideia de solução a partir de mudanças nas leis 

e a implantação de políticas públicas de emprego, saúde e habitação. Estas opiniões, inclusive 

de agentes institucionais, são produto da associação corrente entre o crime violento e a pobreza 

– que não serve para explicar vários crimes citados aqui (caso Isabella Nardoni, Caso Eloá, 

Caso Champinha, Caso Suzane e irmãos Cravinhos). 

Um dos textos em análise conclui que a criminalidade, por sua complexidade, exige 

providências múltiplas. A circularidade discursiva remete à falácia da conclusão irrelevante. 
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As adjetivações e expressões emotivas são repetitivas – brutalidade, banalização – e a 

comparação entre crime violento, genocídio e guerra civil fragiliza o papel informativo da 

mídia e elabora um sentido de risco, de incapacidade de controle social. A ideia de risco de ser 

vítima de crime violento e o medo decorrente, inclusive, nem sempre é tratada de forma 

subliminar nos discursos. Há textos em que a produção de significação aparece explícita, ainda 

que se tente objetivar este sentido. Trechos de narrativas causam sensações como temor, 

brutalidade, fatalidade ou pânico (quadros 7 e 8). 
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Document '02_ago_2007',  2 passages, 337 characters. 
Section 0, Paragraph 13, 228 characters. 

O medo de novos ataques alterou a rotina de 39 mil pessoas, que, por dia, usam os 155 ônibus que fazem o 
trajeto. Cerca de 900 moradores das comunidades do entorno da auto-estrada ficaram ontem sem qualquer opção 
de transporte 
 

Document '02_jul_2007',  4 passages, 603 characters. 
Section 0, Paragraph 24, 112 characters. 

Rafaela Maria da Silva foi a 12ª pessoa assassinada na cidade este mês e a sétima nos dois últimos dias de 
junho 
 
Section 0, Paragraph 27, 101 characters. 
Com tantas mortes em menos de 48 horas, a população da cidade está assustada e se recolhendo cedo 

 

Document '02_out_2007',  5 passages, 1443 characters. 
Section 0, Paragraph 12, 186 characters. 
O Brasil é o país em que a cultura do medo é mais forte entre 35 nações desenvolvidas e em 
desenvolvimento analisadas pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (Habitat) 
  
Section 0, Paragraph 13, 278 characters. 

O estudo afirma que, em todo o Brasil, mais de cem pessoas são vítimas de armas de fogo diariamente e que Rio 
de Janeiro e São Paulo respondem por metade dos crimes em todo o País. Também diz que 70 em cada cem 
brasileiros não se sentem seguros ao voltar para casa diariamente 
 
Section 0, Paragraph 20, 76 characters. 
Populações pobres que vivem em favelas são as mais afetadas pela insegurança 
 

Document '04_mar_2007',  3 passages, 471 characters. 
Section 0, Paragraph 19, 65 characters. 
Esmiúça sua dor e joga luz sobre a obscura história da colisão 
 
Section 0, Paragraph 31, 171 characters. 
Todos nós passamos por situações que nos angustiam, nos decepcionam e até mesmo nos fazem paralisados para 
enfrentar o amanhã. E o medo se torna a nossa melhor companhia  
 
Section 0, Paragraph 37, 235 characters. 
Contemplar crimes bárbaros e cruéis, como os cometidos contra crianças: os casos de João Hélio e a 
Chacina da Candelária no Rio de Janeiro, de Bragança Paulista em São Paulo, apenas como exemplos de 
muitos outros que ocorrem no Brasil 
Quadro 7 - A evidência do sentido do medo no discurso jornalístico – Jornal do Commercio 
FONTE: Elaboração própria. 
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Document 'globo_159',  2 passages, 403 characters. 
Section 0, Paragraph 48, 78 characters. 

Em uma cidade saturada com crimes violentos, o Bope foi celebrado por muitos  
 
Section 0, Paragraph 82, 325 characters. 

O capitão e seus homens agridem incessantemente suspeitos e cobrem suas cabeças com sacos plásticos até 
cuspirem sangue. "Põe na conta do papa", diz o capitão quando outro membro do esquadrão pergunta se 
deve matar a vítima de tortura. Era algo que os membros do Bope costumavam dizer durante a operação real, 
disse Pimentel 
 

Document 'globo_161',  7 passages, 984 characters. 
Section 0, Paragraph 35, 52 characters. 
Infelizmente não vejo uma luz no fim desse túnel... 
 
Section 0, Paragraph 60, 124 characters. 
Acho errado recriminar a atitude da polícia, devemos levantar as mãos para o céu por esses poucos policiais 
que são honestos 
 
Section 0, Paragraph 81, 201 characters. 

Só nos resta matar os traficantes, infelizmente, isto é guerra. Guerra. Sempre uso este exemplo: 
bombardear a Alemanha foi feio mas sem isto, Hitler estaria com seu nazismo dominando a Europa até hoje 
 
Section 0, Paragraph 81, 28 characters. 
É guerra sim, sinto muito 
 
Section 0, Paragraph 85, 28 characters. 

Matem todos os traficantes  
 
Section 0, Paragraph 91, 63 characters. 

Sentimento de um favelado que não acredita e não agüenta mais 

 
Document 'globo_165',  5 passages, 532 characters. 
Section 0, Paragraph 26, 38 characters. 

Ninguém está a salvo, em lugar nenhum 
 
Section 0, Paragraph 30, 182 characters. 

Cada vez que saímos de casa no Rio de Janeiro, o fazemos com a gravidade de quem sabe que pode não 
retornar . Tememos permanentemente por nossas vidas, e pela vida dos nossos filhos 

 
Document 'globo_58',  2 passages, 404 characters. 
Section 0, Paragraph 27, 309 characters. 

O assassinato do menino João Hélio, de seis anos, no Rio, há uma semana, com requintes de brutalidade 
inimagináveis, mostrou que há uma guerra civil nas metrópoles brasileiras. Há um país paralelo, periférico, 
que vive no limite da sobrevivência e não vê diferença entre polícia e bandido, lei e ilegalidade  
Quadro 8 – A evidência do sentido do medo no discurso jornalístico: caso João Hélio – O Globo  
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Document 'globo_61',  1 passages, 248 characters. 
Section 0, Paragraph 4, 248 characters. 

O brutal assassinato do menino João Hélio, de 6 anos, produziu um ambiente de comoção nacional e levou a 
Câmara, na última semana, a votar a toque de caixa projetos que sirvam para conter o caos do sistema de 
segurança pública e inibir a violência 
 
Document 'globo_96',  3 passages, 619 characters. 
Section 0, Paragraph 12, 223 characters. 

O assassinato de João Hélio indignou todos nós. A crueldade da ação e a banalização da vida daquela 
criança nos fizeram enxergar como monstros seus algozes. Nada justifica esse crime e devem ser punidos os 
que o cometeram 
 
Section 0, Paragraph 14, 269 characters. 
Crimes ainda mais bárbaros, motivos ainda mais fúteis matam todos os dias crianças como João Hélio. A 
diferença é que isso acontece no mundo de lá. Longe de nossos olhos e de nossos veículos de comunicação. E 
nós seguimos fingindo ignorar o genocídio urbano brasileiro 
 
Section 0, Paragraph 28, 127 characters. 

É o caos esse sistema. É a barbárie absoluta. Alimentamos com sangue infantil nosso egoísmo, nossa 
ganância e nossas vinganças 
 

Document 'globo_94', 2 passages, 432 characters. 
Section 0, Paragraph 6, 290 characters. 

As recentes discussões em torno da redução da maioridade penal, em face de mais um espasmo moral da 
sociedade brasileira o assassinato do menino João Hélio, no Rio -, deixaram claro que ainda conviveremos 
por muito tempo com episódios como aquele, sem mais uma vez extrair qualquer lição 
 
Section 0, Paragraph 12, 142 characters. 
A criminalidade é uma patologia social de causas múltiplas e que impõe, para sua superação, providências 
igualmente múltiplas e simultâneas 
 

Document 'globo_2~1',  2 passages, 517 characters. 
Section 0, Paragraph 1, 36 characters. 
O medo como elemento da alma carioca 
 
Section 0, Paragraphs 6-7, 481 characters. 

E como acabar com essa violência, sem o medo gerado pelos confrontos entre polícia e traficante? Afinada 
com o discurso do governador Sérgio Cabral, a advogada Evelyn tem a resposta pronta 
- Temos de deixar a hipocrisia de lado e derrubar tabus como a legalização das drogas. Todo mundo sabe que as 
drogas geram violência. Eu sou pessimista, não vejo como resolver com operações policiais. É uma vitória 
para a polícia entrar lá, mas isso não vai acabar com o tráfico – lamenta 
 

Document 'globo_165',  8 passages, 1803 characters. 
Section 0, Paragraph 5, 56 characters. 
Ipanema pede à OAB para lutar contra a ditadura do crime 
Quadro 8 – A evidência do sentido do medo no discurso jornalístico: caso João Hélio – O Globo 
(continuação) 
FONTE: Elaboração própria. 
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Se há o bem, há em seguida uma categoria do mal que o contrapõe. Por conseguinte, 

quando João Hélio surge como o anjo que veio salvar o Brasil, é preciso que se localize o que 

é poluído, impuro. A criança teve a infância partida e, assim, incorpora o mártir cuja “morte 

não pode ter sido em vão”. (quadros 19 e 20). Ainda numa busca simples, quando procuramos 

as palavras Diabo e monstro, relacionadas aos ofensores, encontramos o seguinte nos dois 

jornais: Diabo – cinco vezes (O Globo); monstro – 31 vezes (Jornal do Commercio, em 

contagem única, desconsiderando repetições). 

Embora, em números isolados, pareça um valor irrelevante, quando descemos às 

significações construídas nas narrativas, localizamos trechos nos textos que remetem 

simbolicamente ao sentido de inferno e demônio dirigido aos criminosos e às suas ações, à 

presença do sentido de medo coletivo porque o perpetrador do mal surge numa descrição que 

aproxima o ofensor do sentido de monstro, demônio ou Diabo, ainda que estas palavras não 

sejam usadas. 

Como já afirmamos, embora a significação do Diabo associada à história do Brasil de 

que nos fala Alba Zaluar (1994, 2004a) não esteja evidente nas narrativas do senso comum 

expostas na imprensa, a demonização do criminoso ocorre no discurso numa tentativa de 

entendimento das razões da ação humana violenta. Portanto, há 256 passagens textuais em 137 

documentos que remetem à significação de monstruosidade e maldade do indivíduo autor do 

crime violento nos dois jornais, onde se representa a ideia recorrente de que o criminoso sai do 

nível do humano. Isso aconteceu no caso João Hélio, no Globo (quadro 9) e também em outros 

episódios de crime violento narrados no JC (quadro 10): 
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Document 'globo_96',  1 passages, 36 characters. 
Section 0, Paragraph 12, 36 characters. 

Enxergar como monstros seus algozes 
 

Document 'globo_78',  6 passages, 702 characters. 
Section 0, Paragraph 13, 113 characters. 
Isso não está no racional da humanidade e do mundo animal. Está no irracional  da humanidade e do mundo 
animal 
 

Document 'globo_30',  2 passages, 166 characters. 
Section 0, Paragraph 5, 47 characters. 
Não quero ser tachada como a mãe dos monstros 
 
Document 'globo_58',  2 passages, 404 characters. 
Section 0, Paragraph 35, 95 characters. 

No meio do redemunho, como dizia Guimarães Rosa, o diabo e suas vítimas João Hélio e todos nós 
 

Document 'globo_55',  3 passages, 644 characters. 
Section 0, Paragraph 6, 137 characters. 
A cada dia sua agonia’ tornou-se um mantra que repetimos incessantemente. Os crimes se sucedem e se 
aprimoram em bestialidade e malvadez 
 
Section 0, Paragraph 40, 132 characters. 
João morreu devido a um tratamento desumano, violento, aterrorizante, bestial, cruel, por cinco monstros 
que breve estarão nas ruas 
Quadro 9 – O ofensor: a representação do Diabo no jornal O Globo – caso João Hélio 
FONTE: Elaboração própria. 
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Document '01_nov_2007',  1 passages, 89 characters. 
Section 0, Paragraph 16, 89 characters. 

Mente criminosa, sendo um homem sem qualquer coração, sem qualquer sentimento de piedade  
 

Document '02_fev_2008',  1 passages, 27 characters. 
Section 0, Paragraph 52, 27 characters. 
Esse criminoso é um monstro 
 

Document '02_out_2007',  1 passages, 167 characters. 
Section 0, Paragraph 57, 167 characters. 

Uma das testemunhas do assassinato. “Foi você que matou a garotinha. Eu vi quando você estava com ela. Tenha 
coragem e assuma o que você fez. Você é um monstro”, disse 
 

Document '06_jul_2007',  2 passages, 70 characters. 
Section 0, Paragraph 44, 45 characters. 

Eles agiam de forma fria, anormal, animalesca 
 
Section 0, Paragraph 51, 25 characters. 
Monstro miserável! Tarado 
 

Document '07_nov_2007',  1 passages, 43 characters. 
Section 0, Paragraph 54, 43 characters. 

Decidiam quem iria morrer e quem iria viver 
 

Document '08_dez_2007',  1 passages, 54 characters. 
Section 0, Paragraph 44, 54 characters. 

 Finalmente, esses bárbaros vão pagar pelo que fizeram 
 

Document '08_jul_2007',  1 passages, 78 characters. 
Section 0, Paragraph 64, 78 characters. 
São uns animais. Quando estão em grupo, é pior, porque querem posar de machos 

 
Document '09_fev_2007',  6 passages, 768 characters. 
Section 0, Paragraph 26, 34 characters. 

Atitude animalesca dos criminosos 
 
Section 0, Paragraph 27, 45 characters. 
Os criminosos se multiplicam feito carrapatos 
 

Document '10_fev_2007',  2 passages, 147 characters. 
Section 0, Paragraph 9, 70 characters. 

Segundo testemunha, eles teriam chamado o menino de “boneco de Judas”  
Quadro 10 – O ofensor: a representação do Diabo no Jornal do Commercio 
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Section 0, Paragraph 14, 77 characters. 
Diego Nascimento da Silva, 18, já preso, teria dito: “É um boneco de Judas” 
 

Document '11_abr_2007',  1 passages, 121 characters. 
Section 0, Paragraph 8, 121 characters. 

Vamos mandar a galerinha matar ele e jogar no Santo Antônio. Ninguém vai saber. Pra fazer o mal tem que 
ter a manha, ‘véi’ 
Quadro 10 – O ofensor: a representação do Diabo no Jornal do Commercio (continuação) 
FONTE: Elaboração própria. 
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O que consideramos fundamental para a produção do medo como efeito de sentido vem 

da construção discursiva das causas da ação humana violenta como algo fora do controle, 

conforme os trechos seguintes. A causalidade é descrita como vingança, raiva, desilusão 

amorosa, negligência, improviso. O discurso remete, em grande parte das vezes, ao 

imponderável, ao incontrolável da ação humana. Mata-se por vingança ou por amor, por uma 

discussão banal ou por ordem do acaso, o que inviabiliza o controle social. 

Além disso, há um trecho expresso em que se fala em “taxa normal de mortes por 

armas de fogo”, quando se pressupõe normalidade associada ao crime violento dentro de 

limites estatísticos, desde que dentro de certos padrões que não se sabe a origem (uma 

conclusão jornalística a partir do conceito de normalidade de Durkheim?). O efeito de sentido 

do medo fica subjacente à seguinte questão: como conter o risco se a causa da ação não é 

tangível? As razões expressas pelos autores da ação violenta são aceitas e naturalmente 

reproduzidas. Vejamos trechos do Jornal do Commercio (quadro 11): 
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Document '03_dez_2007',  4 passages, 614 characters. 
Section 0, Paragraph 13, 109 characters. 

Augusto Peixoto desferiu 44 facadas na religiosa, alegando que a irmã não correspondia aos seus 
sentimentos 
 

Document '03_mai_2007',  8 passages, 1192 characters. 
Section 0, Paragraph 12, 65 characters. 

A negligência do Estado tem aumentado a insegurança e a violência 
  
Section 0, Paragraph 12, 147 characters. 

As falhas profundas na forma como o Estado trata da segurança pública, que há muito vem sendo 
caracterizada por medidas reativas e de improviso 
 
Section 0, Paragraph 13, 253 characters. 
Em nove dias, 493 pessoas foram mortas a tiros em todo o Estado, o que representa três vezes a taxa normal 
de mortes por armas de fogo. A onda de violência foi uma resposta do PCC contra a transferência de líderes 
da facção para presídios mais seguros  

 
Document '01_dez_2007',  3 passages, 252 characters. 
Section 0, Paragraph 57, 101 characters. 
O assassinato teria sido motivado por causa de um namoro da filha. O pai não queria o relacionamento 
 
Document '01_jul_2007',  1 passages, 106 characters. 
Section 0, Paragraph 27, 106 characters. 
Crimes como o de Brasília e o do Rio são motivados também pelo que ele chama de “ansiedade pela 
diversão” 
 
Document '31_mai_2007',  1 passages, 95 characters. 
Section 0, Paragraph 71, 95 characters. 

O crime foi motivado por uma briga sobre a qualidade dos produtos comercializados pelo suspeito 
 
Document '31_ago_2007',  4 passages, 646 characters. 
Section 0, Paragraph 8, 205 characters. 
O garoto Mauro Felipe dos Santos Oliveira, 7 anos, violentado, torturado  e enforcado no último domingo 
no povoado de Porto Grande, localizado na Zona Rural de São Luís, foi morto pelo próprio irmão  adotivo 
 

Section 0, Paragraph 10, 87 characters 

Os dois alegaram estar bêbados e que, por isso, decidiram abusar sexualmente da criança 
 

Document '30_mar_2007',  3 passages, 489 characters. 
Section 0, Paragraph 32, 171 characters. 

O travesti, que era conhecido na região como Esmeralda, afirmou que matou a garota com uma facada no 
pescoço, porque a menina estaria, segundo ele, perturbando seu sossego 
 

Document '15_dez_2007',  3 passages, 431 characters. 
Section 0, Paragraph 11, 89 characters. 
A mulher foi orientada por uma vidente a sacrificar as crianças para conseguir engravidar 
Quadro 11 – As causas atribuídas à ação humana violenta 
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Document '17_mar_2007',  2 passages, 318 characters. 
Section 0, Paragraph 7, 131 characters. 
O garoto confessou que, por raiva do irmão mais velho da vítima, que o teria agredido, matou, violentou e 
decapitou a outra criança 
 
Section 0, Paragraph 10, 187 characters. 
O autor confesso do homicídio alegou que tinha raiva do irmão da vítima, que costumava agredi-lo. Além 
disso, afirmou que já havia discutido com a criança de 3 anos por causa de uma bola 
Quadro 11 – As causas atribuídas à ação humana violenta (continuação) 
FONTE: Elaboração própria. 
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Os casos de bala perdida são exemplos de descrição de vínculos de ações que remetem 

ao destino ou à repetição, o que representa uma lógica falaciosa no discurso jornalístico. Em 

uso de sua capacidade retórica, a mídia constrói esta conexão simbólica. Afinal, qual o vínculo 

que se pode apontar entre o disparo de uma arma que atinge um indivíduo ao acaso e outro tiro 

que vitima outro, em outro lugar, em outras circunstâncias? Por ser uma ação de origem 

desconhecida, remete ao imprevisível e, consequentemente, a uma falsa ideia de repetição de 

ações e do risco de ser vítima que não se pode controlar. Eis aí as estratégias de sustentação e 

fidelização. 

Em seu projeto retórico, as narrativas jornalísticas produzem conclusões de aumento de 

crime violento e o decorrente medo de ser vítima do acaso, com base numa ação humana cujo 

controle social é praticamente impossível. Quando o discurso associa o aumento de casos de 

vítimas de balas perdidas à polícia (que deveria na verdade dar segurança) – embora não haja a 

apresentação efetiva de estatísticas que comprovem esta afirmação –, está criado o clima 

favorável ao medo coletivo. Vejamos o quadro 12 a seguir, com trechos retirados do Jornal do 

Commercio, tratando da questão em Pernambuco e em outros estados: 
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Document '01_out_2007',  6 passages, 655 characters. 
Section 0, Paragraph 9, 67 characters. 

Uma criança de 4 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida 
 
Section 0, Paragraph 12, 207 characters. 

O caso de Emanuele não foi o único de bala perdida na Região Metropolitana do Recife durante o fim de 
semana. Na 5ª etapa de Rio Doce, em Olinda, um garoto de 11 anos foi baleado após troca de tiros na área 
 
Section 0, Paragraph 13, 128 characters. 
No Arruda, Zona Norte da capital, Gerlane França dos Prazeres, 26, foi baleada quando passava pelas 
proximidades do Pagodão Bar 
 
Section 0, Paragraph 14, 65 characters. 

Setembro terminou com o total de cinco vítimas de balas perdidas 
 
Section 0, Paragraph 14, 86 characters. 
Uma adolescente de 15 anos levou um tiro de raspão na cabeça, na Macaxeira, Zona Norte 
 
Section 0, Paragraph 15, 102 characters. 
A outra vítima foi uma criança de 9 anos, atingida por bala perdida no dia 9 de setembro, em Água Fria 
 

Document '03_jan_2008',  2 passages, 120 characters. 
Section 0, Paragraph 8, 48 characters. 
Atingidas por disparos acidentais de espingardas 
 
Section 0, Paragraph 13, 72 characters. 
Disparos acidentais também fizeram vítimas nos dois últimos dias de 2007 
 

Document '03_jun_2007',  2 passages, 314 characters. 
Section 0, Paragraph 18, 161 characters. 

O operador industrial Gessivaldo Batista Ribeiro, 24 anos, estava em uma parada de ônibus na PE-60, no bairro 
da Cohab, quando foi atingido por uma bala perdida  
 

Document '02_jan_2008',  4 passages, 248 characters. 
Section 0, Paragraph 10, 82 characters. 

Informações preliminares apontam que as vítimas foram atingidas por balas perdidas 
 
Section 0, Paragraph 15, 56 characters. 
Nem os feridos sabem dizer de onde partiram os disparos 
 
Section 0, Paragraph 48, 91 characters. 
Fuzil que atingiu o soldado Hugo Marcelo Soares Ribeiro teria sido disparado acidentalmente 
Quadro 12 – O risco imponderável de ser vítima de bala perdida 
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Document '06_ago_2007',  3 passages, 698 characters. 
Section 0, Paragraph 9, 211 characters. 
Liane Angeles Souza Andrade, de 19 anos, foi atingida na cabeça e morreu na hora. O namorado, Leonardo 
Antunes Mainomi, de 23, foi baleado no rosto e pescoço e, até as 18 horas, estava internado em estado grave  
 
Section 0, Paragraph 10, 240 characters. 
Tatiane Trajano Santana, de 13 anos ferida por bala perdida no sábado à tarde, quando brincava na porta de 
casa, em Olaria, perto do Complexo do Alemão (Zona Norte), morreu ontem, no mesmo hospital, às 13h50. 
Tatiane foi atingida no peito 
 

Document '06_jun_2007',  1 passages, 193 characters. 
Section 0, Paragraph 22, 193 characters. 
A engenheira química Ana Cláudia Queres Rodrigues, 28 anos, foi morta ao ser atingida por bala perdida 
numa troca de tiros entre policiais e assaltantes, no Rio. Ela estava grávida de 4 meses 
 

Document '06_mai_2007',  14 passages, 2214 characters. 
Section 0, Paragraph 15, 256 characters. 
O abuso da força na política de segurança do Rio, denunciado semana passada pela Anistia Internacional, pode 
estar por trás do crescente número de pessoas atingidas por balas perdidas em meio ao conflito entre 
policiais e traficantes nas favelas cariocas 
Quadro 12 – O risco imponderável de ser vítima de bala perdida (continuação) 
FONTE: Elaboração própria. 
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Reforçamos que a associação do criminoso ao demônio nasce da incompreensão das 

razões de certos atos violentos, descritos com detalhes que causam a ampliação da angústia 

dos dramas sociais, que são revividos de forma mediada pelos leitores. O discurso midiático 

tece, em grande parte das vezes, minúcias dos episódios com alto grau de uso da violência, o 

que produz nos indivíduos que falam acerca deles a sensação de que apenas seres inumanos 

são capazes de ações incontroláveis. Logo, as causas são inatingíveis. 

As soluções, obviamente, remetem também ao sobre-humano, porque somente Deus 

pode vencer o Diabo, pode enfrentá-lo, julgá-lo e condená-lo. Foram codificados 126 

documentos onde as soluções para os crimes violentos estão vinculadas à fé e ao destino, como 

veremos a seguir (quadros 13 e 14).  
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Document '01_mai_2007',  5 passages, 567 characters. 
Section 0, Paragraph 17, 167 characters. 

A aliança de casamento salvou a vida da empresária Elissandra de Almeida Santos, 32 anos, uma das três 
vítimas de J. S., 17 anos, em uma tentativa frustrada de assalto 
 

Document '03_dez_2007',  2 passages, 406 characters. 
Section 0, Paragraph 14, 153 characters. 

A morte da freira, ocorrida em 9 de abril de 1993, serviu de base para o cardeal arcebispo de Salvador dom 
Geraldo Majella pedir sua beatificação em 1999 
 
Section 0, Paragraph 15, 253 characters. 

O fato de o agressor ter aplicado 44 facadas contribuiu para fortalecer o pedido de beatificação. Foi o mesmo 
número de golpes recebidos por Jesus Cristo, antes da crucificação, durante o martírio que é considerado o 
“mito fundador” da Igreja Católica 
 

Document '09_jan_2008',  2 passages, 488 characters. 
Section 0, Paragraph 31, 288 characters. 

“Essas velas acesas simbolizam nossa luta para que a justiça seja feita. Queremos iluminar a cabeça daqueles 
que têm o poder nas mãos e podem condenar de forma correta e justa as pessoas que cometeram esse ato 
criminoso contra Carol”, desabafou Ana Paula Diniz, prima da engenheira química 
 

Document '11_ago_2007',  1 passages, 176 characters. 
Section 0, Paragraph 53, 176 characters. 

Emocionadas, as cerca de 200 pessoas que velavam o corpo de Laura aplaudiram a saída do cortejo. Depois, 
quando, à beira do túmulo, se abraçaram enquanto rezavam um Pai-Nosso 
 

Document '13_mai_2007',  2 passages, 448 characters. 
Section 0, Paragraph 13, 299 characters. 

“A dignidade humana não pode ser espezinhada desta maneira. Vocês são os embaixadores da esperança”. O 
santo padre foi mais duro e disse que os traficantes terão contas a acertar com Deus: “Pensem no mal que 
vocês estão fazendo a uma multidão de jovens e de pais. Deus vai lhes exigir satisfações” 
 
Section 0, Paragraph 20, 149 characters. 

Foi duro com os traficantes: “O mal provocado recebe a mesma reprovação dada por Jesus aos que 
escandalizavam os pequeninos, os preferidos de Deus” 
 

Document '13_mar_2007',  2 passages, 182 characters. 
Section 0, Paragraph 38, 110 characters. 
Como vocês podem defender esses monstros? Não sou rica, mas acredito na justiça dos homens e na justiça 
divina 
 
Section 0, Paragraph 41, 72 characters. 

Agora é esperar pela justiça, que, se Deus quiser, vai fazer o seu papel 
 
Quadro 13 – As soluções para os crimes violentos: fé, destino e iniciativas retóricas – JC 
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Document '14_fev_2007',  2 passages, 279 characters. 
Section 0, Paragraph 37, 99 characters. 

“Sou mãe e sou avó. Este é o momento de se unir em oração e pedir que eles tenham paz no coração.”  
 
Section 0, Paragraph 38, 180 characters. 

Cerca de cem pessoas usavam uma camisa com a foto de João na qual se lia a inscrição: “Um anjo pela paz. 
Saudade eterna”. Ao lado do altar, um cartaz dizia: “Que não seja em vão” 
 

Document '18_jun_2007',  4 passages, 571 characters. 
Section 0, Paragraph 78, 116 characters. 

Com camisetas e balões brancos, moradores de Camaragibe, no Grande Recife, foram às ruas, ontem à tarde, 
pedir paz 
 
Section 0, Paragraph 81, 250 characters. 
Músicas religiosas que falavam de paz foram cantadas. Em cima de um carro de som, um padre pregava a 
importância de as pessoas construírem a paz. Em frente ao Centro comercial, fogos de artifício emocionaram 
os participantes, que soltaram os balões 
 

Document '20_jul_2007',  2 passages, 196 characters. 
Section 0, Paragraph 37, 131 characters. 
Fiquei um mês internado. Entrei em coma. Os médicos chegaram a dizer que eu não sobreviveria. Foi um 
milagre de Deus eu me salvar 
 
Section 0, Paragraph 39, 65 characters. 

Deus me deu essa segunda chance e eu tenho que saber aproveitar 
 

Document '21_nov_2007',  1 passages, 246 characters. 
Section 0, Paragraph 32, 246 characters. 
Resignados com o ocorrido, os familiares de Romualdo afirmaram que vão entregar o caso a Deus e esperar. 
“Temos que entregar tudo na mão de Deus, porque a justiça do homem é falha e lenta 
 
Document '23_mai_2007',  1 passages, 81 characters. 
Section 0, Paragraph 10, 81 characters. 
 “Foi a mão de Deus que segurou a bala”, disse Wescley, visivelmente emocionado 
 

Document '23_mar_2007',  1 passages, 211 characters. 
Section 0, Paragraph 52, 211 characters. 

 A procissão de hoje vai pedir o fim da violência e mais paz na sociedade. “O mundo está em conflito e 
queremos mais felicidade”, explicou Jones Carlos de Albuquerque, o irmão provedor da organização religiosa 
Quadro 13 – As soluções para os crimes violentos: fé, destino e iniciativas retóricas – JC (continuação) 
FONTE: Elaboração própria. 
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Document 'globo_135',  2 passages, 390 characters. 
Section 0, Paragraph 6, 57 characters. 

Telegrama do Papa: preces para o Rio superar a violência 
 

Document 'globo_40',  1 passages, 100 characters. 
Section 0, Paragraph 6, 100 characters. 
Que a dor pela perda do menino João Hélio nos dê força para começarmos a construir um Brasil de paz 
 

Document 'globo_79',  1 passages, 241 characters. 
Section 0, Paragraph 28, 241 characters. 
Leio sempre, e a minha família me deixa atualizada. Vou colocar uma faixa de luto na minha página na 
internet por causa da morte do João Hélio. Eu sei que é pouco, mas cada um deve fazer um pouquinho para - 
quem sabe? - mudar algo no futuro 

Document 'globo_90',  2 passages, 285 characters. 
Section 0, Paragraph 13, 184 characters. 
Eu queria ter poderes de super-herói, de poder levantar vôo e tirar um filho daquela situação. (choro). Eu corri 
com minha filha, mas sabia ali que o fim dele estava traçado. (choro) 
Quadro 14 – As soluções para os crimes violentos: fé, destino e iniciativas retóricas (caso João Hélio) – O 
Globo 
FONTE: Elaboração própria. 
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No nó como cada grupo de indivíduos é afetado, percebe o crime violento e expressa 

um sentimento traumatizante?(como a ação exclusiva sobre a vítima se reproduz sobre outros 

indivíduos), observamos as falas dos seguintes grupos: vítima e família da vítima, carrier 

groups jornalísticos/jornalistas, leitores (comunidade imaginada que escreve às redações dos 

jornais), coletividade (sociedade brasileira em geral descrita ou citada no discurso), agentes 

institucionais e ofensor ou família do ofensor. Nos dois veículos, foram codificados 408 

documentos, com 3.268 passagens textuais onde está subjacente a significação que os fatos 

assumem no discurso midiático na perspectiva dos jornalistas ou das empresas de 

comunicação. 

Os trechos referentes à posição dos carrier groups jornalísticos acerca dos crimes 

violentos se constituem, no Jornal do Commercio, no próprio lide, o primeiro parágrafo das 

notícias. Embora tente transparecer uma posição objetiva e distanciada do fato narrado, é 

possível verificar no discurso a percepção – seja do jornalista, seja da instituição por ele 

representada – acerca dos episódios. Palavras descrevem os fatos de forma subjetiva, através 

de adjetivos e advérbios. 

É relevante perceber, no Jornal do Commercio, uma alternância entre a tentativa da 

objetividade – com a apresentação de estatísticas criminais – e a clara posição emocional. Por 

exemplo, Champinha, que matou o casal Liane Friedenbach e Felipe Silva Caffé (ver 

apêndice), é referenciado quatro anos após o crime no título de uma matéria sem que sejam 

necessários detalhes. O caso tornou-se um ícone e o apelido do ofensor tornou-se rótulo 

suficiente para remeter a comunidade imaginada de leitores ao episódio, que é revivido na 

notícia. Expressões como brutalidade, tragédia e bárbaro aparecem em títulos e no lide das 

notícias. 

Ainda no JC, um artifício recorrente nas narrativas e que se constitui em falácia de 

conclusão irrelevante, comum ao tratar de crimes violentos, é a soma dos anos das penas de 

todos os condenados, como se a punição fosse cumprida em bloco por todos eles. Esta 

elaboração discursiva dá ao julgamento um peso de perpetuação da condenação que não é real 

(no Brasil, a pena máxima é de 30 anos). Além disso, verificam-se correntemente vínculos 

entre episódios de crimes violentos distintos que, ao serem apresentados conjuntamente, levam 

à percepção de um movimento combinado de atos criminosos. 

No caso de O Globo, como a pesquisa se ateve aos blogs, a posição autoral dos 

jornalistas é explícita e a percepção sobre o que pensam acerca dos crimes violentos – 

especificamente do caso João Hélio – fica ainda mais evidenciada. Expressões emotivas são 
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usadas, inclusive na primeira pessoa, quando o jornalista assume claramente o discurso. Além 

disso, há o convite à condição redentora da criança, representada pela ideia de que João Hélio 

morreu para nos salvar. Verificamos que o mesmo trecho da narrativa que ajuda a constituir o 

sentido de sim, o discurso é representativo do medo coletivo, remete-nos ao sentido de bandido 

como monstro, da ação criminosa como bárbara e alimentada com sangue de crianças, logo, 

numa descrição que aproxima o ofensor do sentido de monstro, demônio ou Diabo. Vejamos 

os trechos em destaque nos quadros a seguir (15 e 16): 
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Document 'globo_64', 1 passage, 873 characters. 
Section 0, Paragraph 8, 873 characters. 

Em alguns círculos da sociedade brasileira, nos quais se inclui uma penca de parlamentares, deve existir um 
botãozinho mental que é acionado sempre que acontece um crime bárbaro é o botãozinho mental do aumento 
de pena. Um assassinato comove o país? O botãozinho mental defende uma lei prevendo pena maior para 
os assassinos. Um seqüestro provoca indignação geral? O botãozinho mental quer pena maior para 
seqüestradores. É sempre assim. Um menor participou do assassinato brutal do menino João Hélio? O 
botãozinho mental comparece defendendo pena maior para o menor. Agora, a Câmara aprovou um projeto 
em resposta ao assassinato de João Hélio: dobra a pena para quem alicia menores de 18 anos para suas 
atividades criminosas. Anotem aí: a medida pode ter o mérito de dar uma satisfação à sociedade, uma 
resposta à indignação coletiva, mas não vai resolver coisa nenhuma 
 
Document 'globo_113', 1 passage, 654 characters. 
Section 0, Paragraph 22, 654 characters 
Sou de uma geração em que as famílias comuns não falavam do câncer. E não falavam porque o câncer era uma 
espécie de condenação. Falar o seu nome podia atrair a doença sem cura que tomava o corpo por inteiro com 
muita dor. E ainda havia a dúvida: "Será que pega?" Mas existia a solidariedade. Quer dizer, a mobilização 
silenciosa... Felizmente a medicina agiu rapidamente e continua agindo, pesquisando e atacando as causas. Hoje, 
além das medidas preventivas, estão aí as perspectivas reais de cura. Moral desse desespero escrito? A violência 
se assemelha a um câncer... Sem urgência e maiores esforços não haverá esperança de tratamento. Nem 
sonho. 
 
Document 'globo_9',  2 passages, 1510 characters. 
Section 0, Paragraphs 5-6, 778 characters. 

A matéria que mais me comoveu 
Ser repórter não nos torna imunes ao sentimento, à emoção. Especialmente quando, mais que repórter, se é 
mãe. É muito difícil conter as lágrimas quando a gente tem de apurar e escrever sobre um crime bárbaro 
como o do João Hélio. Durante todo o tempo em que participei da cobertura, na quinta-feira, um pensamento 
me atormentou: em vez do João Hélio poderia ser meu filho, o filho de qualquer um de nós, cidadãos 
cariocas que têm de conviver com o avanço da violência. Que mãe, preocupada com a segurança de sua criança, 
não põe o filho pequeno no banco de trás do carro, numa cadeirinha e preso com cinto de segurança? Como 
imaginar que bandidos sequer permitam que uma mãe retire seu filho de apenas 6 anos do carro, antes de 
roubarem o veículo? 
 

Document 'globo_6', 1 passage, 30 characters. 
Section 1.1.1.2, Paragraph 5, 30 characters. 

Por João Hélio e pelo Brasil 
 

Document 'globo_96',  3 passages, 619 characters. 
Section 0, Paragraph 28, 127 characters. 

É o caos esse sistema. É a barbárie absoluta. Alimentamos com sangue infantil nosso egoísmo, nossa 
ganância e nossas vinganças 
Quadro 15 – O discurso dos carrier groups: caso João Hélio – O Globo 
FONTE: Elaboração própria. 
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Document '01_abr_2007',  14 passages, 3140 characters. 
Section 0, Paragraph 46, 315 characters. 

A polícia registrou três duplos homicídios na madrugada de ontem, em municípios distintos da Região 
Metropolitana do Recife. As vítimas, todos homens, tinham entre 22 e 28 anos. Em apenas uma ocorrência, um 
dos rapazes assassinados era um menor, aparentando 17 anos. Todos os crimes, com características de 
execução 
 
Section 0, Paragraph 53, 224 characters. 

Aline Soares da Silva, 5 anos. Este é o nome da menina encontrada morta, em avançado estado de 
decomposição e com sinais de violência sexual, na noite da quinta-feira passada, em uma área de mangue às 
margens do Rio Beberibe 
 

Document '01_dez_2007',  13 passages, 1917 characters. 
Section 0, Paragraph 11, 45 characters. 
Champinha é interditado e continuará na FEBEM 
 
Section 0, Paragraph 13, 303 characters. 

Alegando distúrbios mentais do acusado, a Justiça paulista determinou a interdição compulsória de Roberto 
Aparecido Alves Cardoso, 20 anos, conhecido como Champinha, um dos envolvidos no assassinato do casal de 
namorados Liana Friedenbach e Felipe Caffé, em 2003, quando ele ainda era menor de idade 
 
Section 0, Paragraph 16,163 characters. 
Champinha é acusado de, junto a quatro comparsas, assassinar o casal de adolescentes Liana Friedenbach e 
Felipe Caffé, além de estuprar Liana, em novembro de 2003. Os outros acusados foram condenados e suas 
penas somam quase 300 anos 
 
Section 0, Paragraph 57,190 characters. 

Um crime brutal chocou os moradores desta cidade, no Agreste pernambucano. Ontem o caminhoneiro 
Edvaldo Elói da Silva, 52 anos, matou a filha, Lidiane Micaele da Costa Silva, 21, a facadas 

 
Document '01_mar_2007',  11 passages, 3358 characters. 
Section 0, Paragraph 7,13 characters. 
Crime bárbaro 
 
Section 0, Paragraph 13,432 characters 
Um encontro marcado pela internet terminou tragicamente para a corretora de imóveis Célia Maria de 
Carvalho Damasceno, 43 anos. Desaparecida desde sábado passado, ela foi encontrada morta, na noite da última 
terça-feira, enterrada no quintal de uma casa na estrada de Genipabu – praia próxima à capital potiguar. Célia 
foi amordaçada e teve as mãos e os pés atados antes de ser torturada, morta a pauladas e colocada numa 
cova rasa 
 
Document '20_ago_2007',  8 passages, 2387 characters. 
Section 0, Paragraph 31, 450 characters. 
A brutalidade de um assassinato chamou a atenção da população de Pesqueira, no Agreste do Estado. O 
taxista Claudivan de Lima Galvão, 23 anos, recebeu dois golpes de foice na nuca depois de atender, às 18h30 de 
sábado, um chamado para uma corrida na cidade. O corpo do rapaz foi encontrado às 21h do mesmo dia na 
Barragem de Rosa, na área rural do município. A polícia acredita que o motivo do crime seja vingança, já que 
nada foi roubado da vítima 
Quadro 16 – O discurso dos carrier groups – Jornal do Commercio 
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Document 19_abr_2007',  9 passages, 1816 characters. 
Section 0, Paragraph 11,418 characters 
Uma pesquisa realizada pelo Senado Federal indica que a população quer um rigor maior para punir os atos 
de violência em todo o País. O levantamento, realizado pelo DataSenado, mostra que 93% dos entrevistados 
querem pena integral para os crimes hediondos – abolindo, assim, a progressão de regime para delitos dessa 
categoria – e 69% dizem acreditar que o teto de 30 anos para o cumprimento de prisão deve ser elevado 
 
Document 17_set_2007',  8 passages, 1966 characters. 
Section 0, Paragraph 30, 38 characters 
Polícia registra 16 crimes em 24 horas 
 
Section 0, Paragraph 32, 474 characters 
A Polícia Civil registrou 16 homicídios em Pernambuco das 6h do sábado às 6h do domingo. O caso mais 
grave ocorreu em Camaragibe, Grande Recife, quando dois jovens foram executados a tiros por volta das 4h30 
de ontem. Dois homens em uma moto assassinaram Flávio Severino das Neves Silva, 20 anos, e Isaac Amaral da 
Silva, 18, na Rua Ramiz Galvão, na comunidade de Vera Cruz. Os dois voltavam para casa, quando foram 
abordados pelos pistoleiros. Nada foi levado das vítimas 
 
Document 16_out_2007', 11 passages, 3987 characters. 
Section 0, Paragraph 18, 758 characters 
A ficção virou realidade quando o som de uma bala percorreu a sala 6 do Multiplex Tacaruna, em Santo 
Amaro, ontem à noite, durante a sessão de Tropa de Elite que teve início às 17h15. De acordo com testemunhas 
que estavam no local durante o ocorrido, a confusão começou logo após o fim do filme, quando se ouviu o 
barulho de um tiro. Segundos depois, um corpo caído e ensangüentado no chão. A vítima foi identificada 
como Ivison Correia Oliveira dos Santos, 39 anos, agente penitenciário lotado no Centro de Triagem, em Abreu 
e Lima. Ele recebeu os primeiros socorros no local por uma unidade do Samu, foi encaminhado ao Hospital da 
Restauração ainda com vida, mas não sobreviveu ao ferimento de bala entre o tórax e o estômago, falecendo na 
sala de cirurgia 
 
Document '02_dez_2007',  5 passages, 1275 characters. 
Section 0, Paragraph 72, 325 characters. 

Apesar da redução, Pernambuco ainda não saiu das primeiras colocações quando o assunto é homicídio. A 
pesquisa mostra que com uma taxa de 49,6 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes no ano passado, o 
Estado só perde para Alagoas (52,2). Ou seja, no mapa da violência, o território pernambucano permanece 
vermelho 
Quadro 16 – O discurso dos carrier groups – Jornal do Commercio (continuação) 
FONTE: Elaboração própria. 
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No JC, percebe-se o argumento que reproduz uma clara falácia de relevância ofensiva 

no momento em que se fala dos crimes de classe média. A associação entre jovens “bem-

nascidos”, com direito à educação e ao lazer, e a estranheza de que cometam crimes violentos, 

acaba por reproduzir a ideia de que a ação humana violenta é pertinente ao indivíduo pobre. 

Contraditoriamente, numa edição anterior, uma alusão à favela como lugar da criminalidade é 

suavizada com o discurso de que lá também vive “gente decente, tão refém da violência 

quanto os filhos da classe média” (quadro 17). 
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Document '01_jul_2007',  10 passages, 2705 characters. 
Section 0, Paragraph 8, 32 characters. 

Jovens, bem-nascidos e violentos 
 
Section 0, Paragraph 14, 498 characters. 

Eles estudaram nas melhores escolas. Vestem roupas de marca e são figurinhas carimbadas nos bares e 
boates mais badalados. Moram em prédios e condomínios de luxo. Têm – quase – tudo para despontar na 
vida. Mas chamam a atenção pela violência, pelo desrespeito às diferenças e pelas cada vez mais freqüentes 
manchetes dos jornais. A geração perdida da classe média leva medo à sociedade, vergonha aos pais e reaviva 
uma pergunta que, de tempos em tempos, volta a atormentar a opinião pública: por quê? 

 
Document '20_mar_2007',  11 passages, 2718 characters. 
Section 0, Paragraph 16, 777 characters. 
A violência transformou Boa Viagem num bairro partido. Marco, Alexandre, José, Manoel, Mariano estão 
do lado de “cá”. São gente da favela. Não são bandidos, nunca tiveram uma arma. Mas moram onde a 
criminalidade ocupou o espaço vazio deixado pelo poder público. Um preço alto, pago diariamente. Com o 
terror na pauta do dia, nunca se falou tanto da favela. Atribui-se a ela a criminalidade que invade os sinais de 
trânsito e tira vidas indiscriminadamente. Uma lógica perigosa. Invertida por quem esquece que “lá dentro” 
moram, em sua maioria, trabalhadores, assalariados, cidadãos. O JC percorreu ruas e becos de dez das 19 favelas 
de Boa Viagem e do Pina para contar as histórias dessa maioria excluída. Gente decente, tão refém da 
violência quanto os filhos da classe média 
 
Document 16_mai_2007', 25 passages, 5577 characters. 
Section 0, Paragraph 86, 30 characters 
Violência atemoriza estudantes 
 
Section 0, Paragraph 88, 294 characters 
Bombardeados por informações de assaltos e mortes em Boa Viagem, alunos de escolas particulares do 
bairro mostram mais medo da violência no dia-a-dia. Psicólogos de diversas unidades de ensino garantem 
que há pelo menos dois anos notam um aumento da preocupação desses jovens sobre o assunto  
Quadro 17 – Falácia de relevância ofensiva no discurso jornalístico – Jornal do Commercio 
FONTE: Elaboração própria. 
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Especificamente em O Globo verificamos um vínculo entre notícias que tratam de 

episódios que guardam alguma semelhança com o caso João Hélio, numa estratégia de 

fidelização. Embora nem todos os fatos relatados tenham terminado em morte, o vínculo é 

construído e a história anterior é relembrada. Este processo de recordação – para que nunca o 

fato seja esquecido – é fundamental no processo de construção do trauma cultural, de forma 

que os sentidos sejam internalizados. Como afirma Smelser (2002), é preciso revivê-los para 

que não caiam no esquecimento. No mesmo ano em que João Hélio foi assassinado, 

identificamos quatro crimes que foram noticiados a partir das semelhanças como o episódio 

(ver anexos E, F, G, H e I).  

O primeiro deles aconteceu no Rio de Janeiro, quando a professora Nancy Resende do 

Monte teve seu carro roubado com o seu neto, de três anos, dentro do veículo. Os assaltantes, 

ao perceberem a presença da criança, pararam o veículo para que o menino descesse. Mesmo 

não tendo o mesmo desfecho do caso de João Hélio, o vínculo entre os dois episódios foi feito 

na notícia. Já a dentista Maria Teresa Ferreira, 43 anos, foi arrastada por 20 metros ao ter seu 

carro roubado, em Porto Alegre. Isso ocorreu quando ela tentava retirar o filho de oito anos do 

carro. Ela conseguiu retirar a criança, mas a semelhança com o caso João Hélio foi descrita 

explicitamente no texto. 

O terceiro caso foi o da enfermeira Virgínia Santana de Almeida, 51 anos. Ela foi 

atingida por um carro na Zona Norte do Rio de Janeiro e foi arrastada por cerca de 150 metros. 

Foi socorrida, mas morreu. Na narrativa, é novamente feito o vinculo com o caso João Hélio. 

O último caso foi em São Paulo, quando três pessoas de uma mesma família (que estavam 

numa motocicleta), morreram após serem arrastadas por quase 15 metros por uma caminhonete 

dirigida pelo promotor de Justiça Wagner Juarez Grossi, 42 anos, na Rodovia Eliezer 

Montenegro Magalhães, próximo a Araçatuba. 

Ainda que não tenham tido a mesma repercussão, todos foram noticiados e foram 

atrelados à memória do fato ocorrido no Rio de Janeiro em fevereiro de 2007, guardando o 

vínculo da semelhança. Esta associação constrói um sentido de repetição, como uma ação 

orquestrada, intencional. Também os detalhes do estado dos corpos e a forma do crime foram 

esmiuçados nos textos jornalísticos. Isso, com certeza, mostra como se dá a condução ao 

sentido do medo: ao elaborar nas narrativas a compreensão de um processo em cadeia, 

constrói-se sentidos de crimes violentos como uma epidemia. 

Os rituais de sacralização ou purificação, com representações simbólicas da paz como 

solução para o problema da criminalidade violenta (sem que se diga como chegar efetivamente 
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a ela), são trazidos com notícias sobre mobilizações populares que reúnem vítimas e 

familiares. Não aparecem argumentos discursivos que caracterizem efetivamente o vínculo 

entre os movimentos sociais e a redução dos crimes violentos. O ato público surge como uma 

redenção para a vítima, suas famílias e a coletividade, que se reúne em torno da ação 

purificadora contra o crime violento. As narrativas são teatralizadas, dispondo o bem e o mal 

em oposição binária sem qualquer elemento de ação objetiva para a contenção de atos 

humanos violentos. Desta forma, a solução fica no campo da fé e do destino, no discurso 

retórico. 

Na codificação dos textos, observamos rituais de profanação em 224 textos e de 

purificação em 223. Na leitura, verificamos que muitos crimes violentos são seguidos de atos 

coletivos de revolta, nos quais os indivíduos tentam linchar ou matar o acusado. Quando isso 

não ocorre, há os movimentos sociais, constituídos por passeatas e mobilizações pela paz e 

contra a violência. Estes ritos são publicizados pela imprensa, que os reveste de um papel 

purificador da vítima, muitas vezes tomada como mártir e herói, como foi João Hélio. 

Já os atos de profanação se traduzem nas transcrições, às vezes dantescas, das 

circunstâncias dos crimes e das vítimas. O ato profano advém da ação do ofensor, mas é 

representado na narrativa jornalística em detalhes, o que produz a revivescência do fato. 

Descrições sórdidas de pedaços de corpos em geladeira, de crianças enterradas vivas pelos 

pais, de cadáveres encontrados sem cabeça e de rituais de magia negra mostram o lado nefasto 

dos crimes violentos e transportam os leitores para a cena dos episódios, fazendo-os parte 

deles, numa clara estratégia de arrebatamento. 

A guilhotina, como marco tecnológico de passagem da Idade Média para o 

Iluminismo, travestiu-se de ícone de racionalidade ao substituir os espetáculos de execução 

pública na França (SMITH, 2003). Na atualidade, porém, ainda se observa rituais de 

profanação seguidos de rituais de purificação. O discurso jornalístico que detalha as ações 

injuriosas remete aos espetáculos medievais, ao mesmo tempo em que os purifica ao celebrar 

os movimentos, passeatas e atos públicos que louvam as vítimas. A seguir (quadro 18), 

mostramos alguns trechos que representam rituais de profanação nos textos midiáticos: 
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Document '03_dez_2007',  1 passages, 219 characters.. 
Section 0, Paragraph 13, 219 characters.  
Irmã Lindalva foi morta numa Sexta-Feira da paixão por um interno do Abrigo Dom Pedro II, que cuida de 
idosos. Augusto Peixoto desferiu 44 facadas na religiosa, alegando que a irmã não correspondia aos seus 
sentimentos 

 
Document '04_ago_2007',  3 passages, 1530 characters. 
Section 0, Paragraph 38, 590 characters. 
Beroaldo Júnior tinha pancadas na cabeça. A mãe foi localizada ao seu lado, no chão, com um tiro na cabeça. 
O aposentado estava sentado em uma cadeira, junto dos corpos. Um disparo de raspão também na cabeça, outro 
na boca. Nas mãos, um revólver calibre 38. “Uma cena macabra. De acordo com as perícias, o aposentado 
matou primeiro o filho  com um objeto contundente, que não localizamos. A mãe tentou defender o filho e foi 
morta. Em seguida, ele se sentou na cadeira e fez dois disparos. O primeiro acertou de raspão a cabeça e parou no 
portão. Depois, atirou na boca”, relatou o delegado 

 
Document '05_mar_2007',  3 passages, 491 characters. 
Section 0, Paragraph 10, 225 characters. 
Ela foi encontrada dentro da pia batismal, uma espécie de tanque usado para o batismo dos membros da igreja.  
Gabrielli estava de bruços e, segundo a família, havia cerca de dois palmos de água dentro do tanque 
 
Section 0, Paragraph 11, 54 characters. 

Estrangulamento, um corte na cabeça e violência sexual 
 

Section 0, Paragraphs 14-15, 212 characters. 

A menina Gabrielli Cristina Eichholz, de 1 ano e 7 meses, morreu horas depois de ser encontrada agonizando 
dentro da pia batismal de um templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Joinville (SC), durante o culto 
do sábado 
 

Document '06_out_2007',  3 passages, 860 characters. 
Section 0, Paragraph 29, 290 characters. 

O rapaz disse que Elias Maluco fez o julgamento do jornalista e decidiu que Lopes não merecia viver. 
Segundo ele, o repórter apelou para não morrer, mesmo assim foi torturado , teve os olhos queimados com 
cigarros, além de ter as mãos, braços e pernas cortados a golpes de espada e machado 
 

Document '07_jun_2007',  2 passages, 422 characters. 
Section 0, Paragraph 52, 219 characters. 
Entre os crimes que teriam sido praticados pelos Thundercats está o assassinato do vendedor de coco Ricardo de 
Freitas, no dia 20 de abril. Ele foi morto em casa e teve a cabeça degolada e colocada em cima de um carro 
 

Document '08_mar_2007',  3 passages, 1461 characters. 
Section 0, Paragraph 107, 606 characters. 
Um crime motivado por ciúmes abalou a população do município de Feira Nova, no Agreste, a 78 quilômetros 
do Recife. O estudante de agronomia Edgard Fernando do Canto, 21 anos, degolou a namorada, Scheila Souza 
da Silva, 17, por não aceitar o fato de ela ter um amante, o ex-presidiário Flávio Pedro Cordeiro, 25. Um menino 
de um ano e quatro meses, filho de Scheila com o ex-detento, presenciou o crime, ocorrido na última terça-
feira, na zona rural da cidade. Após assassinar a namorada, Edgard se enforcou. Segundo a Polícia, ele foi 
encontrado pendurado em uma árvore com uma corda amarrada no pescoço 
Quadro 18 – O discurso de profanação – Jornal do Commercio 
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Document '09_fev_2007',  12 passages, 2793 characters. 
Section 0, Paragraphs 8-9, 25 characters. 

Barbárie no Rio 
Section 0, Paragraph 11, 118 characters. 
 
Garoto de 6 anos é morto brutalmente ao ser arrastado pelas ruas durante 15 minutos, preso a carro roubado 
de sua mãe  
Section 0, Paragraph 13, 335 characters. 
Morte  bárbara de um menino de 6 anos, arrastado e dilacerado por 14 ruas do bairro de Oswaldo Cruz. 
Poças de sangue e pedaços de massa encefálica foram recolhidos em diversos pontos do trajeto de sete 
quilômetros percorrido pelos ladrões, que levaram João Hélio Fernandes Vieites, preso pelo cinto segurança, do 
lado de fora do carro 
 

Section 0, Paragraph 14, 251 characters. 
A mãe não conseguiu retirar o filho de 6 anos, que sofria de hiperatividade e tinha dificuldades motoras e de 
fala. No banco traseiro e com cinto de segurança, João Hélio tentava sair do carro quando os ladrões arrancaram. 
Ficou pendurado no veículo  
 

Section 0, Paragraph 15, 435 characters. 
Foi arrastado por cerca de 15 minutos, em alta velocidade e pessoas na rua gritando: “Pára, pára”. Os pneus 
do carro passaram várias vezes sobre o corpo, que ficou dilacerado, com vários ossos expostos e sem a 
cabeça. O corpo de João Hélio foi encontrado, horas após o crime, ao lado do carro trancado, na Rua Caiari. “Foi 
a pior coisa que vi na vida”, afirmou o delegado Hércules Pires do Nascimento, responsável pelas 
investigações 
 
Section 0, Paragraph 41, 39 characters. 
Filho drogado degola e esquarteja a mãe 
Section 0, Paragraph 43, 317 characters. 

A aposentada Zena Gleides da Justa Carneiro, 51 anos, tinha um desejo: ver o filho Thiago Justa Carneiro, 22 
anos, longe das drogas. Por isso, ele a degolou. Depois fatiou o resto do corpo e jogou as partes no Córrego 
Cocaia, a duas quadras do apartamento onde os dois moravam, no bairro Bom Clima, em Guarulhos (SP) 

 
Section 0, Paragraphs 46-47, 483 characters. 

Zena estava deitada no quarto. Thiago deu um soco na cabeça dela para que desmaiasse. A mãe gritou, mas os 
vizinhos não ouviram. O filho tapou sua boca com a mão direita e, com a esquerda, arrastou-a até o corredor. 
Em seguida, pegou uma faca e a degolou. Depois cortou o tronco e os membros. Ele demorou sete dias para 
jogar os restos mortais no córrego. Saía duas vezes por dia, acompanhado por dois poodles, para não levantar 
suspeitas. Sob as vestes, levava as partes do corpo 
 

Document '29_set_2007',  2 passages, 232 characters. 
Section 0, Paragraph 35, 101 characters. 
A evangélica Sandra Maria da Silva, 32 anos, matou a pancadas o filho, Ítalo Gustavo da Silva Lima, 6 
 
Section 0, Paragraph 36, 131 characters. 
“Ela cantava, falava em Jesus e mandava o menino cantar também. Depois, ouvimos barulho, gritos e alguém 
chamou os parentes dela.” 
Quadro 18 – O discurso de profanação – Jornal do Commercio (continuação) 
FONTE: Elaboração própria. 
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As circunstâncias de sacralização e purificação se repetem nos dois jornais (quadros 19 

e 20). Em O Globo, destacamos especificamente narrativas relacionadas ao crime contra João 

Hélio. A falácia de apelo à piedade aparece no trecho em que João Hélio é sacralizado e 

apresentado como mártir pelo fim da violência no Brasil, ao mesmo tempo em que até o 

carnaval, data profana do calendário – que acontece exatos 40 dias antes da Semana Santa – 

surge como um ritual de purificação. 

Este ritual decorre do reconhecimento de que houve o mal e que ele precisa ser 

purificado, num processo de significação que procura sacralizar vítimas e demonizar 

ofensores. A pergunta que cabe aqui é: onde está a racionalidade e a objetividade do discurso 

jornalístico se ele remete à punição como uma forma cristã de redenção, de expiação para o 

alcance da salvação? 
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Document 19_out_2007',  11 passages, 2673 characters. 
Section 0, Paragraph 52, 55 characters. 

Ponte é usada como símbolo para levar paz a comunidades 
 
Section 0, Paragraph 54, 501 characters. 

A ponte foi a metáfora utilizada pelo Instituto Dom Hélder Câmara (IDHeC) para simbolizar a necessidade de 
realização de um trabalho conjunto pela diminuição da violência nos bairros dos Coelhos e Joana Bezerra. O 
evento, realizado na manhã de ontem, na Ponte Joaquim Cardoso, no limite entre as comunidades, é 
denominado “Uma Ponte para a Paz” e reuniu entidades que trabalham com crianças e jovens, de 7 a 15 anos. 
Nesses locais é desenvolvido o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 
 

Document 18_jun_2007', 16 passages, 5137 characters. 
Section 0, Paragraph 78, 472 characters 
Com camisetas e balões brancos, moradores de Camaragibe, no Grande Recife, foram às ruas, ontem à tarde, 
pedir paz. Crianças, adultos e idosos se uniram a familiares e amigos do taxista Diego Wellington Santos 
Silva, 21 anos, seqüestrado e morto no dia 17 de maio. A caminhada de três quilômetros durou pouco mais de 
uma hora, entre 15h e 16h. Ciclistas e motoqueiros também acompanharam o ato, que saiu da frente da 
prefeitura, no Centro, e seguiu até a Vila da Fábrica 

 
Document '07_jun_2007',  8 passages, 1860 characters. 
Section 0, Paragraph 25, 174 characters. 
A ONG Rio de Paz fincou as cruzes em homenagem às 1.714 vítimas de homicídio em Pernambuco, de janeiro 
a abril deste ano, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) 

 
Section 0, Paragraph 27, 456 characters. 
“O que queremos com isso é que as pessoas reflitam e cobrem das autoridades responsabilidades”, afirmou o 
presidente da ONG Rio de Paz e um dos organizadores do protesto, Antônio Carlos Costa. O Movimento 
carioca já colocou 700 cruzes em Copacabana, no Rio, depois organizou um protesto com mil pessoas 
deitadas no calçadão da mesma praia e ainda “plantou” 1.300 rosas na orla mais famosa do Brasil para 
chamar a atenção para os homicídios naquele Estado 
 
Section 0, Paragraph 28, 330 characters 
ONG estendeu seis quilômetros de varais na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e pendurou 15 mil 
lenços diante do Congresso Nacional. “Os 15 mil lenços representavam as pessoas assassinadas no Brasil 
este ano. Ontem (anteontem), desfizemos o varal e mandamos um lenço para cada um dos parlamentares”, 
detalhou Antônio Carlos 
 
Section 0, Paragraph 29, 130 characters. 
O protesto contra a violência ganha força quando as palavras de indignação são acompanhadas da 
divulgação dos dados estatísticos 
Quadro 19 – O discurso de redenção e sacralização das vítimas – Jornal do Commercio 
FONTE: Elaboração própria. 
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Document 'globo_101',  1 passages, 234 characters. 
Section 0, Paragraph 12, 234 characters. 

Todo carioca que ama esta cidade deveria ir e deixar lá ao menos um olhar de conforto para as vítimas da 
violência. E se, mais, gritar uma palavra de ordem contra a violência com o grupo, vai conquistar um lugar no 
céu ao lado de João 
 

Document 'globo_105', 1 passages, 259 characters. 
Section 0, Paragraphs 6-8, 259 characters. 

Só há uma explicação para a apatia dos brasileiros em geral e, especialmente, dos cariocas, diante da violência 
urbana: Ignorância. A falta de informação e conhecimento faz com que as pessoas não acreditem que possam 
lutar  por seus direitos, unidas, nas ruas 
 

Document 'globo_171', 4 passages, 1419 characters. 
Section 0, Paragraphs 36-38, 101 characters. 

Disse para ela que a Bíblia diz através dos lábios de Cristo que o reino dos céus é dos pequeninos 
 
Document 'globo_56',  1 passages, 502 characters. 
Section 0, Paragraph 6, 502 characters. 
O temor que manifestei num post, noite dessas, felizmente não se cumpriu. Esse carnaval está muito estranho. 
Os blocos estão pedindo paz como nunca pediram. Mais de uma semana depois da tragédia que abalou o 
Brasil, a folia tem um gosto amargo de que nem tudo é confete e serpentina. O movimento começou ontem e 
hoje dois dos maiores blocos do Rio, o octagenário Cordão da Bola Preta e a Banda da Ipanema, 
homenagearam o brasileiro João Hélio Fernandes, de apenas seis anos. Joãozinho não morreu em vão 
Quadro 20 – O discurso de redenção e sacralização das vítimas: caso João Hélio – O Globo 
FONTE: Elaboração própria. 

 

O que se evidencia neste processo ritualístico dos meios de comunicação é o poder 

disciplinador que tem como motivação a salvação cristã. A atividade punitiva, o desejo de 

justiça é elaborado dentro da estrutura cultural em que vem sendo elaboradas estas narrativas. 

Como afirma Philip Smith (2003, p. 29), a punição “dá voz ao ultraje coletivo, de violação de 

regras sagradas e sua censura é investida de autoridade moral”. Logo, a sanção, ao ser 

publicizada no discurso – com a prisão e o julgamento dos ofensores – aparece como signo da 

consciência coletiva que subscreve a estrutura: algumas ações são enaltecidas e encenadas em 

ritos contemporâneos para expressar os códigos simbólicos dominantes. 
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Além de elaborar o sentido de risco iminente de ser vítima de crimes violentos cujas 

causas são imponderáveis (ciúme, briga por uma vaga no estacionamento, alcoolismo, barulho, 

diversão, abandono em relação afetiva), o discurso midiático também contribui para a 

constituição da percepção da identidade do brasileiro. Verificamos um entrecruzamento de 

significação: quando há a ideia de sim, o discurso é representativo do medo coletivo, emerge 

também o sentido de identidade negativa, estigmatização ou rotulagem negativa do brasileiro, 

como observamos em outras passagens do JC e de O Globo (quadro 21). A imagem de 

Lampião – que reúne o sentido de resistência e de criminalidade no sertão – é uma das notícias 

identificadas e que traz à tona o processo de construção da identidade brasileira. 
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JC - Document '03_nov_2007',  4 passages, 500 characters. 
Section 0, Paragraph 9, 194 characters. 
A Organização das Nações Unidas (ONU) afirma estar “alarmada” com o nível de violência e de impunidade 
no País e investiga a partir de hoje as execuções sumárias cometidas pela polícia no Brasil 
 
Section 0, Paragraph 10, 146 characters. 

Os especialistas não escondem a preocupação com o volume de homicídios no País e principalmente com o 
fato de muitos crimes permanecerem impunes 

 
JC - Document '04_ago_2007',  1 passages, 77 characters. 
Section 0, Paragraph 24, 77 characters. 

Após o Pan, a violência voltou ao Rio da mesma forma como era antes do evento 
 

Document 'globo_58',  2 passages, 404 characters. 
Section 0, Paragraph 27, 309 characters. 
O assassinato do menino João Hélio, de seis anos, no Rio, há uma semana, com requintes de brutalidade 
inimagináveis, mostrou que há uma guerra civil nas metrópoles brasileiras. Há um país paralelo, periférico, 
que vive no limite da sobrevivência e não vê diferença entre polícia e bandido, lei e ilegalidade  
 

Document 'globo_27',  1 passages, 303 characters. 
Section 0, Paragraph 20, 303 characters. 

É aceitar que o Brasil se desfaça na dor de uma criança esquartejada. Eis a nossa infelicidade tropical que 
provocaria a indiferença dos ingleses: o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege os direitos 
humanos de um dos assassinos do garoto João Hélio não foi capaz de assegurar a sua infância 
 

Document '01_abr_2007',  12 passages, 2841 characters. 
Section 0, Paragraph 14, 203 characters. 
Mais acadêmico, e também ricamente embasado e documentado, consiste na seguinte indagação: como a 
imagem de Lampião foi se moldando e se acomodando na consciência coletiva brasileira através dos 
tempos? 
 
Section 0, Paragraph 17, 505 characters. 
A identificação com o personagem, pelo povo, era completa. Ela cita, por exemplo, o escritor Rubem Braga, 
que escreveu, em 1935: “Mas se o povo o admira é que ele se move na direção de um instinto popular. 
Dentro de sua miséria moral, de sua inconsciência, de sua crueldade, ele é um herói o único herói de 
verdade, sempre firme. A literatura popular, que o endeusa, é cretiníssima. Mas é uma literatura que nasce de 
uma raiz pura, que tem a sua legítima razão social e que só por isso emociona e vale.” 
 

Document '14_out_2007',  1 passages, 388 characters. 
Section 0, Paragraph 84, 388 characters. 

PIMENTEL7 Essa questão de bater em todos, de não poupar ninguém é porque todo mundo tem culpa 
nessa p... A culpa da situação de violência em que vivemos é da corrupção, da impunidade, da sociedade, 
do Senado, da gente que não escolhe bem... Aí vem alguém e diz que é por causa da classe média que fuma 
maconha. É também, mas tem ainda o consumismo, o desemprego, a falta de transporte... 
 
Quadro 21 – A percepção da identidade brasileira no discurso jornalístico  

                                                 
7 Ex-capitão Rodrigo Pimentel, co-roteirista do filme “Tropa de Elite”. 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

261 

 
Document '15_nov_2007',  3 passages, 1006 characters. 
Section 0, Paragraph 9, 468 characters. 
Críticas às práticas policiais, especialmente assassinatos cometidos sob o argumento de resistência à prisão. 
Também atacou a política de segurança do governador do Rio, Sérgio Cabral, e destacou a operação no 
Complexo do Alemão que resultou na morte de 19 moradores, no dia 27 de junho. Um pouco antes, no 
Congresso Nacional, denunciou que a maioria dos inquéritos policiais que investigam extermínios feitos 
pela polícia são ineficazes, e não resultam em punições  
 
Section 0, Paragraph 13, 424 characters. 

A ONU pressiona o governo brasileiro para que aceite divulgar o conteúdo de um relatório até agora 
mantido em sigilo sobre as condições das prisões brasileiras. A missão da ONU enviada ao Brasil fez o 
levantamento em caráter sigiloso para a confecção do relatório. Normalmente, as Nações Unidas costumam 
fechar um acordo com os governos sobre o conteúdo do que será tornado público. O Brasil reluta em aceitar a 
publicação 
 

Document '22_fev_2007',  1 passages, 347 characters. 
Section 0, Paragraph 44, 347 characters. 
Romero Meneses8 afirmou já ter sido possível notar que o elevado número de homicídios em Pernambuco 
está relacionado a traços culturais característicos do Estado. “Aqui os menores problemas, os mais banais, 
são resolvidos à bala. Além disso, há um grande número de acerto de contas entre quadrilhas que 
terminam em morte”, considerou o secretário 
Quadro 21 – A percepção da identidade brasileira no discurso jornalístico (continuação) 
FONTE: Elaboração própria. 

                                                 
8 Delegado de Polícia Federal e ex-secretário de Defesa Social de Pernambuco no governo Eduardo Campos. 
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Outra observação pertinente é quanto à presença de discursos de agentes institucionais 

autorizados que corroboram a lógica do medo. Estes agentes apresentam estatísticas, mostram 

circunstâncias que imprimem objetividade ao sentido subjetivo do temor do inesperado. Na 

condição de autoridade, eles corroboram o medo ao falar das circunstâncias de guerra ou ao 

vincular as taxas de homicídios a características culturais. Alguns trechos dos dois veículos em 

análise confirmam isso (quadro 22): 
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JC - Document '04_dez_2007',  3 passages, 444 characters. 
Section 0, Paragraph 5, 45 characters. 

 
Violência faz homem viver menos em Pernambuco 
 
Section 0, Paragraph 9, 302 characters. 

O IBGE dividiu a pesquisa em oito faixas etárias, de 15 a 54 anos. Em todas, a média brasileira de 
mortalidade por causas violentas aumentou entre 1980 e 2006. Na faixa de 20 a 29 anos, o porcentual de 
assassinatos como causa externa de mortes quase dobrou, passando de 28,8% em 1980 para 52,9% em 2005 
 

JC - Document '02_nov_2007',  7 passages, 1236 characters. 
Section 0, Paragraph 18, 124 characters. 
“(...) O Rio adota condutas de investigação contrárias à legislação brasileira e aos padrões internacionais”, 
declarou Montenegro9 
 

JC - Document '27_nov_2007',  2 passages, 633 characters. 
Section 0, Paragraph 16, 325 characters. 
“As mulheres que sofrem violência sexual ou trocam relações sexuais por benefícios ou privilégios não 
denunciam os agressores por medo, uma vez que vão seguir sob tutela de seus algozes, ou, ainda, por não 
entenderem que o sexo utilizado como moeda de troca é violação grave cometida por um agente público”, diz o 
relatório  
 
Section 0, Paragraph 24, 308 characters. 
“Há um traço sociocultural que legitima essa violência e se reflete na desigualdade de poder na relação de 
gênero. O desequilíbrio de poder nas relações é muito grande e, em geral, é exercido pelo homem”, afirma Júnia 
Puglia, vice-diretora do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem) 
 
JC - Document '22_fev_2007',  1 passages, 347 characters. 
Section 0, Paragraph 44, 347 characters. 
Romero Meneses afirmou já ter sido possível notar que o elevado número de homicídios em Pernambuco 
está relacionado a traços culturais característicos do Estado. “Aqui os menores problemas, os mais banais, 
são resolvidos à bala. Além disso, há um grande número de acerto de contas entre quadrilhas que terminam em 
morte”, considerou o secretário 
JC - Document '03_mai_2007',  4 passages, 728 characters. 
Section 0, Paragraph 12, 218 characters. 
A AI 10 afirma que os ataques ocorridos em maio do ano passado expuseram “as falhas profundas na forma 
como o Estado trata da segurança pública, que há muito vem sendo caracterizada por medidas reativas e de 
improviso” 
 
Section 0, Paragraph 16, 199 characters. 
CAVEIRÃO  A AI fez duras críticas ao veículo blindado usado pela polícia fluminense, conhecido como 
caveirão. O documento o aponta como “símbolo poderoso de militarização crescente do policiamento” 
 
Quadro 22 – A legitimação do medo no discurso de agentes institucionais  

                                                 
9 Pedro Montenegro, secretário nacional de Direitos Humanos no governo Lula, no período de elaboração da 
pesquisa. 
10 Anistia Internacional. 
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O Globo - Document 'globo_162',  6 passages, 2003 characters. 
Section 0, Paragraphs 55-57, 744 characters. 
Qual foi seu pior momento na secretaria?  
Beltrame11  Foi no início do ano, depois dos ataques pela cidade, quando queimaram pessoas num ônibus. Ali, 
doze bandidos espalharam o pânico que contaminou 6 milhões de pessoas. É um absurdo, mas aconteceu. 
Tivemos de parar todo o planejamento para investigar isso. Não dava para fazer nenhum projeto sabendo que 
havia quadrilhas dizendo que iam tomar o Aeroporto Santos Dumont ou os shopping centers. Outro 
momento duro foi o caso do menino João Hélio (que morreu arrastado pelas ruas, preso pelo cinto de segurança 
do carro, num assalto). Acho que a sociedade não pode se esquecer do que aconteceu ali. É por isso que eu 
insisto em dizer que ela tem de optar, definir de que lado está nessa guerra 
Quadro 22 – A legitimação do medo no discurso de agentes institucionais (continuação) 
FONTE: Elaboração própria. 

                                                 
11 José Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro do governo Sérgio Cabral, no 
período de elaboração da pesquisa. 
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Do seu lado, leitores, vítimas e familiares expressam seu medo nos textos jornalísticos. 

Em cartas dirigidas à redação dos jornais ou aos blogs, eles falam de como se sentem diante 

dos episódios, trazendo à coletividade o sentido compartido do medo. Em alguns casos, 

confessam terem se recusado a reconhecer um criminoso por receio de serem descobertos. A 

seguir (quadro 23), apresentamos algumas falas que descrevem estes sentidos em O Globo, no 

caso João Hélio: 

 

Document 'globo_148',  5 passages, 1217 characters. 
Section 0, Paragraph 32, 62 characters. 

O LEITOR REVELA QUE TEVE MEDO DE RECONHECER OS SEQÜESTRADORES 
 
Section 0, Paragraphs 38-40, 460 characters. 
Fomos dar queixa na 10ª DP de Botafogo e reconhecemos os assaltantes no registro da delegacia. Não 
registramos o "reconhecimento" com medo de ter nossos dados atrelados aos dos assaltantes. Um era 
menor de idade, já havia sido condenado por homicídio e estava solto pois era réu primário, foragido na primeira 
condenação 
 

Document 'globo_161',  8 passages, 3137 characters. 
Section 0, Paragraph 79, 285 characters. 

A sociedade esta tao apavorada que nao enxerga inclusive seus atos, tem gente aqui nesse blog que defende a 
extinção de bandidos (diga-se extermínio) e acham que não é uma atitude violenta!! A própria sociedade é 
tão violenta qto os bandidos. Não sei aonde isso ainda vai chegar!! 
 
Document 'globo_179',  1 passages, 324 characters. 
Section 0, Paragraph 10, 324 characters. 

O Caso João Hélio só trouxe à tona dois aspectos positivos para mim. O primeiro, quando publicamos no jornal 
O GLOBO os comentários de internautas do Globo Online, que caíram como uma avalanche no site de 
notícias. A indignação da sociedade deveria ser sempre assim, em forma de avalanches sobre os governos e 
sobre a mídia 

 
Document 'globo_49',  1 passages, 613 characters. 
Section 1.1.1.2, Paragraphs 7-11, 613 characters. 

O problema foi defrontar a barbárie carioca que matou o menino João Hélio sentada no computador, 
escrevendo sobre Nero, o post que precede esse. Chocada, como todo o Brasil, foi impossível não fazer a 
analogia entre a tragédia de hoje e as arenas romanas de alguns mil anos atrás quando as pessoas assistiam 
cenas violentas aguardando ansiosas pelo movimento polegar do imperador, que significava para baixo 
(morte) para cima (vida) 
Quadro 23 – O discurso dos leitores no jornal O Globo – caso João Hélio 
FONTE: Elaboração própria. 

 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

266 

Em entrevistas, os indivíduos falam como se sentem em relação aos crimes que 

presenciam, que acontecem nas proximidades de suas casas ou que tiveram informações a 

partir da imprensa. Eles confessam medo, descrevem sentimentos e muitas vezes pedem que 

suas identidades sejam mantidas em sigilo. O medo relatado e subentendido dirige-se não 

apenas aos criminosos, mas à atuação policial. A seguir (quadro 24), alguns trechos dessas 

falas no Jornal do Commercio: 
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Document '02_jul_2007',  1 passages, 315 characters. 
Section 0, Paragraphs 27-28, 315 characters. 

Com tantas mortes em menos de 48 horas, a população da cidade está assustada e se recolhendo cedo. “Essa 
situação vai acabar com a cidade. As pessoas estão com medo de botar o pé na rua. Ninguém vê polícia e os 
bandidos estão matando gente de bem a qualquer hora do dia”, lamentou o comerciante Natal Ferreira Lima 

 

Document '04_jun_2007',  1 passages, 161 characters. 
Section 0, Paragraph 22, 161 characters. 

“Não vi nada, mas muita gente escutou os disparos”, disse uma vizinha que preferiu não ser identificada. Mais 
de 15 tiros atingiram Edmilson, que morreu no local 
 

Document '05_out_2007',  3 passages, 736 characters. 
Section 0, Paragraph 14, 214 characters. 

Acuados, moradores são obrigados a cumprir as leis impostas pelo tráfico. Entre as rígidas regras criadas 
pelos bandidos na área está o toque de recolher todos os dias, das 19h às 8h 
 
Section 0, Paragraph 17, 248 characters. 
Revoltados, moradores disseram que não podem sair à noite, devido ao toque de recolher. “Quem chega do 
trabalho depois das 19h tem que andar pelo meio da rua e se identificar. Se morar no morro, corre o risco de ser 
executado”, disse uma moradora 
 

Document '06_fev_2008',  1 passages, 185 characters. 
Section 0, Paragraph 34, 185 characters. 
“Aqui é melhor ninguém falar nada. Esse segurança trabalhava nesse bar há algum tempo, então todo mundo 
fica com medo de falar”, destacou um morador, que preferiu  não ser identificado 
 

Document '07_abr_2007',  1 passages, 312 characters. 
Section 0, Paragraph 21, 312 characters. 
“É vergonhoso termos um Estado tão violento como o nosso. A vida está sendo banalizada. Cresce o número 
de mulheres vítimas de violência”, destacou o padre. “Nenhum homem tem o direito de tirar a vida de 
outro. A maior prova de amor foi dada por Cristo, que entregou sua vida por nós”, complementou o religioso  
 

Document '07_jun_2007',  4 passages, 783 characters. 
Section 0, Paragraph 24, 156 characters. 
“A gente escuta que a situação no Recife está grave, mas imaginar que mais de duas mil pessoas foram 
assassinadas em cinco meses é demais”, afirmou Judite 
 
Section 0, Paragraph 25, 167 characters. 

“Tenho vontade de sair daqui. Ir embora de uma vez. Uma amiga perdeu a filha em um assalto em 2005. Parece 
que nada acontece para mudar isso”, desabafou a aposentada 
 

Document '30_jul_2007',  2 passages, 284 characters. 
Section 0, Paragraph 25, 134 characters. 

Moradores da comunidade, que preferiram não se identificar com medo da polícia, confirmaram a história e 
anotaram a placa da viatura 
Quadro 24 – A fala da coletividade no Jornal do Commercio 
FONTE: Elaboração própria. 
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4.5 O resultado da análise – o caso João Hélio e outros crimes violentos 
 

Os diferentes discursos que circulam de forma mediada na imprensa, compostos de 

símbolos que remetem ao mesmo sentido são mapas cognitivos que elaboram a significação do 

trauma cultural do medo: o risco cotidiano do indivíduo vir a ser vítima de uma ação humana 

violenta. Há no Brasil uma cultura de produção jornalística que estimula a extração de 

minúcias dos episódios violentos, que ao serem relatadas, invadem as emoções dos indivíduos 

por sua dureza e pela repugnância que induzem. 

Este foi o tratamento dado ao caso João Hélio e a todos os outros observados nesta 

pesquisa. A ideia de comunidade imaginada, de compartilhamento de uma mesma dor, é 

construída pela narrativa jornalística. É comum no discurso midiático a oferta detalhada de 

informações sobre os tipos de crimes violentos, a abertura de debates sobre categorias de 

indivíduos perpetradores do mal e dos que são vítimas em potencial (mulheres, crianças, 

homossexuais), níveis e tendências dos crimes violentos e explicações (sociais, biológicas e 

culturais) para a violência. 

Resultados de pesquisas são apresentados para corroborar o discurso da imprensa: 

“uma pesquisa realizada pelo Senado Federal indica que a população quer um rigor maior para 

punir os atos de violência em todo o País. O levantamento, realizado pelo DataSenado, mostra 

que 93% dos entrevistados querem pena integral para os crimes hediondos – abolindo, então, a 

progressão de regime para delitos dessa categoria – e 69% dizem acreditar que o teto de 30 

anos para o cumprimento de prisão deve ser elevado” (JC, 19 de abril de 2007). 

Por serem altamente descritivos, oferecendo detalhes das circunstâncias dos episódios 

criminosos e produzindo imagens mentais sobre a ação humana que não tornam o texto 

jornalístico mais informativo, os discursos midiáticos produzem como efeito de sentido, ainda 

que inesperado, os temores compartilhados: “O rapaz disse que Elias Maluco fez o julgamento 

do jornalista e decidiu que Lopes não merecia viver. Segundo ele, o repórter apelou para não 

morrer, mesmo assim foi torturado, teve os olhos queimados com cigarros, além de ter as 

mãos, braços e pernas cortados a golpes de espada e machado” (JC, 06 de outubro de 2007) 

(destaque nosso). 

O mesmo se processou no caso João Hélio, quando as condições do crime foram 

descritas: os bandidos chamam a mãe de vagabunda, não a deixam retirar o filho do carro e a 

criança é arrastada pelas ruas. As condições do corpo são detalhadas com tal riqueza que não 

é preciso uma imagem para que se visualize o drama. O que parece distanciar os jornais 

considerados sérios dos sensacionalistas os aproxima nas sensações produzidas pelas 
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descrições: “foi arrastado por cerca de 15 minutos, em alta velocidade e pessoas na rua 

gritando: ‘Pára, pára’. Os pneus do carro passaram várias vezes sobre o corpo, que ficou 

dilacerado, com vários ossos expostos e sem a cabeça. O corpo de João Hélio foi encontrado, 

horas após o crime, ao lado do carro trancado, na Rua Caiari. ‘Foi a pior coisa que vi na vida”, 

afirmou o delegado Hércules Pires do Nascimento” (JC, 09 de fevereiro de 2007). “Rosa e a 

filha conseguiram sair, mas quando a mãe tentava retirar o menino do carro, os ladrões 

aceleraram o veículo com a criança pendurada do lado de fora e presa ao cinto de segurança. 

João foi arrastado por 14 ruas e seu corpo foi encontrado 15 minutos depois, sem cabeça, em 

uma rua de Cascadura (Zona Norte)” (JC, 11 de fevereiro de 2007) (destaques nossos). 

Desta forma, a narrativa jornalística guia as políticas públicas a partir do apelo dos 

fatos sociais ritualizados, demonizando indivíduos e sacralizando outros: a codificação do 

drama social em trauma coletivo do medo é feita a partir da generalização do mal, de recurso a 

analogias com outros eventos, culminando em um discurso convergente, que reproduz ícones 

associados ao episódio e repete as representações sobre os fatos até que adquiram status de 

trauma cultural. João Hélio é o ícone da mudança. Em 11 de fevereiro de 2007, o Jornal do 

Commercio publicou entrevista com a presidente da Febem de São Paulo, Berenice Gianella, 

conforme reproduzimos a seguir. Mesmo quando ela afirma que mudanças na lei não são 

possíveis, o jornalista refaz a pergunta, conduzindo-a a dar a resposta que se espera: 

 

“AGÊNCIA ESTADO – Casos como o do menor que participou do assassinato no Rio pedem a 

revisão do limite na maioridade penal?  

10: BERENICE GIANELLA – Não. Isso não deve fazer parte da discussão, porque a maioridade penal 

é uma cláusula pétrea da Constituição. Existem países, como Inglaterra e Espanha, onde a questão é 

mais flexível. Dependendo do caso, quando o jovem é perigoso e pode causar ameaças futuras, ele é 

julgado como adulto. Por causa da Constituição, essa discussão não cabe no Brasil.  

11: AGÊNCIA ESTADO – A senhora é a favor de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente?  

12: BERENICE GIANELLA – Sim. O governo apresentou uma emenda para aumentar o prazo de 

internação de menores perigosos. Uma segunda mudança deve ser feita para evitar que um maior de 18 

anos, que já passou pelo sistema prisional, volte a conviver com outros jovens em unidades da 

Fundação. Esse jovem acaba voltando como líder, o que pode prejudicar o trabalho pedagógico com os 

demais” (destaque nosso). 

 

Deste modo, a tragédia descrita na imprensa indica o caminho das mudanças na 

legislação e é avalizada pelos agentes institucionais. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
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Cabral, solidarizou-se com a família de João Hélio; o secretário de Segurança Pública do Rio, 

José Mariano Beltrame, participou de ato público contra a violência (Jornal do Commercio, 05 

de março de 2007). As circunstâncias de divulgação dos crimes e o que gera no imaginário 

foram detalhadas pelo músico Marcelo Yuka numa notícia do mesmo jornal: “tem uma coisa 

construída no imaginário popular de que Justiça deve custar vidas. Viemos aqui dizer que esse 

pensamento não é hegemônico. Além das ações no Complexo do Alemão e na Favela da 

Coréia, começaram a surgir opiniões que beiram o fascismo, como a que associa o combate à 

violência ao aborto’, afirmou Yuka” (JC, 07 novembro de 2007) (destaque nosso). 

Nos anexos deste estudo, vários exemplos de construção de significações em cadeia 

foram incluídos, como este: “os vizinhos de Virginia colocaram panos pretos nas janelas das 

casas e prédios na rua onde ocorreu a tragédia. No portão de um dos prédios, um vizinho que 

não quis se identificar colocou a faixa com frase ‘A Bamboré está de luto. A tragédia se 

repete’, em referência à morte do menino João Hélio Fernandes, morto aos 6 anos em 

fevereiro deste ano, ao ser arrastado pelo carro da mãe roubado por bandidos” (JC, 15 de 

setembro de 2007) (destaque nosso).  

O passo seguinte à elaboração dos dramas sociais é a sua constituição efetiva em 

trauma cultural, ou seja, a compreensão de que o risco de ser vitimizado está incorporado ao 

imaginário coletivo dos indivíduos, ainda que não tenham sido vítimas diretas de uma ação 

humana violenta, como foi identificado acima. Pelo perfil das notícias analisadas, verificamos 

que os carrier groups jornalísticos assumiram um discurso que elabora o medo compartilhado 

como efeito de sentido, como trauma cultural, ainda que não possamos afirmar que este seja 

um efeito esperado pelos meios de comunicação. 

Em virtude do espectro de nosso corpus de pesquisa (que reuniu 358 edições do Jornal 

do Commercio, representando um universo de mais de mil notícias, e mais 185 do Globo, 

abordando exclusivamente o caso de João Hélio, crime violento de repercussão nacional) 

detivemos uma relevante representação do que se constitui o discurso da imprensa no Brasil 

acerca do crime violento. Se um dos veículos tem alcance regional, ao mesmo tempo trata de 

casos nacionais, e o outro é de alcance nacional, o que legitima a nossa conclusão. Além disso, 

como explicamos no capítulo 3, a edição on-line dos jornais é, em grande parte, repetida nas 

versões impressas. Isso significa que as mesmas informações são lidas por quem têm acesso 

aos dois formatos de ambos os veículos. Isso amplia a comunidade imaginada de leitores. 

Reforçamos que a carga de emoção dos textos jornalísticos reduz o seu papel 

informativo. Muitas vezes, estes processos narrativos cometem erros sofismáticos, como já 
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exemplificamos anteriormente. A recorrência de procedimentos de intensificação e 

dramatização do discurso, com o exagero e a amplificação emocional, associada aos 

procedimentos persuasivos, com argumentações com base em estatísticas, encadeamento de 

fatos em relação de causalidade, citação de especialistas e fontes oficiais, produzem textos 

falaciosos. A seguir, enumeramos os tipos de falácia que verificamos de forma corrente nos 

textos jornalísticos (COPI, 1978; CARRAHER, 1983; LALANDE, 1999; SOUSA, 2004). De 

certa forma, elas resumem o que identificamos ao longo de toda a nossa análise: 

 

1. Falácia de relevância argumentum ad hominem (ofensiva) – quando se vincula o crime à 
pobreza, constrói-se este tipo de falácia, também chamada de falácia genética. A apresentação 
constante do vínculo entre pobreza e crime gera a falsa sensação de que, se é tão repetida, é 
porque é verdadeira. Ora, se um indivíduo pobre comete crime, não se pode deduzir que todos 
os pobres estão suscetíveis a cometer crimes ou que o combate à pobreza, por si, seja capaz de 
reduzir a criminalidade. Aqui, retira-se do foco os crimes (violentos ou não) praticados por 
membros de outras classes sociais. No entanto, é comum no texto jornalístico a apresentação de 
políticas de combate à pobreza como fundamental (e às vezes única forma) para a redução dos 
índices de crimes violentos. Esta falácia vem associada à falácia da falsa causa, em que a 
condição de pobreza é recorrentemente apresentada na mídia como a causa da criminalidade; 

2. Falácia de relevância argumentum ad misericordiam (apelo à piedade) – é o apelo à piedade, 
tanto por parte do discurso sobre o criminoso quanto sobre a vítima, quando se deixa de lado os 
fatos relativos à ação e se busca a piedade do público. Neste caso, quando um homem mata 
uma mulher sob o argumento de que ela não correspondia aos seus sentimentos, este discurso 
ganha espaço jornalístico e um sentido de razão ou justificativa para o crime, por vezes com tal 
apelo narrativo que causa dúvidas sobre o ato criminoso. O caso Eloá (ver apêndice) foi um 
exemplo claro de apelo à piedade pela imprensa, que descriminalizou e vitimizou o assassino 
porque teria sido abandonado pela namorada. No caso do menino João Hélio, a criança foi 
representada como mártir e motor dos apelos pela redução da maioridade penal; 

3. Falácia de relevância argumentum ad verecundiam (apelo à autoridade) – quando se apresenta 
uma conclusão da qual se espera a anuência da coletividade, apela-se a uma autoridade para dar 
peso ao que se afirma. No caso do discurso jornalístico, no período da pesquisa, foram comuns 
acusações ao Programa Pacto Pela Vida12 de que não seria eficiente porque não conseguira, nos 
primeiros meses, atingir os índices de redução da criminalidade propostos, ainda que tenha 
reduzido os índices, mas em percentuais menores aos esperados inicialmente. Para corroborar 
este discurso, usava-se a argumentação de pesquisadores contrários ao plano; 

4. Falácia de relevância argumentum ad populum (apelo ao povo) – nesta falácia, verifica-se o 
apelo ao leitor/espectador de forma a ganhar a sua simpatia. Nestes casos, usa-se expressões 
como “o povo não suporta mais”, “a sociedade deseja” ou “todo mundo sabe que”. Este tipo de 
apelo é comum quando se destaca um tipo de crime, que é evidenciado como comum, quando 
na verdade é acidental; 

5. Falácia de relevância de acidente – neste caso, o que é raro ou acidental é tratado como 
essencial ou corriqueiro, dando-se relevo ao que de fato é raro e incomum. Esta falácia vem 
muitas vezes vinculada a uma associação desconexa que produz uma resposta generalizante. É 
o tipo de falácia mais recorrente na mídia, pois caracteriza um recurso convencional da 
imprensa de dar destaque a fatos excepcionais e atípicos (característica fundamental dos 
valores-notícia) e revesti-los de uma significação de rotina. Como efeito de sentido, provoca-se 
o temor de sua repetição. Nos casos raros, em que um pai assassina um filho, por exemplo, 

                                                 
12 Programa de combate à criminalidade do governo do Estado de Pernambuco que começou a vigorar no 
período da pesquisa. 
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explodem notícias de casos similares, no qual a resposta para a recorrência da ação é percebida 
como uma epidemia de crimes semelhantes, um contágio social. Portanto, vinculam-se pessoas 
e fatos que não se ligam coerentemente: pai e assassino dos filhos, filho e esquartejador de 
mãe. Foram os casos Isabella Nardoni e Suzane von Richthofen (ver apêndice), quando outros 
eventos similares eram apresentados e associados a estes. Os episódios de balas perdidas que 
atingem pessoas indistintamente são os que melhor representam uma associação desconexa: 
são construções discursivas que falam do aumento de vítimas, quando se constituem, por 
natureza, em fatos acidentais; 

6. Falácia de ignoratio elenchi (conclusão irrelevante) – neste tipo, o discurso apela ao emocional 
para convencer o público sobre uma determinada posição, vinculando-se como solução para 
um problema algo que de fato não serve para resolvê-lo. É o caso das narrativas pela redução 
da maioridade penal após o crime contra o menino João Hélio como forma de reduzir os crimes 
violentos e os textos frequentes sobre passeatas e mobilizações pela paz como ações que 
contribuem para a redução da violência após algum episódio de ato humano violento, 
buscando-se a redenção da ação criminosa através destes rituais. 
 

Consideramos pertinente concluir que, de fato, os dramas sociais configurados pelos 

episódios de crime violento, ao serem midiatizados, assumem uma significação que, com o 

recorrente agendamento, produzem o medo coletivo como efeito de sentido. Leitores e a 

coletividade em geral, ainda que não tenham sido vítimas diretas de uma ação humana 

violenta, passam a se sentir membros de uma comunidade imaginada que compartilha um 

sentido de risco iminente de ser vítima do crime violento. Enfim, o trauma coletivo do medo 

de ser vítima do crime violento está configurado. 

Como síntese de nossa observação, elaboramos alguns algoritmos que emergem da 

análise do discurso jornalístico empreendida em nossa pesquisa, na perspectiva da sociologia 

cultural (quadro 25). O quadro resume a percepção do medo coletivo como efeito de sentido 

das narrativas sobre o crime violento, o risco iminente para qualquer indivíduo, dado que as 

causas da ação humana violenta remetem ao imponderável, logo, ao incontrolável e há todo 

um processo de elaboração de narrativas que projetam o medo compartilhado por uma 

comunidade imaginada: 
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Comunidade imaginada: agenda de preocupações dos indivíduos – 
compartilhamento de emoções e percepções do mundo ao redor 
via discurso jornalístico. Contrato de leitura: arrebatamento, 
sustentação, fidelização de leitores/espectadores 

 
Indivíduo 

Crime violento: concentração elevada de valores-notícia 
(o imprevisível, o raro, o inexplicável). Indicadores de 
valores-notícia do crime violento – elementos bizarros, chocantes, grotescos 
associados à violência, circunstâncias emocionais do ato, infração de regras 
sociais, ação diabólica; agressor (poluído, profano), vítima 
(sagrado, puro)  

 
 

 
Fato social 

Níveis terciários, secundários, primários e superprimários 
da notícia: construção discursiva – performance, ritual, cena, 
arena, catarse, teatro, representação social/icônica/coletiva, tema, agenda, 
assunto, enquadramento: discurso do risco iminente, da ameaça obscura 
(representação social do crime violento – hiperbolização de crimes bizarros, 
complexos e raros) – pêndulos: Deus, bem, sagrado, moral, religião, dor, 
fatalidade, restauração, purificação, reparação do mal, sanção, punição; 
Diabo, demônio, mal, perversão, profano, impuro, trevas, maldade 

 
 
 
 

Narrativa jornalística 
segundo valores- 
notícia 

Efeito de sentido: percepção do medo, pânico, temor, insegurança, 
imponderável, percepção da violência e do crime com o inumano, mundo do 
crime, guerra urbana, crime violento, crime organizado, perigos reais e 
imaginários, sensibilidade humana, sentimento coletivo, problema público; 
gravidade, intensidade do crime, relação crime violento X severidade da pena 
X entendimento social; determinação do crime: apelo político para relação 
pobreza X crime, ansiedade, medo, insegurança, temor, sofrimento e desgosto 
compartilhados como reação moral 

 
 
 

Trauma cultural/ 
Coletivo do medo 

Quadro 25 – Algoritmos que emergem da análise do discurso sobre o crime violento 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Este quadro representa o que vimos corporificado nos textos jornalísticos em todos os 

episódios de crime violento que analisamos. No caso João Hélio, observado mais 

detalhadamente, é possível visualizar cada um desses elementos. A comunidade imaginada de 

leitores incluiu em sua agenda de preocupações o risco de ser vítima de um crime 

semelhante: isso foi dito expressamente pelo músico Marcelo Yuka, ao passar por um assalto 

(ver capítulo 1). Os indivíduos compartilharam as emoções da família, foram arrebatados pela 

informação, acompanhando de perto as emoções de dor e vivenciando os sentimentos, que 

acreditaram também seus. Estes são os indivíduos reunidos numa comunidade imaginada. 

O crime violento concentra uma alta carga de valores-notícia – o imprevisível, o raro, 

o inexplicável, o grotesco – e é isso que justifica a sua retroalimentação na mídia. O episódio 

com João Hélio foi bizarro, chocante, dantesco: a criança não foi apenas vítima de violência e 

morreu, ela foi profanada, arrastada como um boneco de Judas, a forma como foi apresentada 

pelos ofensores à comunidade imaginada de leitores e espectadores. As circunstâncias 

emocionais – por envolver um menino de seis anos de idade, indefeso – infringiu regras 
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sociais e foi decodificada como uma ação diabólica. O ofensor ocupou o lugar de monstro, a 

vítima se sacralizou como mártir. Este foi o fato social que ingressou na agenda da imprensa 

nacional. 

Os textos jornalísticos foram construídos a cada edição dos jornais com detalhamento 

do episódio e do sofrimento da família. A performance da mídia garantiu a audiência, 

preenchendo a agenda com representações quase diárias do fato. Nos primeiros dias, as 

notícias chegaram aos níveis superprimários e primários, descendo aos níveis seguintes nos 

meses posteriores. 

Somente em O Globo, onde analisamos 185 inserções nos blogs de Ricardo Noblat e 

Jorge Antonio Barros (e as respectivas notícias identificadas nos hipertextos onde havia uma 

correspondência direta com o caso João Hélio), há uma equivalência a mais de uma notícia 

sobre o episódio em dias alternados ao longo de um ano. Ou seja, a comunidade imaginada de 

leitores foi informada numa média de três vezes por semana sobre o crime ao longo de um 

ano apenas sobre o crime contra a criança. Estas foram as narrativas jornalísticas a partir dos 

valores-notícia. 

O resultado desta abordagem jornalística foi uma percepção do medo de ser vítima do 

mesmo tipo de ação humana violenta em algum momento pelos indivíduos que 

compartilharam do episódio via mídia. A mediação foi feita com a produção de 

representações do caso João Hélio associada ao terror, a um mundo do crime onde se está em 

guerra, uma guerra em que há perigos que não se pode controlar. Este é o problema público 

que é incorporado às agendas pessoais: é grave, é intenso. 

Há um apelo político para a relação entre o crime e a juventude – no caso específico, 

onde um dos ofensores é menor de 18 anos – e conclama-se a redução da maioridade penal (o 

mesmo que ocorreu com o Caso Champinha anteriormente). A reação moral exige reparação 

e, ao ritual de profanação representado pelo próprio crime, segue-se os ritos de purificação, 

com atos públicos e homenagens à criança vitimizada, que chegou a ser homenageada pela 

ONU. Eis aí a configuração do trauma cultural do medo de ser vítima do crime violento. 

Na figura 3 a seguir representamos o esquema estrutural da notícia sobre o caso João 

Hélio, que pode ser generalizada para episódios semelhantes de crime violento: 
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FIGURA 3 – Esquema estrutural da notícia do Caso João Hélio: do fato social ao trauma cultural 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os atos de fala – as vozes expressas nas narrativas – são uma representação, uma 

performance das circunstâncias sociais. Os sentidos têm intenções e produzem efeitos. Ainda 

que o recorte do corpus remeta à ideia de que o trauma esteja afeito ao tempo presente, ele é 

suficientemente representativo: a retomada de casos do fim do século XVIII e durante o 

século XX legitima a conclusão de que o discurso vem construindo o medo coletivo como 

trauma cultural ao longo da história do jornalismo brasileiro. Na questão espaço, embora um 

dos veículos, o Jornal do Commercio, seja de alcance regional, a análise paralela com blogs 

de O Globo aponta a congruência discursiva entre ambos, mostrando que a dimensão 

simbólica dos dois conduz ao mesmo efeito de sentido. 

Nos últimos 50 anos, como foi exemplificado no capítulo 3, o que se assistiu foi a 

uma espetacularização de casos raros tomados como fatos cotidianos pela mídia brasileira. 

Quando retornamos às questões da sociologia cultural e as respondemos, concluímos que de 

CAUSA 
Rituais de profanação: 

ação de razões injustificadas, de 
origem desconhecida e que remete ao 

destino e ao imprevisível. 
Acusados do crime são monstros, 

diabos 

SOLUÇÃO 
Rituais de sacralização: discurso 

retórico, fé e destino. 
João Hélio incorpora o sentido da 

pureza e da salvação dos 
brasileiros 

DISCURSO 
JORNALÍSTICO: 

Sentido do fato: crime 
bárbaro, sórdido. 
Cena midiática: 

descrição detalhada do 
episódio – ritos de 

profanação e 
sacralização 

 

CONSEQUÊNCIAS 
Efeito de sentido do discurso: 

Trauma cultural do medo coletivo 
de que haja repetições do fato – 

medo coletivo de ser vítima de ação 
humana violenta 

FATO SOCIAL 
Roubo seguido da morte do menino João Hélio 

mediação 
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fato o discurso da imprensa no Brasil produz narrativas que contribuem para a constituição do 

trauma cultural do medo de ser vítima do crime violento. A seguir (quadro 26), apresentamos 

as respostas ao que Alexander (2002a, 2002b) considerou o processo de compreensão da 

constituição do trauma cultural. 

 

A natureza do 
sofrimento 

O medo de ser vítima do crime violento é 
extensivo à coletividade brasileira? 

Sim 

A natureza da 
vítima 

Este medo é traumático para quem? Qual 
grupo de pessoas foi afetado pelo 
sofrimento traumatizante? Envolve grupos 
determinados ou vários grupos estão 
envolvidos? 

Para as vítimas diretamente atingidas e seus 
familiares, para a comunidade imaginada de 
leitores/espectadores. Vários grupos estão 
envolvidos, visto que a exposição aos meios de 
comunicação é extensiva a toda a coletividade 
brasileira, que se identifica com o risco de ser 
vítima de uma ação violenta – os indivíduos 
falam sobre isso em entrevistas nos jornais. 

Relação do trauma 
com a audiência 

Qual o grau de identidade entre a 
coletividade em geral e o grupo vitimizado 
para que se possa considerar o 
compartilhamento do trauma do medo de 
ser vítima? 

A identidade se dá pela mediação feita pelo 
discurso jornalístico, que aproxima indivíduos 
que não se conhecem entre si, mas se 
reconhecem na dor compartida e no medo de vir 
a ser vítima de uma ação humana violenta, uma 
vez que, de fato, os índices de criminalidade são 
altos no Brasil. 

Atribuição do 
trauma 

Quem de fato causou o trauma do medo 
coletivo? Qual a identidade dos 
responsáveis pelo mal, dos antagonistas? 

O trauma do medo, por ser subjetivo e 
vinculado à emoção do risco de ser vítima, é 
produzido pelo perfil editorial dos carrier 
groups jornalísticos, ao relatar crimes bárbaros e 
raros com detalhes, ao mesmo tempo em que os 
reveste do sentido de trivialidade que não lhes 
são próprios. 

A redenção do 
mal 

O que pode ser feito para remediar o medo 
do crime violento ou prevenir a repetição 
do episódio? 

Uma reformulação na produção discursiva pelos 
meios de comunicação, com uma nova 
abordagem narrativa dos crimes violentos de 
modo a que os textos reflitam a realidade: a 
raridade característica de certos atos criminosos 
deve ser dimensionada para que não gere pânico 
na coletividade. 

Quadro 26 - A constituição do trauma cultural do medo de ser vítima do crime violento 
FONTE: Elaboração própria. 

 

Cumprindo o que pressupõe a sociologia cultural, na perspectiva analítica da cultura, 

observamos a instituição jornalística como elemento da estrutura cultural, verificando a ação 

da mídia através dos seus discursos, constituídos de símbolos e crenças acerca do crime 

violento e do medo compartilhado decorrente. Na perspectiva concreta, como a cultura está 

interconectada com os outros sistemas sociais, a nossa observação das narrativas jornalísticas 

nos permitiu chegar a resultados que apontam a influência da mídia sobre toda a estrutura 

social. Fizemos estudos considerando eventos históricos marcados – o caso João Hélio e os 
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demais já destacados, que foram etiquetados nos textos midiáticos – o que foi fundamental 

para a confirmação da produção do medo coletivo como efeito de sentido. 

No momento histórico atual, o trauma coletivo do medo aparece empiricamente 

objetivado na construção de muros altos, grades, no uso de cercas elétricas, no recurso às 

empresas particulares de segurança, em carros blindados, observado no cotidiano das grandes 

cidades brasileiras. A classificação dos perpetradores do mal, de suas vítimas e do ato 

violento, numa polarização de sentidos, cristaliza o medo como efeito de sentido, perpetuando 

o trauma cultural pela consolidação de representações elaboradas pelos carrier groups 

jornalísticos. O caso João Hélio é um emblema desta representação, como está descrito em O 

Globo: “João morreu devido a um tratamento desumano, violento, aterrorizante, bestial, 

cruel, por cinco monstros que breve estarão nas ruas” (O Globo, 16 de fevereiro de 2007) 

(destaque nosso).  

O medo vai se constituindo em trauma coletivo na medida em que narrativas como 

esta tecem detalhes que mostram o horror do ato e não dão a ele o peso da raridade. Ao 

contrário, são construídos vínculos entre os casos que reforçam um senso de repetição de 

episódios que na verdade são incomuns. Isso pode levar os indivíduos a fazer as seguintes 

questões: como reduzir crimes violentos quando a causalidade é imponderável, foge do 

controle social do poder público? Como propor políticas de contenção da criminalidade cujas 

causas apontadas como comuns se relacionam às subjetividades, como o ciúme nos 

relacionamentos afetivos, aos rituais de magia negra, em decorrência de problemas mentais, 

por fanatismo religioso, por brigas banais (inclusive entre crianças), por vingança, para se 

reafirmar a masculinidade ou pela maldade humana? 

As questões weberianas que trouxemos nesta pesquisa acerca da atividade jornalística 

– “que influências exerce sobre os elementos culturais objetivos supraindividuais?” e “o que 

se destrói ou é novamente criado no âmbito da fé e das esperanças coletivas, (...) que 

possíveis atitudes são destruídas para sempre, que novas atitudes são criadas?”(WEBER, 

2005, p. 20) – nos parecem respondidas. A mídia exerce influência essencial sobre a 

construção dos sentidos que circulam e passam a compor a agenda dos indivíduos, logo, 

sobre a coletividade. 

A imprensa reinventa, no discurso, os rituais de profanação e sacralização medievais – 

ainda que seja uma instituição saudada pelo Iluminismo – e altera os comportamentos da 

coletividade que, inflada por narrativas sórdidas, compartilha o temor que aflora como efeito 

de sentido. Logo, constatamos que o contrato de leitura que emerge desta análise merece ser 
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revisto. Como é o próprio discurso que valida este contrato implícito entre os carrier groups 

jornalísticos e a comunidade imaginada de leitores e espectadores, é ele que precisa mudar 

para que seja possível reverter a condição atual de trauma cultural do medo coletivo de ser 

vítima do crime violento. 
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CONCLUSÃO 

 

“Separado da verdade, o pensamento conserva apenas a aparência do seu caráter 
revelativo, isto é, uma vazia racionalidade, cujos conceitos devem reenviar, pelo próprio 
significado, ao outro aspecto do pensamento, a saber, ao seu caráter expressivo. Mas, o 
divórcio entre a revelação da verdade e a expressão da pessoa, turvando a íntima 
constituição da palavra, produz uma defasagem entre o discurso explícito e a expressão 
profunda: a palavra diz uma coisa mas significa outra. Para encontrar o verdadeiro 
significado do discurso, é preciso considerar o pensamento não por aquilo que diz, mas por 
aquilo que trai, ou seja, não pelas suas conclusões explícitas, pela sua coerência racional, 
pela universalidade dos seus conceitos, mas pela base inconsciente que aí se exprime: isto é, 
a situação, o momento histórico, o tempo, a época”. 

 
Luigi Pareyson 

(em Verdade e Interpretação, São Paulo, Martins Fontes, 2005, p. 13). 
 

á várias formas de se contar uma história. Ao longo do tempo, as narrativas 

jornalísticas no Brasil noticiaram crimes hediondos com minúcias que deram uma 

visibilidade grotesca aos fatos que não têm influenciado na redução das estatísticas 

de crimes violentos. O caso João Hélio é o símbolo do que deve ser revisto na atividade da 

imprensa brasileira em seu processo de agendamento. O episódio veio a se somar aos outros 

analisados neste trabalho, todos transformados em orientações simbólicas que fizeram os 

indivíduos se apropriarem da dor do outro de forma mediada. O criminoso, a incorporação do 

demônio, frente à vítima, ser sagrado que surge como mártir e salvador. 

Ao agendar os episódios de crimes violentos em sua pauta de assuntos relevantes, a 

imprensa conduz a agenda de preocupações dos indivíduos. Como o agendamento é 

delimitado por valores-notícia que enaltecem o pitoresco, o inusitado, o incomum, o raro, os 

fatos que são noticiados não elaboram um esboço da realidade: é, na verdade, uma realidade 

construída, que pode não estar de acordo com a realidade em si. O agendamento é marcado 

pela subjetividade, é a escolha arbitrária de que fala a sociologia cultural, comprovando a 

condição determinante da cultura sobre a estrutura social. Isso fica evidenciado quando 

verificamos que os indivíduos encaminham suas preocupações a partir da seleção dos fatos 

que estão em pauta na mídia, pensando acerca deles a partir da seleção dos enquadramentos 

para interpretar esses fatos, oferecida pela imprensa. 

Estes poderes que o jornalismo possui são apontados pelo paradigma do agenda-

setting, o que reforça a proposição teórica da sociologia cultural ao identificar o papel dos 

carrier groups como grupos de pressão fundamentais para a determinação do trauma cultural. 

Em nosso estudo, o enfoque foi dado à ação humana violenta, com a análise mais detalhada 

do caso João Hélio. Ficou evidenciado que o episódio – cujos valores-notícia identificados 

HH 
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foram o raro, o inusitado e o grotesco, repetido com uma frequência significativa (em O 

Globo, teve 185 inserções nos blogs estudados) – permite-nos concluir que o que a mídia 

determina em sua agenda não é o que acontece rotineiramente no mundo da vida, ficando 

efetivamente no campo do arbitrário. Sentir medo, portanto, resulta da seguinte articulação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É relevante destacar que as conclusões decorrentes da análise do discurso jornalístico 

acerca do crime violento não se reduziram aos aspectos linguísticos: foram além, com o foco 

nos espaços discursivos onde os sentidos tomaram forma. É importante ressaltar ainda que o 

resultado não é o sentido verdadeiro, mas a significação que aflorou a partir da materialidade 

concreta observada e colocada em destaque em todo o processo analítico. Assim, o que 

apresentamos aqui é uma leitura crítica e reflexiva das narrativas jornalísticas. Pela definição 

de causalidade, podemos pensar numa relação entre variáveis, em que uma influencia a outra 

e que poderia ser esboçada da seguinte forma: 

 

Os carrier groups, como segmentos sociais que têm peso diferenciado segundo o 

lugar social que ocupam, são responsáveis pelas construções discursivas acerca de eventos 

relevantes. Na medida em que compartilhamos da perspectiva de Jeffrey Alexander de que a 

cultura é reflexiva e diagnóstica de uma realidade, concluímos que a imprensa construiu 

TRAUMA 
COLETIVO DO 

MEDO 

DISCURSO 
JORNALÍSTICO 

Poder da imprensa, como carrier group, de determinar sobre o que se preocupar e como pensar 
acerca destes assuntos; 

Efeito de sentido de medo coletivo, o trauma cultural resultante das significações elaboradas pela 
mídia sobre os fatos. 

Agendamento de episódios de crimes violentos determinados por valores-notícia como raridade, 
incomum e grotesco; 
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representações sociais que levam à percepção do medo de ser vítima de um ato violento pelos 

indivíduos em algum momento de suas vidas. 

Como porta-voz de falas de vários segmentos sociais, a mídia elabora narrativas sobre 

fatos que se constituem na percepção da comunidade imaginada de leitores e espectadores de 

que se vive numa sociedade que está sob o jugo iminente de crimes violentos de 

características bárbaras, grotescas e incontroláveis. Embora seja verdade que o crime é um 

elemento real da estrutura social brasileira, o que a imprensa destaca não é o crime rotineiro, 

mas o incomum, o improvável. 

Dentro da perspectiva teórica da sociologia cultural, os meios de comunicação são 

grupos condutores de um discurso que elabora pensamentos quase hegemônicos acerca de 

determinados eventos. A imprensa persuade a audiência sobre uma situação histórica a partir 

dos recursos simbólicos que disponibiliza em seu discurso, sendo responsável pela condução 

das narrativas por um caminho escolhido, ainda que não possamos afirmar que os efeitos de 

sentido sejam todos previstos por ela. No entanto, o trauma cultural surge como efeito da 

atividade jornalística e é vivenciado pelos indivíduos, que dispensam parte de seu tempo a ler 

e ouvir informações através da mídia. 

Na abordagem da teoria do agenda-setting, a imprensa pauta a agenda pessoal de 

preocupações, e os leitores e espectadores tendem a incluir em suas agendas os temas 

escolhidos pela imprensa, que ganham peso para a coletividade. Pode-se, assim, concluir que 

a agenda pessoal determinada pela agenda midiática é produto da interação dos indivíduos 

com os meios de comunicação e dos indivíduos entre si, gerando, desta forma, um efeito 

coletivo regularmente retroalimentado: o trauma cultural do medo de ser vítima de uma ação 

humana violenta. 

O fato social existe dentro da mídia; ele só faz sentido se é conhecido, porque precisa 

existir coletivamente, ou seja, ser notícia. Como o fato está contido na narrativa, a forma 

como é contado produz efeitos de sentido. Aqui, constatamos que o trauma do medo coletivo 

de ser vítima do crime violento resultou de uma construção dos discursos dos carrier groups 

jornalísticos, temor associado a causas tidas como imponderáveis e, por isso, de difícil 

controle social. A forma como a imprensa representa a ação humana violenta é fundamental 

para a constituição do trauma: oposições binárias constantes, colocando o ofensor e a vítima 

em polos distintos, numa posição dicotômica dos indivíduos. 

Assim, a sociologia cultural, ao posicionar a cultura como determinante, acerta ao 

considerar a força que possui as instituições jornalísticas, na condição de carrier groups, de 
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influenciar os indivíduos em suas práticas cotidianas. Como a agenda da imprensa determina 

a agenda dos indivíduos, eles passam a se preocupar e refletir sobre o que os meios de 

comunicação definem como problemas públicos. A comunidade imaginada de leitores e 

espectadores dos veículos de comunicação está emocionalmente engajada com estes 

problemas, marcada que está pela interpelação cotidiana da mídia. Esses leitores e 

espectadores não estão atentos apenas aos episódios narrados, mas à forma como são 

narrados. 

A cobertura jornalística do crime muita vezes introduz o criminoso no espetáculo 

jornalístico, retirando-o do anonimato e o confundindo com uma estrela, ainda que seja num 

papel invertido ao de um astro de televisão ou cinema (este foi o caso do assassino de Eloá 

Cristina, o ex-namorado Lindemberg Alves. Aos colegas de futebol ele teria dito na semana 

em que sequestrou a ex-namorada: “essa semana, vocês vão ouvir falar de mim”). A ação 

social que praticou – o crime violento – é representada como uma imagem que pode ser 

projetada na mente, tal o apelo retórico da descrição. Estas ações violentas são transformadas 

em dramas sociais. 

Quando os textos jornalísticos não ingressam na gênese dos fatos e aceitam as 

explicações dos envolvidos numa ação humana violenta – quando a causa da ação é remetida 

a entidades espirituais e quando a solução é remetida ao divino – está havendo uma 

transferência de causa e solução para entes fora do mundo. Mas a lei não pode julgar o 

demônio e nem recorrer a Deus. Assim, matar com requintes de crueldade, desrespeitando o 

corpo da vítima ao esquartejá-lo ou dilacerá-lo, como aconteceu com João Hélio, é um 

agravante para os ofensores, considerado pela justiça, mas que não precisa ser detalhado na 

narrativa midiática. Ao fazer isso, a imprensa repete o rito de degradação. 

Ao apresentar o sofrimento da vítima, os meios de comunicação encenam a ação 

profana. Ao censurar a ação injuriosa com a divulgação de atos públicos e passeatas, a mídia 

narra o restabelecimento do sagrado pela redenção, o que não tem sido eficiente na redução da 

criminalidade. Assim, o discurso jornalístico remete-nos à revivescência das cerimônias de 

enforcamento – quando nos traz as prisões e os julgamentos dos ofensores e soma as penas 

individuais dos acusados, por exemplo, dando um sentido de totalidade à punição que não é 

real. Qualquer que seja o nível tecnológico, racional ou asséptico da punição, remete ao 

código binário sagrado/profano, em que se classificam ações e fatos sociais, por mais que a 

modernidade tente revestir os atos punitivos de racionalidade, controle e cientificidade 

(SMITH, 2003). 
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Quando a imprensa convoca para a aplicação de leis ou para a criação de novas 

penalidades para atos criminosos relatados como novos, na verdade sugere a reinvenção da 

guilhotina, uma resposta às necessidades culturais contemporâneas. O processo de 

decodificação do discurso jornalístico nos permite descobrir o simbolismo que o encobre, os 

sistemas de significação que qualificam e subordinam atos e fatos. A articulação entre crimes 

que não têm relação real é um processo simbólico complexo que define e projeta as ações 

futuras da audiência. 

De fato, como inferimos anteriormente, a performance dramatizada da imprensa, 

através da notícia carregada das emoções dos dramas sociais, predetermina a hipótese do 

aumento da criminalidade, e não o oposto, que seria o esperado: o incremento da 

criminalidade como hipótese determinante do agendamento da notícia. Poucas reportagens 

traziam uma análise crítica dos crimes violentos, prendendo-se a uma descrição do bárbaro e 

repugnante do episódio. E isso aconteceu em veículos que, mesmo pertencendo à categoria de 

veículos sérios (em contraposição aos sensacionalistas), não conseguiram fugir da 

passionalidade e do grotesco nas narrativas. Para Contrera: 

  

Nos jornais, na televisão, no cinema, em todas as instâncias, a violência está tão 
presente nas situações comunicativas da mídia contemporânea que se apresenta 
como uma obsessão temática. E é aqui que nos parece que resida a insuficiência da 
maioria das abordagens contemporâneas que refletem a relação entre violência e 
mídia: tratar a violência como se ela estivesse presente na mídia apenas sob a forma 
de tema, de assunto, como se fosse apenas mais uma pauta (CONTRERA, 2002, p. 
89). 

 

Se o crime tem causas imponderáveis, que antibiótico sistêmico pode servir para 

mudar o comportamento de perpetradores do mal que se nos são apresentados como 

monstros? É verdade que os assassinos de João Hélio cometeram um crime perverso. No 

entanto, seria interessante rever o peso dado a estes episódios, que são raros e incomuns. O 

discurso emocional da imprensa, travestido de objetividade, esmiúça de tal forma os fatos que 

inflama a repetição do sentimento de dor em indivíduos que acabam por se reconhecer como 

uma comunidade imaginada. E, no fundo, os episódios são mais uma pauta da agenda, porque 

não são observados e analisados a ponto de acrescentar algo de novo aos leitores e 

espectadores. 

Para Alexander et. al., “é um erro negar a realidade de nossas próprias experiências de 

significação, emoção e moralidade na iluminação da imaginação social através da qual o 

mundo é ressignificado” (ALEXANDER, SMITH & SHERWOOD, 1993, p. 13). Ao 
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compartilhar as emoções de perda e medo do crime violento, a imprensa divide os indivíduos 

entre bons e maus, entre dois lados em luta. A exposição à mídia estimula diálogos entre os 

indivíduos membros da comunidade imaginada, que compartem sentimentos, estimulando 

novos contatos com a mídia, mais leituras de jornais, num círculo sem fim, numa mediação 

entre o pessoal e o impessoal, conclamando-os a ritos de revolta para purificação dos atos 

poluídos dos ofensores.  

O sentido negativo da identidade brasileira – aquele que vive acima da lei, que vive 

sob a ilegalidade, que não respeita as regras – é trazido pelos textos jornalísticos e aceito 

como verdade. Como nos diz DaMatta (1988, 1997), este indivíduo se percebe destituído de 

uma boa rede de relações que o empodere. Isso reforça as possibilidades do medo, já que ele 

se sente desamparado para se proteger de crimes violentos. Se o medo é um sentimento 

funcional, que nos diz alguma coisa sobre a estrutura social, o que ouvimos aqui é que é 

preciso entender que esta emoção não contribui para a redução da criminalidade: serve apenas 

para produzir divisões sociais, separando bons e maus segundo o que a imprensa conceitua 

como tal. 

O estímulo ao medo do que é raro e improvável aponta para um sentido político de 

desmobilização social, que anestesia os indivíduos que se encarceram a si mesmos para se 

proteger do outro, aquele que pode vir a ser o perpetrador do mal. A violência, representada 

de forma cotidiana como algo banal, por sua repetição diária, pode conduzir à convicção de 

que o crime resulta da pura maldade dos homens, logo, é uma fatalidade da qual não se pode 

fugir. Embora não tenhamos embarcado numa análise política das notícias, surge aqui uma 

inferência: ao imobilizar os indivíduos, a imprensa não estaria, em sua condição de carrier 

group, manobrando o efeito das políticas públicas de combate à criminalidade, reduzindo o 

seu impacto sobre a coletividade? 

Mas sempre uma visão de incompletude acompanha qualquer conclusão de pesquisa. 

Sempre há pedaços não alcançados, partes do todo que não conseguimos atingir. E, ainda que 

a marcha de partida tenha sido a ideia de cultura como variável determinante da estrutura 

social, sabemos que as dimensões econômica e política não podem ficar de fora. Assim, ao 

concluirmos, devemos reconhecer que a compreensão cultural do crime violento e o 

decorrente trauma cultural do medo que analisamos a partir das narrativas jornalísticas 

compõem uma perspectiva preliminar dos elementos multidimensionais que dão causa e 

consequência ao crime violento no Brasil. 
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Deste modo, é fundamental destacar que estudar a dimensão cultural do crime violento 

não é uma alternativa sociológica de explicação totalizante, mas uma dimensão fundamental 

que não pode ser relegada. Na perspectiva cultural, encontramos questões de ordem afetiva, 

estética, social, econômica e legal e ainda que, logicamente, não consigamos abarcar todas 

estas questões, ficam evidenciados estes imbricamentos na análise proposta. Por este 

caminho, não negamos a existência de outros possíveis percursos para aumentar nosso 

entendimento, mas afirmamos que sem a dimensão cultural não é possível entender o crime e 

muito menos propor soluções para o seu controle efetivo: os elementos culturais estão lá, no 

econômico e no político, ainda que encobertos. 

Os meios de comunicação, oniscientes e onipresentes como o sentido de Deus, 

ocupam todas as brechas do cotidiano, protagonizando o conhecimento que nos oferta como 

sendo o necessário para o que precisamos. O discurso midiático se mostrou parte da origem e 

consequência do trauma coletivo do medo, numa relação circular entre causa e efeito. Esta 

condição totalizante do discurso jornalístico constrói um panorama social como real, sendo 

real em suas consequências, porque não dá aos indivíduos a capacidade de compreender que 

são narrativas interpretativas de parte da realidade, não de toda a realidade circundante.  

Como não é possível propor políticas públicas de controle das vontades individuais, é 

preciso considerar que narrativas que falam em “acabar com a violência” podem redundar no 

vazio. Por exemplo, se a partir da observação do discurso jornalístico fôssemos propor um 

conceito sociológico para morte por bala perdida, poderíamos pensar em vitimização pelo 

acaso. Como também não podemos sugerir políticas públicas de controle do acaso, no qual, 

no interior das relações, pais espancam seus filhos até a morte, namorados matam por ciúme 

e irmãos violentam irmãos e os executam, a imprensa, com seu potencial interpretativo do 

mundo da vida, pode ancorar suas narrativas de forma a modalizar os sentidos que conduzam 

ao trauma coletivo do medo, uma vez que muitas dessas narrativas têm como valores-notícia 

o raro e o improvável. 

Na medida em que determinados tipos de crime violento têm causalidade imprevisível 

– crimes passionais ou de outra origem emocional – as construções de sentido podem ser 

cautelosas para evitar o encadeamento de significações, como ocorreu na condução das 

notícias sobre o caso João Hélio. A sua condição grotesca e imprevisível assumiu o sentido 

de risco iminente, que não condiz com as reais chances de repetição. Estes vínculos são 

sofismáticos e, por seu perfil retórico, reforçam o medo na coletividade. 
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Este princípio que propomos pode reverter, no longo prazo, o senso comum que reina 

hoje em torno do risco de ser vítima do crime violento, resultante de narrativas jornalísticas 

como as que produziram, por exemplo, vínculos entre criminalidade e pobreza que não deram 

conta de explicar crimes como os casos Isabella Nardoni, Eloá e Daniela Perez, por exemplo. 

Num novo cenário, ao longo do tempo, a representação discursiva acerca das ações violentas 

poderá dar a dimensão aos episódios dentro de suas condições de raridade ou não, com um 

tratamento mais moderado aos textos, minimizando a carga de emoção (resultante de 

construções adjetivadas e expressões adverbiais) e reduzindo o nível de detalhamento dos 

aspectos ultrajantes da violência – como no caso João Hélio. 

Quanto mais situações e exemplos que comprovem a existência do risco iminente de 

ser vítima do crime violento – expresso nos sentidos dos discursos circulantes – mais 

convincente torna a ideia de trauma coletivo. Para colocar as coisas no lugar é preciso 

considerar, na lógica da sociologia cultural, a proposição de ações que atenuem o sentimento 

de medo. Se a mídia se constitui em instituição cultural soberana, capaz de elaborar 

representações acerca dos fatos sociais de forma a modificar as significações em circulação, 

então ela pode reinterpretar as oposições binárias que nos impõe, da construção de sentido do 

ofensor como Diabo e das causas imponderáveis e acima dos controles sociais. 

A ressignificação de episódios de crime violento, como o caso João Hélio, tem uma 

dimensão de raridade que poderia estar inscrita nos sentidos que a mídia elabora. Assim, o 

texto jornalístico permitiria uma aproximação entre o fato e a sua representação, guardando 

um nexo de causalidade na interpretação que nos propõe. Deste modo, poderia reduzir a 

amplificação de significações de determinados fatos e evitar, por conseguinte, a construção de 

efeitos de sentido inesperados e a condução e reforço do trauma do medo. 

Como o controle social das ações humanas violentas cujas causam remetem às 

vontades íntimas dos indivíduos é mais complexo – já que se constituem em atos associados a 

circunstâncias psicológicas que não estão necessariamente atreladas à pobreza, à falta de 

emprego, à educação ou à saúde – sugerimos que, entre as possíveis interpretações dos fatos, 

o discurso jornalístico poderia trazer à tona a complexidade dessas ações. Polidez no trato do 

episódio, com relatos menos emocionais, poderiam evitar o pânico que conduz aos rituais de 

sacralização, tais como linchamento, que não impedem a repetição do ato violento. 

Não abordamos neste estudo (por não ser nosso objetivo) que a intenção dos meios de 

comunicação ao produzir os espetáculos do crime violento também pode ser garantir 

audiência. Este não foi o foco de nossa pesquisa, mas ao considerar os efeitos de sentido que 
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as encenações jornalísticas provocam e sugerirmos uma mudança na abordagem discursiva, 

subentende-se que é necessário que a audiência seja conquistada por outros caminhos. 

O medo é uma muleta que serve para unir a comunidade imaginada efetivamente 

como um todo, na qual todos os indivíduos fazem “a sua parte”: trancar portas, não reagir, não 

usar joias em espaço público, participar de movimentos sociais e gritar contra a violência, 

ente que parece mesmo possuir vida. Assim, a publicização agendada do crime violento acaba 

por colocar os indivíduos numa cruzada moral contra aqueles e aquilo que foi eleito como o 

mal a ser expurgado da estrutura social. Deste modo, ao mesmo tempo em que imobiliza, o 

discurso jornalístico elabora sentidos de ação coletiva de pânico, que não tem se mostrado 

eficazes na redução da criminalidade. 

Quando as ações humanas violentas têm suas causas atribuídas ao Diabo, a solução 

remete à fé e ao destino. Isso, na verdade, traduz o fracasso de entender como os indivíduos 

são capazes de determinados atos. Assim, os crimes violentos onde a sordidez e o grotesco 

estão presentes – o esquartejamento, a decapitação, a violência de pais contra filhos e vice-

versa – ficam revestidos de um sentido de sobrenatural pela carência de explicação racional. 

A lógica, então, é que as ações para solução também fiquem no campo do sagrado: missas, 

passeatas, encenações públicas de redenção em favor das vítimas. 

Como todo trauma cultural requer interpretação e reparo, representando uma ameaça 

fundamental para o estabelecimento da identidade individual e coletiva e, por isso, requer 

purificação, a intenção de nossa proposta final é que a imprensa brasileira revise o seu atual 

contrato de leitura com a comunidade imaginada de leitores e espectadores. A alternativa de 

mudança de abordagem discursiva que propomos visa a desconstruir vínculos falaciosos para 

que os sentidos estejam mais próximos da realidade, reduzindo a distância entre o referente e 

a sua representação, encaminhando a novos nexos de causalidade. 

Enfim, nossa sugestão é de que a imprensa elabore sentidos acerca dos dramas sociais 

em relação mais próxima com o cotidiano. Com isso, é possível que contribuamos com as 

questões weberianas lançadas em nosso trabalho, de forma a que os valores-notícia sejam 

hábeis em definir, no universo de eventos sociais, quais são fundamentais para garantir 

vínculo entre a realidade e a sua representação, a coisa-em-si e o fenômeno jornalístico que se 

corporifica no discurso. 

É evidente que há uma relação arbitrária entre o significante e o significado, mas esta 

arbitrariedade não pode afastar a tal ponto a coisa-em-si e a sua representação no discurso que 

chegue a construir outro objeto: o pânico hiperbolizado nos indivíduos que compartilham as 
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notícias. Não queremos com isso atenuar o drama causado pelas ações humanas violentas 

sobre suas vítimas e seus familiares. Queremos que, a partir da ação estatal efetiva para a 

contenção e a punição dos crimes violentos, os ofensores sejam recolocados no espectro do 

humano e a ação humana violenta disposta como ato que deve ser julgado pela lei dos 

homens. 

Visões, sentimentos e disposições psicológicas, valores, sensibilidades e 

comportamentos foram estudados a partir de signos e símbolos representados nos discursos 

jornalísticos. A mídia entra no vácuo da ausência do Estado atuante em prol do indivíduo, do 

sagrado na sociedade ocidental contemporânea, ao nos trazer a contemplar em seu altar as 

ações humanas violentas. Estes crimes ocupam o espaço do imponderável, do desconhecido, 

do obscuro e é através deles que a imprensa se sacraliza a si mesma por sua soberania sobre as 

preocupações dos indivíduos mediadamente reunidos numa comunidade imaginada. E 

ressaltamos que, neste estudo, abordamos apenas um aspecto entre vários da dimensão 

cultural da estrutura social, que foi a análise das narrativas jornalísticas como produtoras de 

medo coletivo. 

Eis, pois, o papel forte da cultura em moldar as relações sociais. As instituições 

sociais, em sua textualidade, sempre dizem alguma coisa: em nosso estudo, verificamos que 

os carrier groups jornalísticos formulam conhecimentos acerca do cotidiano. E fazem isso 

elaborando oposições binárias de sentido, o bem e o mal na ação violenta. O sagrado está na 

vítima, o profano no ofensor, a redenção é ilustrada em passeatas e atos públicos e a 

profanação é o registro detalhado do ato violento. Em sua fabricação de sentidos, a imprensa 

conecta episódios que elaboram uma visão do mundo como um retrato cuja cor é quase a 

mesma: os valores-notícia indicam o mesmo risco dos indivíduos virem a serem vítimas de 

crimes bárbaros, inusitados e raros. 

Em sua performance, a mídia dramatiza o mundo da vida e, em virtude de sua 

autonomia de campo, ao mesmo tempo em que pode manter os sentidos, também pode alterá-

los. Assim, do mesmo modo que a imprensa produz efeitos de sentido que conduzem ao 

trauma cultural do medo, ela também tem força para remediar o mal e preveni-lo, ou seja, 

elaborar novas significações acerca dos fatos sociais que não resultem em traumas coletivos. 

Isso não significa abafar ou inibir as notícias sobre crimes violentos, mas reconstruir as 

possíveis significações sociais sobre eles, sem jogar os indivíduos em posições dicotômicas 

entre o bem e o mal. 
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Ao aceitarmos a condição de poder dos carrier groups jornalísticos de direcionar 

valores, identificamos que este mesmo poder pode vir a construir ou já estar construindo 

outros traumas, em outros campos sociais, como a saúde pública e o meio ambiente, por 

exemplo, como já ocorre com o crime violento. Nosso trabalho é um indicador do potencial 

da imprensa de elaborar e conduzir cadeias de significação para os fatos sociais em inúmeras 

arenas de embate social. 

Este potencial está cada vez mais aprimorado pelos processos multidimensionais de 

conexão dos meios de comunicação – rádio, TV aberta e a cabo, jornal, internet, celular – 

mesmo que estes processos sejam (ao menos minimamente) retroalimentados pelos receptores 

de notícias. Enfim, o jornalismo, como instituição cultural determinante da estrutura social 

capaz de produzir sentidos e conduzir efeitos de sentido, pode vir a construir novos traumas 

culturais na sociedade contemporânea. Mas, se nossa reflexão ingressar na pauta da atividade 

jornalística, é possível que, no campo das múltiplas interpretações que a imprensa pode 

suscitar, sua agenda venha a considerar a atenuação dos efeitos de sentido que possam 

redundar em novos traumas culturais sobre a comunidade imaginada. 
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A imprensa elege casos segundo seus valores-notícia, e os utiliza como emblemas de 

um discurso que, ao longo da história, vem elaborando o sentido de risco iminente e 

imponderável de sermos vítima do crime violento, grande parte deles marcados pela raridade. 

Além do caso João Hélio noticiado em O Globo, dos crimes violentos noticiados no Jornal do 

Commercio (entre 2007 e 2008) e dos episódios relatados no capítulo 3 (quadros 8 e 9), os 

casos abaixo foram escolhidos por serem evidentes os valores-notícia em cada um deles. Com 

o estudo de narrativas de eventos como estes, pudemos verificar na imprensa brasileira um 

discurso recorrente acerca da ação humana violenta na sociedade brasileira. 

A partir das representações discursivas de cada um, foi possível dimensionar a 

construção dos dramas sociais que vem contribuindo para o reconhecimento do trauma 

cultural do medo dos indivíduos de serem vitimados por um crime violento. Estes dramas são 

encenados muitas vezes ao vivo e em tempo real, entrando na vida da comunidade imaginada 

de leitores e espectadores. No caso João Hélio, apresentamos as informações atualizadas do 

caso até fevereiro de 2010.. 

Os outros episódios, citados ao longo do texto, ocorreram antes ou após o período 

definido como corpus da pesquisa. Foram, no entanto, trazidos à discussão para ajudar na 

compreensão da teoria e dos conceitos abordados. Também contribuem para que se entenda 

que as conclusões acerca do discurso jornalístico não se restringem ao período definido para o 

estudo, mas refletem as narrativas rotineiras da imprensa nacional sobre os crimes violentos. 

Para que estes episódios possam ser compreendidos adequadamente, elaboramos uma síntese 

dos casos referenciados, facilitando a sua contextualização. 

 

� O jovem menor de idade à época do assassinato do menino João Hélio, Ezequiel 

Toledo da Silva, de 19 anos, cumpriu três anos de medida socioeducativa, entre 2007 e 

2010, e vai passar mais dois anos em medida de semiliberdade em um dos Centros de 

Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), um abrigo para 

infratores do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada no dia 24 de fevereiro de 2010. Os 

autores do crime contra a criança maiores de 18 anos foram condenados a até 45 anos 

de prisão. 
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Ezequiel fica sob custódia de um abrigo no interior do Estado, para evitar que se 

concretizem ameaças que diz ter recebido e somente pode sair se comprovar que está 

estudando ou trabalhando. Também em fevereiro de 2010 a justiça anulou decisão que 

mantinha Ezequiel dentro do programa de proteção de jovens e adolescentes, o que foi 

comemorado pela família de João Hélio, segundo o advogado da família da criança, 

Gilberto Pereira. No mesmo dia em que saiu a decisão de anulação, familiares de 

pessoas vítimas de crimes violentos fizeram um protesto pedindo punições maiores 

para os condenados. 

A decisão do juiz Marcius da Costa Ferreira, titular da Vara de Infância e da 

Juventude, de manter Ezequiel numa unidade no interior do Estado atende ao pedido 

do Ministério Público do Rio. Segundo o magistrado, a medida foi tomada para 

preservar a segurança do rapaz, uma vez que, de acordo com o juiz, o jovem se 

tornava “alvo de animosidade por parte dos demais internos toda vez que o caso era 

reavivado pela mídia”. Ainda de acordo com o juiz, o deslocamento de Ezequiel à 

unidade deveria ser acompanhado por agentes do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase), em carro próprio, para garantir sua proteção. Com a 

decisão do juiz, o jovem fica sob custódia da Justiça e é excluído definitivamente do 

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. 

Com a revivescência do caso pela imprensa, veio novamente a discussão sobre a 

redução da maioridade penal, com entrevistas de especialistas e autoridades – 

advogados e juízes – sobre o assunto. Quem se pronunciou contra, disse que os 

abrigos estão cheios de jovens, pobres e negros. Já quem foi a favor, disse que a 

permanência sob custódia deveria se estender até quando se constate a (possível) 

ressocialização de jovens que tenham cometidos crimes violentos. 

A sentença dos acusados Carlos Eduardo Toledo Lima, Diego Nascimento da Silva, 

Tiago Abreu Matos e Carlos Roberto da Silva saiu oito dias antes da morte de João 

Hélio completar um ano. Eles foram condenados por latrocínio (roubo seguido de 

morte) agravado pela forma hedionda. Carlos Eduardo foi condenado a 45 anos de 

prisão anos; Diego, a 44 anos e três meses; Thiago Abreu Matos pegou pena de 39 

anos de prisão; e Carlos Roberto foi condenado a 39 anos. 

� No dia 18 de novembro de 2008, um caso inusitado foi noticiado pela imprensa: em 

Ferraz de Vasconcelos, na área metropolitana de São Paulo, uma jovem de 18 anos 
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foi encontrada amarrada dentro de uma tubulação de esgoto. Ela foi perseguida após 

sair da escola e violentada por um homem, um pedreiro de 40 anos, que foi preso e 

chegou a fazer uma confissão informal. A jovem somente pôde ser resgatada dois dias 

após ter sido presa no esgoto, quando uma mulher que passava na rua ouviu seus 

gritos e acionou o Corpo de Bombeiros. Após o resgate, a vítima foi levada ao 

hospital. Como a tubulação era de uma fábrica abandonada, ela poderia não ter sido 

encontrada, o que motivou a divulgação do episódio. 

� A jovem Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, foi assassinada pelo ex-namorado 

Lindemberg Alves, 22 anos, em Santo André (SP), por não aceitar reatar o 

relacionamento. Ela estava em casa com a amiga Nayara Rodrigues e mais dois 

colegas de escola quando o ex-namorado chegou, no dia 13 de outubro de 2008. 

Primeiro, mandou os rapazes embora. Em seguida, manteve as meninas em cárcere. 

Todo o tempo, o episódio foi apresentado pelas emissoras de televisão, ao vivo, que 

tentavam intervir, já que sabiam ser ouvidas por ele na casa. Chegaram a afirmar que 

ele estava sofrendo pelo rompimento e que ele não era um criminoso, ainda que 

naquelas circunstâncias portasse uma arma e mantivesse as duas jovens presas. 

O episódio concorreu com a campanha presidencial norte-americana, que sempre 

recebeu destaque da imprensa brasileira. O prédio, rodeado de moradores da região, 

era acompanhado dia e noite pela imprensa, na expectativa do fim do cativeiro das 

jovens, num espetáculo ao vivo do drama da vida real. Lindemberg liberou a amiga de 

Eloá, Nayara, que depois retornou ao cárcere. Após quatro dias, percebendo a 

movimentação da polícia para entrar no apartamento, Lindemberg disparou contra as 

duas meninas, matando Eloá. 

O cárcere durou cem horas, a todo tempo acompanhado pela imprensa. Os tiros foram 

transmitidos ao vivo. A polícia, intimidada pela presença da mídia, atrasou a decisão 

de invadir o apartamento de Eloá. Os textos dos jornais sempre tratavam o rapaz como 

um homem em sofrimento, que até então era tido como discreto e calmo pelos amigos. 

Em entrevista dada a uma emissora de TV durante o cárcere, Lindemberg afirmou que 

queria conversar com Eloá, mas ela não havia aceitado. Ele afirmava que iria soltá-la, 

mas ainda não havia chegado o “momento certo”. O término, porém, foi a morte da 

ex-namorada e o ferimento da amiga, com tiros disparados à queima-roupa. O rapaz 

foi preso e levado ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, Zona Oeste de São 
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Paulo. Lindemberg deve ir a júri no primeiro semestre de 2010. O ritual de 

sacralização se deu com a doação dos órgãos da jovem. A cada receptor beneficiado, 

uma nova notícia era divulgada nos meios de comunicação. 

� Em 29 de março de 2008, a menina Isabella Nardoni, de cinco anos, foi jogada do 

sexto andar do Edifício London, onde ficava a casa de seu pai, Alexandre Nardoni, e 

da sua madrasta, Anna Carolina Jatobá, em São Paulo. No apartamento, os peritos da 

polícia descobrem que a tela da janela do quarto dos irmãos de Isabella foi rompida e 

deve ter sido o local por onde ela teria sido arremessada. No dia 2 de abril, após 

depoimento da mãe de Isabella, Ana Carolina de Oliveira, Alexandre e Anna Jatobá 

têm a prisão temporária decretada pela polícia. 

Uma sucessão de notícias ao vivo ocupa o noticiário por vários dias, com entrevistas 

exclusivas dos acusados, dos avós e da mãe da criança. O Laudo do Instituto de 

Criminalística, ao qual uma emissora de TV teve acesso, diz que a garota foi esganada 

por três minutos dentro do apartamento, o que ocasionou uma parada respiratória. 

Depois, Isabella foi jogada. A queda provocou politraumatismo, com lesões nos 

órgãos internos. De acordo com a polícia, não havia uma terceira pessoa no 

apartamento na noite de sábado, 29 de março. A perícia também constatou que a 

pegada no lençol era do chinelo de Alexandre Nardoni, pai da menina. 

Em 7 de maio, o juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital 

paulista, aceitou integralmente a denúncia do promotor Francisco Cembranelli, do 

Ministério Público de São Paulo, contra o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina 

Jatobá. Ele decretou a prisão preventiva do pai e da madrasta de Isabella. O 

julgamento de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá só deve ocorrer em 

fevereiro de 2010. A defesa tem impetrado vários recursos para adiar o júri popular, 

que era previsto para o segundo semestre de 2009. 

� Os jovens Liana Friedenbach, 16 anos, e Felipe Silva Caffé, 19, foram mortos, em 

novembro de 2003, depois de permanecerem em cativeiro e sofrerem vários tipos de 

violência nas mãos de um grupo liderado pelo então adolescente Roberto Aparecido 

Alves Cardoso, o Champinha. Na ocasião, ele declarou: “matou porque sentiu vontade 

de matar”. O casal havia saído, em 31 de outubro de 2003, para acampar e foram 

localizados pelo grupo no dia seguinte. Na ocasião, Champinha teria se deslumbrado 

com a beleza de Liana e retornou na tarde do mesmo dia para roubá-los. 
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Ao verificar que tinham pouco dinheiro e que não possuíam armas, levaram os dois 

pelo matagal de um sítio abandonado de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. No 

trajeto, Liana afirmara que seu pai tinha dinheiro e poderia pagar por resgate. O 

cativeiro do casal foi na casa de Antônio Caetano Silva (que não estava em sua 

residência). No local, Liana foi estuprada pela primeira vez, ainda no dia 1º de 

novembro, por Paulo César da Silva Marques, o Pernambuco, integrante do grupo de 

marginais. No dia seguinte, o namorado, Felipe, foi morto no matagal com um tiro na 

nuca dado por Pernambuco. Para Liana, foi dito que Felipe havia sido libertado. O 

assassino fugiu no mesmo dia para São Paulo. Liana foi novamente violentada, desta 

vez por Champinha. 

No dia 3, o dono da casa onde era mantido o cativeiro, Antônio Caetano Silva, chegou 

em casa acompanhado por Aguinaldo Pires e viram a estudante no local. Champinha 

apresentou a garota como sua namorada e a ofereceu para os colegas. A estudante foi 

violentada pela terceira vez por Pires, segundo a polícia. Neste dia, um irmão de 

Champinha disse que voltasse para casa, pois sua mãe estava preocupada e havia 

policiais pela área. Ele afirmou que precisava levar a “namorada” à rodoviária. Na 

madrugada do dia 5, Champinha a levou para o matagal, onde tentou degolá-la. 

Depois, ainda segundo a polícia, golpeou a cabeça de Liana com uma peixeira. 

Quando a jovem caiu no chão, ele desferiu vários golpes nas costas e no tórax da 

garota. Mesmo depois de morta, Champinha ainda a violentou. 

Os corpos do casal de namorados foram encontrados no dia 10 de novembro. Liana e 

Felipe mentiram sobre a viagem para os pais. Liana havia dito que iria para Ilhabela, 

no litoral paulista, com um grupo de jovens da comunidade israelita. Já a família de 

Felipe disse que sabia que o rapaz iria acampar, mas acreditava que ele estaria com 

amigos e não sozinho com a namorada. Além dos quatro envolvidos no crime – 

Champinha, Pernambuco, Caetano e Pires – um quinto foi acusado de esconder a arma 

usada para matar Felipe e de saber dos abusos contra Liana e nada fazer para 

denunciar à polícia. Em 2007, já maior de idade, Champinha fugiu da detenção, mas 

foi recapturado pela polícia. Apesar de laudo médico apontar risco para a sociedade, 

ele pode sair da prisão em 2010. 

� As jovens Tarsila Gusmão e Maria Eduarda Dourado desapareceram no dia 03 de 

maio de 2003. Elas tinham ido passar o fim de semana na casa de alguns amigos na 
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praia de Serrambi, litoral sul do Estado de Pernambuco. Após 10 dias, o pai de Tarsila 

Gusmão, José Vieira, encontrou os corpos das meninas em um canavial do distrito de 

Camela, no município de Ipojuca. No período das investigações policiais, os 

motoristas de Kombi de lotação Marcelo e Valfrido Lira, irmãos, foram apontados 

como os principais suspeitos da morte das adolescentes. O Ministério Público de 

Pernambuco, no entanto, não ofereceu a denúncia por considerar que as provas 

apresentadas pela polícia eram insuficientes e os dois rapazes foram soltos. Outro 

inquérito conduzido pela Polícia Federal voltou a incriminá-los. Os dois 

permaneceram soltos, à espera de decisão judicial. 

Segundo informações divulgadas pela imprensa, a Polícia Federal investigou por seis 

meses o caso e indiciou os mesmos suspeitos. A PF refez perícias técnicas utilizando 

métodos mais sofisticados, mas não conseguiu nenhuma prova técnica da culpa dos 

dois rapazes. O Ministério Público do Estado rejeitou a investigação do inquérito 

anterior, alegando que não existiam provas suficientes para incriminar os motoristas, 

mas no caso da investigação da PF, novos fatos foram trazidos. O delegado Cláudio 

Joventino obteve informações sobre a possível participação dos dois rapazes em um 

crime de características muito semelhantes ao assassinato de Tarsila e Maria Eduarda, 

ocorrido em maio de 2000. 

O dado mais importante obtido pela Polícia Federal no novo inquérito foi a respeito de 

Marcelo Lira. Ele teria obrigado um casal de vizinhos a depor em favor dele na 

investigação sobre a morte de Iraquitânia Maria da Silva, esposa de outro irmão de 

Marcelo e Valfrido, Roberto Lira. Ela foi assassinada em maio de 2000. O casal teria 

criado um álibi falso para o rapaz para a noite da morte de Iraquitânia. O corpo da 

jovem foi encontrado num canavial em Ribeirão, com sinais de violência sexual, e o 

marido dela, Roberto, foi condenado pelo assassinato. Para a Polícia Federal, as 

semelhanças desse caso com a morte de Maria Eduarda e Tarsila indicam a culpa de 

Marcelo, pois mostram um padrão entre os dois crimes. Os dois irmãos continuam 

detidos em presídios do Grande Recife. Os advogados de defesa tentaram vários 

recursos para impedir o júri popular. Ainda não há data marcada para o julgamento. 

� Em 31 de outubro de 2002, o engenheiro Manfred von Richthofen e a sua esposa, a 

psiquiatra Marísia von Richthofen, são mortos a pauladas no momento em que 

dormiam em sua casa, uma mansão no bairro de Campo Belo, em São Paulo. O 
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enterro, em 1º de novembro, é acompanhado pela filha do casal, Suzane, e por seu 

namorado, Daniel Cravinhos. Suzane chora bastante. No dia 5, ela acompanha a tarefa 

da polícia em busca de pistas na casa da família. Dois dias depois, ela confessa o 

assassinato dos pais. 

Um dia após a confissão da jovem, a polícia desconfia da participação do namorado, 

Daniel, e de seu irmão, Christian Cravinhos, que compram uma moto com dólares. No 

dia 13, o Ministério Público indicia os três por duplo homicídio triplamente 

qualificado: motivo torpe, meios cruéis e impossibilidade de defesa. Quase três anos 

depois do crime, no dia 29 de junho de 2005, o Superior Tribunal de Justiça considera 

a fundamentação do pedido de prisão de Suzane insuficiente e ela é solta, para 

aguardar o julgamento em liberdade. Em novembro, os irmãos Daniel e Christian 

Cravinhos também são libertados. 

Em 23 de janeiro do ano seguinte, os irmãos voltam para a prisão depois de entrevista 

a uma rádio, quando afirmam que o pai de Suzane a estuprava desde os 13 anos e que 

ela planejava matar os pais com uma arma. Em fevereiro, um programa de TV localiza 

Suzane em férias em Ubatuba, São Paulo, acompanhada do advogado, Denivaldo 

Barni. Em 9 de abril, a jovem dá entrevista em outra emissora de televisão, na qual é 

orientada pelos advogados a chorar diante das câmeras. Na entrevista, Suzane afirma 

não lembrar do dia do assassinato porque estava sob efeito de drogas. No dia seguinte 

à sua aparição na TV, sua prisão é decretada novamente e ela se entrega à polícia. O 

promotor de Justiça do caso, Roberto Tardelli, alega risco de vida para o irmão de 

Suzane, Andreas von Richthofen. 

No dia 3 de maio, o tio de Suzane e Andreas, Miguel Abdalla, entra na Justiça contra a 

sobrinha motivado pela briga pela herança entre os filhos do casal assassinado e a cena 

montada durante a entrevista, quando a jovem foi instruída a chorar. No mesmo mês, o 

ministro do STJ Nilson Naves concede habeas-corpus que garante a Suzane o 

benefício da prisão domiciliar. Ele alega que a prisão decretada em abril não possuía 

fundamentação efetiva. Em 29 de maio, ela deixa o Centro de Ressocialização de Rio 

Claro e aguarda julgamento em casa. Suzane sai do local da prisão sob vaias e gritos 

de “assassina” por manifestantes. O benefício não é estendido aos irmãos Cravinhos. 

O julgamento dos três acusados, marcado para o dia 5 de junho de 2006, não é 

realizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O advogado dos dois irmãos, Geraldo 

Jabour, não vai ao tribunal alegando que a defesa foi impedida de manter contato com 
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os seus clientes na penitenciária. Os advogados de Suzane vão ao tribunal, mas saem 

quando o juiz não concorda em adiar o julgamento em decorrência de ausência de 

testemunha. Nova data é marcada: 17 de julho. Em 29 de junho, Suzane volta ao 

Centro de Ressocialização de Rio Claro em virtude da cassação pela Sexta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça de liminar que dava direito à prisão domiciliar a ela. 

Julgada, Suzane von Richthofen é condenada a 39 anos e seis meses de prisão pelo 

assassinato dos pais Manfred e Marísia, pena a ser cumprida no Centro de 

Ressocialização onde já havia permanecido provisoriamente. Os irmãos Daniel e 

Christian Cravinhos, condenados a 39 anos e seis meses e 38 anos e seis meses 

respectivamente, ficam reclusos na Penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba. 

Todos foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado. Além dos anos 

de prisão, Suzane foi condenada a dez dias de multa por fraude processual. Os irmãos 

Cravinhos também receberam uma multa de dez dias e mais seis meses de reclusão 

por fraude no processo. 

O julgamento de Suzane von Richthofen, Daniel e Christian Cravinhos durou cinco 

dias e foi um dos mais esperados de São Paulo. Em virtude do impacto causado na 

sociedade, teve o policiamento reforçado por 20 policiais militares, no Fórum da Barra 

Funda. Foram quase 56 horas de julgamento, após quase quatro anos do assassinato do 

casal Manfred e Marísia von Richthofen. 

� A atriz Daniela Perez foi assassinada em 28 de dezembro de 1992 enquanto fazia o 

papel da bailarina Yasmin na novela “De corpo e alma”, da Rede Globo, escrita por 

sua mãe, Glória Perez. A notícia de sua morte foi ao ar no dia 29, mesmo dia em que 

foi divulgado o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Aos 22 anos, 

ela foi assassinada com 18 facadas pelo ator Guilherme de Pádua, que contracenava 

com ela na novela. Seu corpo foi encontrado num matagal horas depois que deixou o 

estúdio da emissora, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. 

Pouco depois da confissão de Guilherme de Pádua, a polícia anunciou que sua mulher, 

Paula Thomaz, de 19 anos, grávida, havia admitido sua participação no crime, mas ela 

nunca confirmou essa versão. Depois da prisão do casal, em várias ocasiões em que 

iam depor e antes de Guilherme declarar a participação de Paula no crime, eles se 

acariciavam em público. Guilherme foi preso, solto e novamente preso sob a pressão 

da imprensa. O crime entrou também no noticiário internacional: saiu na CNN, no The 

New York Times e na New Yorker, misturando-se à repercussão dada à informação 
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sobre o afastamento do presidente da República Fernando Collor de Mello pelo 

Congresso Nacional. Hoje, Pádua é evangélico, obreiro da Igreja Batista Lagoinha, em 

Belo Horizonte. Ele se considera perdoado pelo crime. 
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ANEXO A 
 

NVivo revision 2.0.161 Licensee: HP 

 

Project: Trauma Cultural User: Administrator Date: 14/1/2010 - 12:28:05  

DOCUMENT TEXT REPORT 

 
 Document: JC 11_fev_2007 
 Created: 5/10/2009 - 19:09:01 
 Modified: 28/12/2009 - 11:33:20 
 Description:  
Brasil  11/02/2007 
 
 Document Text:  
1: Brasil  11/02/2007 
2: Punição de menor deve variar segundo o crime 
3: Polícia prende quarto envolvido em barbárie 
4: ENTREVISTA/BERENICE GIANELLA 
5: Punição de menor deve variar segundo o crime 
6: Publicado em 11.02.2007 
7: BRUNO PAES MANSO Agência Estado Para jovens autores de crimes violentos, como a morte do 
garoto João Hélio Fernandes no Rio, mais rigor e aumento do prazo de internação. Para os demais 
infratores, penas alternativas e desinternação rápida. Quando assumiu a presidência da Febem, 
ainda no governo de Geraldo Alckmin, Berenice Gianella foi criticada por entidades de direitos 
humanos por usar agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) para tentar conter o 
descontrole na entidade que em cinco meses viveu 29 rebeliões. Depois da ação inicial, que levou o 
Ministério Público (MPE) a abrir 13 inquéritos para investigar supostas torturas cometidas por 
funcionários, Berenice tem bons resultados a apresentar. Ela permanece na presidência da 
instituição, agora chamada de Fundação Casa, retomou a disciplina nas unidades e anuncia um 
resultado inédito. Pela primeira vez, o número de internos no Estado diminuiu. Quando assumiu, 
eram 6.800. Hoje, são 5.065, o que garante ao órgão 1.200 vagas ociosas.  
8:  
9: AGÊNCIA ESTADO Casos como o do menor que participou do assassinato no Rio pedem a 
revisão do limite na maioridade penal?  
10: BERENICE GIANELLA Não. Isso não deve fazer parte da discussão, porque a maioridade penal 
é uma cláusula pétrea da Constituição. Existem países, como Inglaterra e Espanha, onde a questão 
é mais flexível. Dependendo do caso, quando o jovem é perigoso e pode causar ameaças futuras, 
ele é julgado como adulto. Por causa da Constituição, essa discussão não cabe no Brasil.  
11: AGÊNCIA ESTADO  A senhora é a favor de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente?  
12: BERENICE GIANELLA Sim. O governo apresentou uma emenda para aumentar o prazo de 
internação de menores perigosos. Uma segunda mudança deve ser feita para evitar que um maior 
de 18 anos, que já passou pelo sistema prisional, volte a conviver com outros jovens em unidades 
da Fundação. Esse jovem acaba voltando como líder, o que pode prejudicar o trabalho pedagógico 
com os demais.  
13: AGÊNCIA ESTADO A senhora assumiu depois de uma série de 29 rebeliões. Como os motins 
diminuíram?  
14: BERENICE GIANELLA A antiga gestão mandou 1.750 funcionários embora (quarta-feira 
passada, o Supremo Tribunal Federal mandou reintegrar cerca de mil desses). Existe um equilíbrio 
muito frágil entre adolescentes e funcionários. Você tem de respeitar os dois lados. Na demissão 
em massa, o desequilíbrio ocorreu. Para contornar a situação, a gente precisou começar com um 
pouco mais de energia. Havia um imenso descontrole, principalmente nos grandes complexos. Os 
funcionários da Febem estavam com medo e alguns abriam a porta para os meninos fugirem. O 
apoio dos funcionários da SAP deu tranqüilidade aos demais e levou os adolescentes a recuarem.  
15: AGÊNCIA ESTADO  O governador Alckmin havia prometido entregar 41 unidades novas em 
outubro de 2005. Poucas saíram do papel?  
16: BERENICE GIANELLA  Estamos com 13 novas funcionando no interior para 40 internos. Há 
mais uma para inaugurar e 16 em construção. Há 14 que foram licitadas, 3 em licitação e 7 em 
negociação com prefeituras. São ao todo 91 unidades. Temos unidades com 56, com 180, com 70, 
90 jovens. Das 18 unidades do Tatuapé, restaram cinco. Todas com a lotação abaixo da 
capacidade.  
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17: AGÊNCIA ESTADO  A Casa está com lotação abaixo da capacidade mesmo com tantas obras a 
serem entregues?  
18: BERENICE GIANELLA  Sim. Com a retomada da disciplina, conseguimos instalar o projeto 
pedagógico de forma mais eficaz. E assim os juízes passaram a autorizar mais desinternações. Em 
2004, entraram 13.400 jovens. No ano seguinte, 14.300. De 2004 para 2006, houve um aumento 
de 7% no número de jovens que entraram. Em compensação, tivemos uma saída maior. De 2004 
para 2005, aumentou em 13% a saída. De 2005 para 2006, aumentou 18%. Ano passado, pela 
primeira vez, tivemos mais desinternações do que internações. Contamos agora com 6.229 vagas e 
5.065 internos.  
 
19: CRIME  
20: Polícia prende quarto envolvido em barbárie 
21: Publicado em 11.02.2007 
22: Mais um participante na morte do menino João Hélio Fernandes foi preso, na madrugada de 
ontem, no Rio: Thiago Abreu Matos, de 19 anos. Carlos Eduardo Toledo, quinto suspeito, está 
foragido 
23:  
24: RIO DE JANEIRO  Foi preso na madrugada de ontem o quarto envolvido no roubo seguido de 
morte do menino João Hélio Fernando Vieites, de 6 anos, na Zona Norte do Rio.  
25: Thiago Abreu Matos,19, foi preso em Marechal Hermes, acusado de ter dirigido o táxi que 
levou até o local do crime o grupo que assaltou a família de João Hélio, que ficou preso no cinto de 
segurança e foi arrastado por cerca de 7 km, depois que roubaram o carro em que estavam sua 
mãe e irmã.  
26: Segundo a polícia, Thiago foi preso nas imediações da delegacia, mas não se apresentou 
espontaneamente. Em depoimento, ele afirmou que Diego Nascimento da Silva, 18, o primeiro 
envolvido a ser preso, obrigou-o a pegar o táxi do pai e levar o grupo ao local do assalto, na rua 
João Vicente, em Oswaldo Cruz.  
27: O delegado Hércules Nascimento, da 30ª Delegacia Policial, que investiga o caso, duvida do 
depoimento de Thiago. “Ele tem de provar que foi forçado, porque temos informes de que ele é o 
condutor do bando”, declarou.  
28: O quinto suspeito que ainda está foragido é Carlos Eduardo Toledo Lima, que teria dirigido o 
carro no momento em que o menino foi arrastado. Além de Carlos Eduardo, Diego e Thiago, 
também participaram do crime Carlos Roberto da Silva, 21, e o menor E., 16, que já estão presos.  
29: De acordo com a polícia, os cinco suspeitos foram ao local do crime, uma rua no subúrbio do 
Rio, em um táxi dirigido por Thiago. Carlos Eduardo, Diego e o menor participaram efetivamente 
do assalto, que resultou na morte do menino.  
30: A comerciante Rosa Cristina Fernandes Vieites estava com os filhos Aline, 13, e João Hélio 
quando seu Corsa Sedan prata foi parado por três homens na noite de quarta-feira. Rosa e a filha 
conseguiram sair, mas quando a mãe tentava retirar o menino do carro, os ladrões aceleraram o 
veículo com a criança pendurada do lado de fora e presa ao cinto de segurança. João foi arrastado 
por 14 ruas e seu corpo foi encontrado 15 minutos depois, sem cabeça, em uma rua de Cascadura 
(Zona Norte).  
31: A família Vieites viajou para a região dos Lagos, segundo informam amigos. O delegado 
Hércules Nascimento disse que vai adiar o quanto puder o depoimento dos familiares de João Hélio 
Fernandes. “Temos de entender o momento e preservá-los”, disse. 
32: 
 
Capa Dois 11/02/2007 
33: FAMÍLIA PROMETE ACIONAR JUSTIÇA 
34: ENTERRO 
35: FAMÍLIA PROMETE ACIONAR JUSTIÇA 
36: Publicado em 11.02.2007 
37: Sob protesto, emoção e revolta, o ajudante de pedreiro e feirante Edmilson Araújo da Silva, 23 
anos, baleado no desfile do bloco Balança Rolha, domingo passado, em Boa Viagem, na Zona Sul, 
foi enterrado no Cemitério da Várzea, Zona Oeste. A família alega que Edmilson é vítima do 
descaso público nas áreas de segurança e saúde. A cunhada dele, Josenilda Ferreira da Silva, 36 
anos, informou a família que vai acionar o Estado na Justiça.  
38:  



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

316 

ANEXO B 
 

NVivo revision 2.0.161 Licensee: HP 

 

Project: Trauma Cultural User: Administrator Date: 24/12/2009 - 16:49:55 

DOCUMENT TEXT REPORT 

 
 Document: JC 01_out_2007 
 Created: 4/11/2009 - 23:31:26 
 Modified: 8/11/2009 - 19:22:30 
 Description:  
Brasil  01/10/2007 
 
 Document Text:  
1: Capa Dois  01/10/2007 
2:  
3: - Criança é morta por bala perdida 
5:  
6: » VIOLÊNCIA 
7: Criança é morta por bala perdida 
8: Publicado em 01.10.2007 
9: Uma criança de 4 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida, por volta das 18h30 de 
ontem, na Rua das Dálias, em Itapissuma, Grande Recife. De acordo com a polícia, Emanuele Maria 
da Silva estava brincando na frente de casa quando foi baleada. A menina morreu no local. O caso 
foi registrado pela Força-Tarefa do Núcleo de Homicídios e será investigado pela Delegacia de 
Itapissuma.  
10: Segundo informações da polícia, o tiroteio aconteceu entre integrantes de gangues rivais. É 
provável que a briga tenha sido motivada pela disputa do tráfico de drogas na área. “A Rua das 
Dálias fica perto da Rua do Cajueiro, que tem um alto índice de criminalidade. A menina brincava 
com outras crianças quando foi atingida. Vizinhos não tiveram tempo de socorrê-la”, informou o 
agente Paulo Vieira, da Delegacia de Itapissuma. As pessoas que promoveram o tiroteio ainda não 
foram identificadas pela polícia.  
11: OUTROS CASOS  
12: O caso de Emanuele não foi o único de bala perdida na Região Metropolitana do Recife durante 
o fim de semana. Na 5ª etapa de Rio Doce, em Olinda, um garoto de 11 anos foi baleado após 
troca de tiros na área. Levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do 
Recife, permanecia internado até o fechamento desta edição, às 22h.  
13: No Arruda, Zona Norte da capital, Gerlane França dos Prazeres, 26, foi baleada quando 
passava pelas proximidades do Pagodão Bar. Segundo a polícia, a bala que a atingiu teria partido 
de uma intensa troca de tiros iniciada por criminosos da área. Ninguém foi preso. Ela também foi 
para o HR, onde está internada.  
14: Com mais esses casos, setembro terminou com o total de cinco vítimas de balas perdidas. Na 
terça-feira da semana passada, uma adolescente de 15 anos levou um tiro de raspão na cabeça, na 
Macaxeira, Zona Norte. A menina já recebeu alta e passa bem.  
15: A outra vítima foi uma criança de 9 anos, atingida por bala perdida no dia 9 de setembro, em 
Água Fria, também na Zona Norte. Jackson Henrique Campos brincava na Rua Pastor Benobi, 
quando levou um tiro nas costas, disparado por dois homens, que estavam em uma moto, e 
morreu no local.  
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 Document: JC 02_jan_2008 
 Created: 15/12/2009 - 00:12:38 
 Modified: 15/12/2009 - 16:07:49 
 Description:  
Brasil  02/01/2008 
 
 Document Text:  
1: Brasil  02/01/2008 
2:  
3: Balas perdidas matam um e ferem cinco 
4:  
5: » RIO DE JANEIRO 
6: Balas perdidas matam um e ferem cinco 
7: Publicado em 02.01.2008 
8:  
9:  
10: RIO - Seis pessoas foram atingidas por tiros durante a festa de réveillon no Rio. Uma das 
vítimas, Elias Gabriel Batista, 29 anos, não resistiu aos ferimentos no abdômen e morreu ontem no 
hospital municipal Miguel Couto. Informações preliminares apontam que as vítimas foram atingidas 
por balas perdidas. Mas não há confirmação de onde teriam partido os tiros. 
11: Outros quatro pacientes atingidos ainda estão internados no Miguel Couto. Gustavo Almeida 
Queiroz, de 24 anos, atingido na cabeça quando estava na Avenida Atlântica, na altura da rua 
Bolívar, está em estado gravíssimo. Também foram baleados e atendidos no Miguel Couto 
Anderson Luiz de Sousa Fagundes, 29 anos, Camila Rodrigues da Silva, 18 anos, Rodrigo da Lira 
Cruz, 23 anos – todos feridos em Copacabana. Os três não correm risco de morte.  
12:  
13: A sexta vítima de tiro, Vilma de Oliveira Santos, 63 anos, ferida nas costas, foi internada no 
Hospital Copa D’or, em Copacabana. A filha da vítima, Vivan de Oliveira, não soube informa de 
onde partiu o disparo.  
14:  
15: Segundo o batalhão de Copacabana, durante a madrugada, não houve confronto entre PMs e 
bandidos na orla. Nem os feridos sabem dizer de onde partiram os disparos. Segundo a assessoria 
de imprensa da PM, as investigações da Polícia Civil é que vão indicar de onde partiram os 
disparos.  
16:  
17: Outras duas pessoas morreram em acidentes na comemoração do réveillon carioca. Uma 
mulher morreu ao cair da varanda da sua casa, em Copacabana. Segundo informações da PM, 
Cristina Osama Monteiro, 35 anos, estava debruçada na sacada de casa quando se desequilibrou e 
caiu sofrendo traumatismo craniano. E um jovem, não identificado, morreu, ao cair do Costão do 
Leme. Ele teria batido com cabeça nas pedras e se afogou.  
 
34: » TIRO ACIDENTAL 
35: Vigilante é morto por colega 
36: Publicado em 02.01.2008 
37:  
38:  
39: Disparos acidentais de armas de fogo resultaram em uma pessoa morta e outra ferida. Os dois 
incidentes foram registrados num intervalo de pouco mais de 12 horas. O vigilante patrimonial 
Jarbas Aniceto de Souza, 24 anos, faleceu na manhã de ontem após ser atingido por um tiro de 
revólver calibre 38 no abdome. O projétil partiu da arma de um colega que estava de serviço com 
a vítima em uma das guaritas da Secretaria Estadual de Saúde, na Praça Oswaldo Cruz, na Boa 
Vista, área central do Recife. O outro caso ocorreu na tarde da última segunda-feira. O soldado do 
Exército Hugo Marcelo Soares Ribeiro, 19, foi atingido na perna esquerda por um tiro de fuzil em 
um quartel, em Aldeia, Camaragibe, na Região Metropolitana. 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

318 

40: Em depoimento, na manhã de ontem, na Delegacia de Plantão de Santo Amaro, o funcionário 
da empresa de vigilância Guardiões Maurício Eric Alexandro dos Santos, 30, informou que o tiro 
acidental foi disparado depois que sua arma caiu no chão. Baleado, Jarbas Aniceto foi levado às 
pressas para a emergência do Hospital da Restauração (HR), mas não resistiu. 
41:  
42: O fiscal da empresa Guardiões Paulo Sérgio Henrique de Souza revelou que Maurício ficou 
emocionalmente abalado. “Ele está abatido”, comentou. A delegada Josenilda Clemente atuou o 
vigilante em flagrante por homicídio culposo (não intencional). “Houve imperícia, imprudência e 
negligência”, comentou a delegada. O acusado foi liberado após pagamento de fiança. A polícia 
requisitou ao Instituto de Criminalística (IC) exames de balística e perícias residuográfica e no local 
do crime. 
43:  
44: Paulo Sérgio disse que a empresa deve se pronunciar hoje sobre as providências que serão 
adotadas para auxiliar a família da vítima. O representante da Guardiões ressaltou, ainda, que não 
há registros de outros acidentes envolvendo funcionários. 
45:  
46: QUARTEL  
47:  
48: Já tiro de fuzil que atingiu o soldado Hugo Marcelo Soares Ribeiro teria sido disparado 
acidentalmente por um colega de farda no momento em que a dupla fazia a checagem das armas. 
O episódio ocorreu, por volta das 17h de anteontem, nas instalações da 2ª Companhia do 7º 
Departamento de Suprimentos (DSUP) do Exército, em Aldeia. 
49:  
50: O soldado Soares também foi levado para o Hospital da Restauração e, posteriormente, 
transferido para o Hospital Geral do Recife, no bairro da Boa Vista. De acordo com parentes, a 
vítima foi transportada em um caminhão do quartel para a unidade de saúde. 
51:  
52: Familiares de Hugo Marcelo acreditam que houve uma tentativa de esconder o acidente. O 
padrinho da vítima, o funcionário público Ricado Lima, revela que a família do rapaz ficou sabendo 
por acaso da ocorrência. “A namorada dele (soldado Soares) ligou várias vezes para o celular e não 
conseguiu contato. Foi quando ligou para um amigo que estava no quartel e foi informada que 
Hugo Marcelo havia sido atingido por um tiro de fuzil na perna. Só à noite um oficial ligou para a 
mãe dele”, declarou. 
53:  
54: Ricardo Lima denuncia, ainda, que o celular do afilhado desapareceu da enfermaria do hospital 
do Exército. “Ficamos preocupado porque o quartel quis omitir o fato. Podem ter escondido o 
telefone para ele não entrar em contato com ninguém”, desconfia o padrinho. A reportagem do JC 
não conseguiu repercutir o assunto com a assessoria de imprensa do Comando Militar do Nordeste. 
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 Document: JC 04_jan_2008 
 Created: 15/12/2009 - 00:13:03 
 Modified: 15/12/2009 - 16:23:53 
 Description:  
Brasil  04/01/2008 
 
 Document Text:  
34: » TIRO ACIDENTAL  
35: Advogado morto na frente da família 
36: Publicado em 04.01.2008 
37: Fernando Júnior visitava amigo em Jaboatão. Dono da casa, também advogado, tirou arma de 
mesa, quando ocorreu disparo, atingindo rosto da vítima 
38:   
39: Um encontro entre amigos acabou em tragédia na noite de anteontem, em Candeias, Jaboatão 
dos Guararapes. O advogado Fernando Luiz da Veiga Oliveira Júnior, 30 anos, foi morto em casa 
com um tiro de pistola no rosto, diante da esposa, do enteado de 12 anos e da filha de 3, enquanto 
conversava com o amigo, e também advogado, Valdomiro Evangelista. Segundo Evangelista, ao 
pegar a arma que estava em cima de uma mesa de canto, ela disparou, atingindo Fernando no 
rosto. O advogado chegou a ser levado para o Hospital da Aeronáutica, em Piedade, mas não 
resistiu aos ferimentos.  
40: De acordo com a ocorrência registrada no plantão da Delegacia de Prazeres, a esposa de 
Fernando, Mary Patricia Correia de Andrade, confirmou que o tiro foi acidental aos policiais que 
conversaram com ela no hospital. “Foi um acidente. Todos eram amigos e conversavam na sala da 
casa de Valdomiro. Ao pegar a pistola para guardar, a arma disparou e atingiu o meu sobrinho”, 
explicou um tio de Fernando que esteve ontem pela manhã no IML e pediu para não ser 
identificado.  
41: Valdomiro Evangelista aguardou a chegada das autoridades ao hospital e foi, em companhia de 
dois policiais, até sua residência onde entregou a arma e foi se apresentar na Delegacia de 
Prazeres.  
42: Ele foi indiciado por homicídio culposo e vai responder a inquérito em liberdade. O delegado-
coordenador do plantão da Polícia Civil de anteontem, Dorgival Acioli, acompanhou o caso e disse 
que o advogado não foi preso por ter se apresentado espontaneamente.  
43: “É um benefício previsto em lei. Todos os procedimentos cabíveis foram tomados e o inquérito 
será conduzido pela Delegacia de Piedade”, ressaltou Acioli.  
44: O advogado Célio Avelino acompanhou Valdomiro Evangelista em seu depoimento na 
delegacia. “Foi uma terrível fatalidade. Valdomiro está abalado, constrangido e chocado com o que 
aconteceu”, disse Avelino. Evangelista é criminalista e foi conselheiro da Ordem dos Advogados do 
Brasil/Seção Pernambuco por 12 anos.  
45: Em depoimento, Valdomiro Evangelista declarou que a pistola calibre 380 está registrada em 
seu nome. O advogado Célio Avelino destacou que a arma é do colega há mais de 15 anos.  
46: Fernando Júnior foi sepultado no fim da tarde de ontem, no Cemitério de Santo Amaro. 
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 Document: JC 06_ago_2007 
 Created: 31/10/2009 - 23:34:45 
 Modified: 28/12/2009 - 11:33:20 
 Description:  
Brasil  06/07/2007 
 
 Document Text:  
1: Brasil  06/07/2007 
2:  
3: Balas perdidas deixam dois mortos no Rio 
4: Bandidos levam carro com menino 
5:  
6: » VIOLÊNCIA 
7: Balas perdidas deixam dois mortos no Rio 
8: Publicado em 06.08.2007 
9: RIO  Um casal foi alvejado por balas perdidas ontem à tarde, quando almoçava, no Morro do 
Juramento, Zona Norte do Rio. Liane Angeles Souza Andrade, de 19 anos, foi atingida na cabeça e 
morreu na hora. O namorado, Leonardo Antunes Mainomi, de 23, foi baleado no rosto e pescoço e, 
até as 18 horas, estava internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas. Eles estavam na 
laje de casa quando foram feridos. Os tiros teriam sido disparados por traficantes.  
10: Tatiane Trajano Santana, de 13 anos ferida por bala perdida no sábado à tarde, quando 
brincava na porta de casa, em Olaria, perto do Complexo do Alemão (Zona Norte), morreu ontem, 
no mesmo hospital, às 13h50. Tatiane foi atingida no peito. O disparo teria sido feito por 
criminosos do Morro do Sapo, que alvejavam um conjunto habitacional da PM. Ela teve uma parada 
cardíaca e morreu pouco depois.  
11: Um homem que seria traficante morreu na noite de sábado depois de ser baleado por policiais 
militares do batalhão de Rocha Miranda, durante um tiroteio. O embate foi no morro Jorge Turco, 
no bairro de Coelho Neto. O homem foi levado para o Hospital Carlos Chagas, na zona norte do 
Rio, onde já teria chegado sem vida. No morro, os PMs apreenderam cinco bombas caseiras, 297 
papelotes de cocaína e cem munições para fuzis. O confronto foi às 20 horas e nenhum policial saiu 
ferido. O homem morto não foi identificado.  
12: Ainda na noite de sábado, PMs do batalhão da Ilha do Governador apreenderam três bombas 
de fabricação caseira, um revólver 38 e 37 papelotes de cocaína na Favela do Barbante, que fica na 
Ilha.  
13: Houve um rápido tiroteio, mas ninguém ficou ferido. Os traficantes fugiram. 
 
14: » RIO DE JANEIRO 
15: Bandidos levam carro com menino 
16: Publicado em 06.08.2007 
17: Nancy Resende do Monte, professora, levou um grande susto ontem à tarde. Ela dirigia seu 
carro, um Fiat Siena, com o neto de três anos no banco de trás, quando foi rendida num sinal de 
trânsito por dois assaltantes. Foi na Tijuca, Zona Norte do Rio, onde ela mora. Os homens a 
retiraram do automóvel e o levaram com o menino dentro. Mais adiante, ao perceberem a 
presença da criança, eles pararam o veículo para que o garoto pudesse sair. Nancy então pôde 
resgatar o neto. Os assaltantes fugiram com o Siena. Antes, já haviam roubado outro veículo, um 
Renault, que foi recuperado pela polícia ainda na tarde de ontem. O caso da professora remete à 
tragédia vivida pela família do menino João Hélio Fernandes Vieites, de seis anos, que morreu na 
noite de 7 de fevereiro deste ano depois de ser arrastado por sete quilômetros por bandidos que 
haviam rendido sua mãe.  
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 Document: globo_153 
 Created: 30/9/2009 - 15:52:56 
 Modified: 28/12/2009 - 11:33:20 
 Description:  
Em Porto Alegre 
 
 Document Text:  
1: Em Porto Alegre  
2: Mulher é arrastada por ladrões ao tentar tirar filho de carro 
3: Publicada em 05/09/2007 às 14h34m 
4: Clic RBS  
5: PORTO ALEGRE - Uma dentista, de 43 anos, foi arrastada por 20 metros ao ter seu carro 
roubado, na terça-feira, em Porto Alegre. Maria Teresa Ferreira foi abordada no sinal por dois 
ladrões, de 16 e 12 anos, um deles armado com um revólver de brinquedo. Eles ordenaram para 
ela sair do carro, um Astra, e a dentista avisou que iria tirar os filhos.  
6: Maria Teresa conseguiu tirar o filho de seis anos, mas quando se preparava para pegar o mais 
velho, de oito, os assaltantes arrancaram com o carro. Segurando-se na porta, Maria foi arrastada, 
mas conseguiu tirar o menino.  
7: Em fevereiro deste ano, um caso parecido terminou em tragédia no Rio. O menino João Hélio 
Fernandes Vieites, de apenas 6 anos, morreu após ser arrastado por mais de sete quilômetros, 
preso ao cinto de segurança do carro onde estava. O crime também ocorreu durante um assalto. ( 
relembre o caso )  
8: Ao cruzar com o carro de Maria Teresa, o sargento da Polícia Militar Arlindo Carmo, que estava 
em um posto de combustível próximo abastecendo seu carro, viu a movimentação e obrigou a 
dupla a parar. Os dois deixaram o carro e, desarmados, saíram correndo. O sargento foi então 
socorrer mãe e filhos.  
9: Pessoas que estavam em um ponto de ônibus e um motoboy perseguiram os dois adolescentes, 
que foram capturados com a rápida ação de outro PM que passava de moto. Os ladrões quase 
foram linchados. A dupla foi encaminhada para o Departamento Estadual da Criança e do 
Adolescente.  
10: http://oglobo.globo.com/pais/mat/2007/09/05/297598082.asp 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

322 

ANEXO G 
 

NVivo revision 2.0.161 Licensee: HP 

 

Project: Trauma Cultural User: Administrator Date: 29/12/2009 - 14:27:12  

DOCUMENT TEXT REPORT 

 
 Document: globo_154 
 Created: 30/9/2009 - 15:57:27 
 Modified: 28/12/2009 - 11:33:20 
 Description:  
Memória: João Hélio morreu após ser arrastado preso ao cinto de segurança na Zona Norte 
 
 Document Text:  
1: Memória: João Hélio morreu após ser arrastado preso ao cinto de segurança na Zona Norte 
2: Publicada em 08/06/2007 às 17h00m 
3: O Globo Online  
4:  
5: RIO - O menino João Hélio Fernandes Vieites, de apenas 6 anos, morreu após ser arrastado por 
mais de sete quilômetros, preso ao cinto de segurança do carro onde estava, no bairro Oswaldo 
Cruz, Zona Norte do Rio, em fevereiro deste ano. O crime ocorreu durante um assalto. A mãe, uma 
amiga e a irmã de 13 anos de João conseguiram escapar, mas o garoto ficou preso ao cinto quando 
os assaltantes arrancaram com o carro  
6: O assalto aconteceu na Avenida João Vicente. A mãe do menino João Hélio, Rosa Cristina 
Fernandes, foi rendida ao volante do Corsa Sedan, placa KUN 6481. Rosa e sua filha Aline, que 
viajava no banco do carona, saíram do carro. No entanto, quando a dona-de-casa tentou pegar 
João, que estava no banco de trás, os criminosos arrancaram com o Corsa em alta velocidade, com 
o menino pendurado. Motoristas e um motoqueiro que passavam no momento sinalizaram com os 
faróis. Os ladrões ignoraram e continuaram a fuga arrastando o corpo pelo asfalto.  
7: Na época, o delegado titular Hércules Pires do Nascimento afirmou que os bandidos sabiam que 
o menino estava preso ao carro e tentaram se livrar dele fazendo movimentos em ziguezague com 
o veículo.  
8: - Os elementos sabiam que o garoto estava preso. Segundo uma testemunha que o perseguiu 
eles andavam em ziguezague tentando se livrar do corpo. Eles arrastaram o corpo por sete 
quilômetros com a criança batendo na roda traseira e no chão, quicando. Eles viram o corpo e 
foram muito frios. A gente vê isso pela forma como foi deixado o carro. Ele foi estacionado num 
canto da rua. Então, eles sabiam o que estavam fazendo - afirmou.  
9: A falta de policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) nas ruas facilitou a fuga. Os bandidos andaram 
sete quilômetros, passando pelos bairros de Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura. Eles 
passaram em frente a um quartel do Corpo de Bombeiros, ao Fórum de Madureira e a um quartel 
do Exército. Os criminosos passaram em frente a dois bares, um na esquina das ruas Cândido 
Bastos e Silva Gomes e outro na Rua Barbosa com Florentina. As pessoas que ali estavam 
apavoraram-se com a cena e começaram a gritar.  
10: Demonstrando serem conhecedores da área, os assaltantes abandonaram o carro no final da 
Rua Caiari, próximo à escadaria que dá acesso à Praça Três Lagoas. Certos de que não seriam 
presos, estacionaram e trancaram o carro antes da fuga. Segundo testemunhas, os bandidos 
desceram as escadas calmamente.  
11: Cinco criminosos foram presos rapidamente, entre eles um menor de 16 anos. Em março, o 
adolescente foi punido com a pena máxima: três anos de internação. Segundo a juíza que o 
condenou, o menor foi reconhecido por três testemunhas como o bandido que estava no banco de 
trás do Corsa. A punição não agradou à família da vítima. "A pena de três anos é muito pouco 
diante do crime brutal que aconteceu com o nosso filho; é muito difícil de aceitar", disse o pai de 
João, Elson Vieites.  
12: O crime bárbaro provocou uma onda de revolta e solidariedade na população. Testemunhas se 
ofereciam para ajudar a polícia, algo incomum. Além disso, foram organizados vários atos públicos 
contra a violência no Rio de Janeiro.  
13: O crime também intensificou a discussão sobre a antecipação da maioridade penal, aprovada 
mês passado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.  
14: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/08/296073544.asp 
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 Document: JC 15_set_2007 
 Created: 2/11/2009 - 23:45:13 
 Modified: 28/12/2009 - 11:33:20 
 Description:  
Brasil -15/09/2007 
 
 Document Text:  
1: Brasil -15/09/2007 
2:  
3: Mulher morre após ser atropelada e arrastada  
4: Jovem enterrada em quintal no RS 
5: Morte em base jump 
6:  
7: » RIO DE JANEIRO 
8: Mulher morre após ser atropelada e arrastada  
9: Publicado em 15.09.2007 
10: A enfermeira Virgínia Santana de Almeida foi atingida por um carro na noite da quinta-feira ao 
sair de casa, na Zona Norte do Rio, e arrastada por cerca de 150 metros. Foi socorrida, mas 
morreu ontem  
11:  
12: RIO  A enfermeira Virgínia Santana de Almeida, 51 anos, morreu após ser atropelada e 
arrastada 150 metros por um carro quando saía de casa para ir à uma aula de dança, na noite da 
quinta-feira. Sua morte teria sido indiretamente provocada por uma série de roubos que 
aconteceram no fim da tarde de anteontem na Zona Norte do Rio. A polícia investiga se o carro que 
a atropelou dava cobertura aos criminosos ou era de uma vítima em pânico ao tentar escapar da 
ação dos marginais. Virgínia chegou a ser levada para o Hospital Salgado Filho, no Méier, Zona 
Norte, onde morreu na manhã de ontem. Ela perdeu parte do couro cabeludo, vários dedos e teve 
múltiplas fraturas.  
13: “Vi dois caras correndo em direção a um carro branco que deu a ré em disparada. Foi muito 
rápido e nem percebi que ela estava sendo arrastada. Os bandidos voltaram e entraram no Fiat 
Uno verde que roubaram do meu vizinho e seguiram o carro branco”, contou o mecânico José 
Antônio Campos, cuja loja fica a poucos metros do local onde Virgínia foi atingida, no bairro de Del 
Castilho. Ele disse que não viu a placa do carro.  
14: Uma fita de vídeo e um novo depoimento do motorista do Fiat roubado, José Maria Werneck, 
63, podem ajudar a polícia na identificação do carro que atropelou a enfermeira. “Ela estava muito 
desfigurada, mas ainda consciente e pedia para levantarmos a cabeça dela. Acho que por ser 
enfermeira, ela sabia o que acontecia com o corpo”, disse a dona de casa Iracema Moreira, 51.  
15: O delegado Jader Amaral negou que tenha ocorrido um arrastão feito por oito homens por 
quatro bairros, conforme divulgado antes por policiais e testemunhas. De acordo com as primeiras 
informações, assaltantes teriam agido também nos bairros de Cachambi, Méier e Engenho Novo, 
todos próximos. “Acho que foram roubos diferentes. A rota de fuga e os horários não batem”, disse 
Amaral.  
16: Os vizinhos de Virginia colocaram panos pretos nas janelas das casas e prédios na rua onde 
ocorreu a tragédia. No portão de um dos prédios, um vizinho que não quis se identificar colocou a 
faixa com frase “A Bamboré está de luto. A tragédia se repete”, em referência à morte do menino 
João Hélio Fernandes, morto aos 6 anos em fevereiro deste ano, ao ser arrastado pelo carro da 
mãe roubado por bandidos.  
17: O corpo de Virgínia foi enterrado no final da tarde de ontem no Cemitério São Francisco Xavier, 
no Caju. Cerca de 200 pessoas acompanharam o sepultamento. A família não quis dar entrevista. 
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 Document: JC 09_out_2007 
 Created: 4/11/2009 - 23:32:17 
 Modified: 28/12/2009 - 11:33:20 
 Description:  
Brasil  09/10/2007 
 
 Document Text:  
1: Brasil  09/10/2007 
2:  
3: Promotor embriagado bate em moto e mata 3  
4: Policial mata um e fere quatro em churrascaria 
5:  
6: » SÃO PAULO 
7: Promotor embriagado bate em moto e mata 3  
8: Publicado em 09.10.2007 
9: Wagner Juarez Grossi, 42 anos, perdeu controle da caminhonete, invadiu contramão e atingiu 
moto em que estavam casal e filho de 7 anos. Eles foram arrastados por 15 metros. Acusado não 
foi preso  
10:  
11: ARAÇATUBA (SP)  Três pessoas de uma mesma família que estavam numa motocicleta 
morreram domingo, após serem arrastadas por quase 15 metros, por uma caminhonete, modelo 
Ranger, que era conduzida pelo promotor público Wagner Juarez Grossi, 42 anos, na Rodovia 
Eliezer Montenegro Magalhães, próximo a Araçatuba, a 525 km de São Paulo. O promotor estava 
embriagado, mas não pôde ser preso em flagrante. A Lei Orgânica do Ministério Público diz que um 
promotor só pode ser preso em flagrante quando o crime é inafiançável, o que não foi o caso do 
acidente em que a caminhonete que dirigia bateu na motocicleta matando na hora Alessandro da 
Silva Santos, 27, sua mulher Alessandra Alves, 26, e o filho do casal Adriel Rian Alves, 7.  
12: O delegado Ely Vieira de Faria, de Araçatuba, pediu exames e constatou que o promotor estava 
embriagado, mas o magistrado acabou sendo acusado apenas de homicídio culposo (sem intenção 
de matar) e esse tipo de crime não é inafiançável. Com isso, o promotor não pôde ser preso em 
flagrante e vai responder a processo na Procuradoria-Geral de Justiça em liberdade.  
13: As vítimas foram enterradas ontem, num clima de revolta. De acordo com Marcelo Reis, da 
Polícia Militar Rodoviária, a moto em que a família estava foi atingida de frente pela caminhonete 
do promotor. Antes de parar o veículo, o promotor arrastou pai, mãe e o filho por quase 15 
metros. A moto ficou completamente destruída.  
14: Testemunhas disseram que, após parar a caminhonete, o promotor desceu do carro segurando 
uma lata de cerveja. “Ele ficou parado, ao lado da caminhonete, sem esboçar nenhuma reação”, 
falou um morador. A lata de cerveja foi encontrada jogada ao lado do veículo. “Ele não conseguia 
dizer uma palavra de tão bêbado”, falou Edílson Vieira dos Santoso, que ainda tentou socorrer as 
vítimas. Inconformados com o acidente, moradores ameaçaram linchar o promotor, que foi retirado 
do local por policiais.  
15: Na delegacia, Grossi não permitiu a retirada do sangue para realizar o exame de dosagem 
alcoólica. Mas o delegado chamou um médico legista que realizou, na própria delegacia, exames 
clínicos onde ficou comprovado que o promotor dirigia alcoolizado. Na carroceria da Ranger, foi 
encontrado um isopor com latas de cerveja.  
16: O advogado Eduardo Cury, que defende o promotor, nega que ele estivesse alcoolizado. “Meu 
cliente não é de beber”, disse. Segundo Cury, o promotor não poderia falar com a imprensa porque 
estava em “tratamento médico”. “Ele machucou a cabeça com a batida”, disse.  
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 Document: JC 31_ago_2007 
 Created: 1/11/2009 - 22:20:20 
 Modified: 28/12/2009 - 11:33:20 
 Description:  
Brasil  31/08/2007 
 
 Document Text:  
1: Brasil  31/08/2007 
2:  
3: Irmão confessa enforcamento de garoto de 7 anos 
4:  
5: » MARANHÃO 
6: Irmão confessa enforcamento de garoto de 7 anos 
7: Publicado em 31.08.2007 
8: SÃO LUÍS  O garoto Mauro Felipe dos Santos Oliveira, 7 anos, violentado, torturado e enforcado 
no último domingo no povoado de Porto Grande, localizado na Zona Rural de São Luís, foi morto 
pelo próprio irmão adotivo, Moizaniel Santana, 22. Conhecido como Mozico, ele praticou o crime 
em parceria com um amigo, chamado Rogenilson Pires, 18, Roró. Os dois disseram ter abusado 
sexualmente de Mauro e depois, temendo ser denunciados, o mataram.  
9: Quando perguntado se estava arrependido, Roró respondeu: “Rapaz, mais ou menos”. Ele foi 
encontrado pela polícia na terça-feira, escondido debaixo da cama, em uma casa na periferia de 
São Luís. Já Mozico se entregou voluntariamente à polícia, ontem.  
10: Os dois alegaram estar bêbados e que, por isso, decidiram abusar sexualmente da criança. Se 
condenados, cada um dos suspeitos pode pegar de 12 a 25 anos de prisão.  
11: Mozico foi levado pelo próprio pai, Moisés Barbosa, até o 12º Distrito de Policial, em Pedrinhas, 
onde acabou confessando a sua participação no crime. Os acusados admitiram que aplicaram 
vários golpes de chuços e tijoladas na cabeça para acelerar a morte do garoto.  
12: Mozico e Roró contam, bêbados, combinaram abusar sexualmente de uma criança. Mauro 
Felipe passava pelo local e acabou sendo o alvo dos dois. Em seguida, estrangularam o menino 
com a camisa vermelha que a vítima utilizava no momento do crime. Mauro Felipe foi encontrado 
com o pescoço pendurado em um cajueiro.  
13: Mozico teria assassinado um pescador com a ajuda de homem identificado como Mauro. 
Segundo informações do acusado, o homem foi morto com aproximadamente 74 facadas após se 
negar a dar cachaça para o parceiro. O crime ocorreu em 2003. 
14: Cidades  31/08/2007 
15:  
16: Mãe enterra filha e cão acha corpo 
17: INFANTICÍDIO 
18: Mãe enterra filha e cão acha corpo 
19: Publicado em 31.08.2007 
20: Dona de casa, grávida de oito meses, provocou um parto prematuro e enterrou a filha numa 
cova rasa, no sítio da família, em São José do Egito, no Sertão 
21:  
22: Uma dona de casa de 33 anos foi indiciada por infanticídio e ocultação de cadáver, ontem pela 
manhã, em São José do Egito, Sertão do Estado. Maria José de Brito Silva teria provocado um 
parto prematuro e enterrado a filha em uma cova rasa, minutos após o nascimento, há uma 
semana, no sítio da família. O caso foi descoberto porque o cachorro do vizinho encontrou o corpo 
e levou para dentro de casa parte do braço da criança.  
23: De acordo com o inquérito registrado na Delegacia de São José do Egito, Maria José, que é 
mãe de uma menina de 11 anos e outra de três, escondeu a gravidez do pai e, aos oito meses, 
resolveu abortar a criança. No dia 24 de agosto ela tomou um chá que precipitou o parto. Foi para 
um banheiro localizado nos fundos do sítio onde morava e deu à luz uma menina.  



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

326 

24: Pelo depoimento da acusada, a criança nasceu viva, mas teria morrido minutos depois. O corpo 
do bebê foi colocado em um saco e enterrado dentro de um formigueiro, nos fundos da 
propriedade. Anteontem, uma vizinha da suspeita se assustou ao ver o cachorro com um pedaço 
do braço de uma criança na boca. O cachorro acabou voltando ao local onde estava o restante do 
corpo e a polícia foi acionada.  
25: Apesar do pai da acusada não ter percebido que ela estava grávida, os vizinhos já 
desconfiavam do fato e denunciaram Maria José. Ela foi levada para a Delegacia de São José do 
Egito, onde confessou o crime.  
26: Como justificativa do ato, Maria José afirmou que abortou a criança porque seu pai não iria 
admitir que ela tivesse um filho fruto de um relacionamento de apenas uma noite. A acusada teria 
ficado com um homem que ela conhece só de vista e engravidou. Os oito meses de gestação foram 
encobertos com roupas folgadas e a justificativa de que estava engordando.  
27: O crime de infanticídio corresponde ao homicídio de um recém-nascido pela própria mãe. Em 
muitos casos, o estado emocional da mãe ao cometer o delito é considerado um atenuante. Como 
não houve flagrante, a dona de casa vai responder ao inquérito em liberdade.  
28: “Assumi a Delegacia de São José do Egito hoje (ontem). A parte mais importante da 
investigação, que era a ouvida da acusada já foi feita, mas ainda vamos intimar algumas 
testemunhas do crime antes de encaminhar o inquérito à Justiça”, informou o novo delegado de 
São José do Egito, Jorge Messias Damasceno. 



Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
Tese de Doutorado 

HISTÓRIAS QUE A MÍDIA CONTA: 
O DISCURSO SOBRE O CRIME VIOLENTO E O TRAUMA CULTURAL DO MEDO 

 

 

327 

ANEXO K 
 

NVivo revision 2.0.161 Licensee: HP 

 

Project: Trauma Cultural User: Administrator Date: 1/1/2010 - 02:33:36 

DOCUMENT TEXT REPORT 

 
 Document: JC 27_nov_2007 
 Created: 22/11/2009 - 21:54:02 
 Modified: 28/12/2009 - 11:33:20 
 Description:  
Brasil  27/11/2007 
 
 Document Text:  
1: Brasil  27/11/2007 
2:  
3: Mulheres vivem inferno na cadeia 
4: - Violência extrema atinge três a cada dez brasileiras 
5:  
6: » DIREITOS HUMANOS 
7: Mulheres vivem inferno na cadeia 
8: Publicado em 27.11.2007 
9: Relatório entregue pela CNBB à Organização dos Estados Americanos denuncia problemas 
enfrentados por presas em cinco Estados, inclusive Pernambuco 
10:  
11: SÃO PAULO  Relatório entregue pela Pastoral Carcerária da CNBB à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (CIDH-OEA) mostra que as mulheres 
presas no Brasil sofrem com situações de abuso e violência dentro do sistema carcerário em ao 
menos cinco Estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do 
Sul.  
12: Dos 385 mil presos no Brasil, segundo o relatório, 22 mil são mulheres, ou 5% do total. Não há 
penitenciárias femininas em número suficiente e as que existem estão superlotadas.  
13: O documento relata que as mulheres encarceradas dividem celas com travestis e adolescentes 
homens, vivem em locais onde só há funcionários homens, são estupradas e não têm acesso a 
produtos de higiene. Este ano, houve uma audiência pública na sede da OEA em Washington, para 
que as autoridades brasileiras fossem ouvidas sobre o relatório, entregue em fevereiro.  
14: O texto, no entanto, não cita delegacias do Pará, onde recentemente veio à tona a denúncia de 
que uma menor dividia a cela com 20 homens e teria sido obrigada a manter relações sexuais com 
detentos em troca de comida.  
15: O documento cita exemplos de situações adversas enfrentadas pelas presas. Na Cadeia Pública 
de Mossoró (RN), presos não aceitam dividir celas com travestis, que passam a ocupar o espaço 
reservado a mulheres. Na delegacia de Paulo Afonso (BA), as presas estão com adolescentes, 
porque eles não podem dividir cela com adultos. Duas ficaram grávidas.  
16: “As mulheres que sofrem violência sexual ou trocam relações sexuais por benefícios ou 
privilégios não denunciam os agressores por medo, uma vez que vão seguir sob tutela de seus 
algozes, ou, ainda, por não entenderem que o sexo utilizado como moeda de troca é violação grave 
cometida por um agente público”, diz o relatório.  
17: No Rio, a delegacia de Mesquita não conta com carcereira do sexo feminino. A revista inicial é 
realizada por outra presa. Também chegaram denúncias contra a cadeia de Amambaí (MT), onde 
um dos funcionários entrou na cela para ter relações sexuais com uma das detentas, na presença 
de outras dez. Na Penitenciária Feminina do Recife, carcereiros andam armados dentro da unidade.  
18: Na reunião em Washington, estavam Cristina Gambiasi, da Secretaria de Direitos Humanos, 
Ivo Correa, diretor de Política Penitenciária do Ministério da Justiça, Ana Paula Gonçalves, ouvidora 
da Secretaria de Políticas das Mulheres, e observadores da Advocacia Geral da União e do 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, além de Maria Cristina Pereira da Silva, representante 
da missão brasileira junto a OEA, em Washington.  
19: » DIREITOS HUMANOS V 
20: Violência extrema atinge três a cada dez brasileiras 
21: Publicado em 27.11.2007 
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22: RIO  De cada dez brasileiras com mais de 15 anos de idade, três já sofreram violência física 
extrema. Esse é o diagnóstico do relatório sobre violência contra a mulher elaborado pela Comissão 
Econômica para América Latina e Caribe (Cepal) e divulgado ontem, Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência contra a Mulher.  
23: O trabalho Basta! O Direito de Viver uma Vida sem Violência na América Latina e Caribe 
mostra que os principais agressores são os parceiros das vítimas. Além da violência física, elas 
sofrem ainda com violência sexual, emocional e econômica. E isso ocorre em todas as classes 
sociais e graus de instrução. O texto informa, porém, que as principais vítimas são aquelas que 
completaram apenas o ensino fundamental.  
24: “Há um traço sociocultural que legitima essa violência e se reflete na desigualdade de poder na 
relação de gênero. O desequilíbrio de poder nas relações é muito grande e, em geral, é exercido 
pelo homem”, afirma Júnia Puglia, vice-diretora do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para a Mulher (Unifem), que lançou o relatório no Rio.  
25: Esse desequilíbrio de poder, acredita Júnia, está por trás de situações como a da adolescente 
no Pará que foi mantida por 20 dias numa carceragem com homens e sofreu sucessivos abusos 
sexuais. “Para mudar essa situação, é preciso haver um trabalho de transformação da sociedade”, 
afirma.  
26: O relatório cita pesquisa feita em 2001 pela Fundação Perseu Abramo com 2.502 mulheres, 
segundo a qual uma em cada cinco entrevistadas havia declarado ter sido vítima de violência.  
27: Segundo outra pesquisa feita em 2006 pelo Ibope, a pedido do Instituto Patrícia Galvão, ONG 
criada para desenvolver projetos sobre direitos da mulher, 51% das 2.002 entrevistadas em todo 
País já foram agredidas pelo companheiro ou conhecem ao menos uma mulher nesta situação.  
28: Entre as principais dificuldades encontradas pelos pesquisadores no Brasil estão escassez de 
recursos, financiamentos insuficientes, interrupção dos programas e falta de mecanismos de 
avaliação dos planos e programas adotados.  
29: O relatório mostra ainda que 90% dos latino-americanos consultados consideram a violência 
intrafamiliar um problema importante. “Esse é o discurso, mas está muito distante da realidade”, 
afirma Júnia. 
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 Document Text:  
1: Brasil  18/02/2007 
2:  
3: Código sob pressão da violência  
4: - Redução da maioridade penal volta à tona 
5: - Crimes bárbaros levantam debate sobre mudanças 
6:  
7: CRIMINALIDADE  
8: Código sob pressão da violência  
9: Publicado em 18.02.2007 
10: Assassinato do menino João Hélio inflama debate sobre a necessidade de mudanças na 
legislação penal em vigor, que data de 1940 
11:  
12: WILFRED GADÊLHA  
13: Em 1940, quando o Código Penal foi sancionado, substituindo a legislação sobre crimes criada 
em 1890, não existia internet, televisão, aids. Hitler aterrorizava o mundo, Getúlio Vargas estava 
firme e forte no poder e nem sequer uma parede tinha sido levantada em Brasília. O Brasil tinha 
pouco mais de 45 milhões de habitantes e na capital federal  o Rio  o número de mortes violentas 
no ano anterior tinha sido de alarmantes 1.366. Grande parte das leis em vigor no País hoje vem 
daquela época. Cinco anos depois de o Código Civil ter passado por uma grande reformulação, a 
sociedade brasileira se pergunta, estarrecida por conta de crimes brutais como a morte de João 
Hélio Fernandes Vieites, 6 anos, na semana retrasada: não seria hora de reformar o Código Penal, 
aos 67 anos de idade?  
14: A sociedade pede socorro, justiça, paz. Chocada pela barbárie praticada por cinco bandidos  
um deles adolescente de 16 anos , fez com que, rapidinho, o Congresso Nacional se mexesse. 
Propostas deixadas de lado há quase dez anos saíram da gaveta. Foram aprovados na Câmara  e 
ainda vão para o Senado  três projetos.  
15: O primeiro determina que um condenado ao regime fechado cumpra pelo menos 40% da pena 
para ter direito a solicitar mudança para o semi-aberto  derrubando o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que no ano passado autorizou condenados por crimes hediondos a pedir 
progressão com um sexto da pena cumprido, como é permitido a quem praticou crime comum. O 
segundo pune detentos que utilizem celular nas prisões. O terceiro aumenta a pena de adultos que 
envolvam menores em atos criminosos.  
16: No Senado, dois outros projetos foram aprovados. Um proíbe que o governo bloqueie recursos 
destinados à segurança pública. O outro criminaliza o emprego de crianças e adolescentes em 
ações como homicídio, roubo, seqüestro, estupro e tráfico de drogas.  
17: Apesar da movimentação dos parlamentares, uma revisão mais profunda do Código Penal  que 
passou por “emendas” em 1984 e em 2005  seria o melhor remédio para ajudar no combate à 
violência. “A morte do menino no Rio foi a gota d’água. O Código Penal é de 1940. Uma reforma é 
urgentíssima, a violência não pode esperar”, defende o desembargador Fausto Freitas, presidente 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).  
18: O senador pernambucano Jarbas Vasconcelos (PMDB) bate na mesma tecla. “Não creio que a 
simples redução da maioridade penal vá resolver a questão. Acredito que seja mais viável 
estabelecer penas mais severas para jovens que cometerem crimes hediondos. Também concordo 
com a proposta de ampliar a atual punição para os adultos que utilizam crianças e jovens no 
crime”, posiciona-se o ex-governador, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado, que adiou para o próximo dia 28 a votação do substitutivo do senador 
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Demóstenes Torres (PFL-GO) que reduz a maioridade de 18 para 16 anos. “Não dá mais para ficar 
tratando do assunto a partir de cada tragédia que acontece num Estado da Federação. Governo 
Federal, o Congresso Nacional, a Justiça e a sociedade precisam definir um conjunto de medidas 
para a área de segurança pública”, pondera.  
19: Moderação é o que pede também o deputado federal pernambucano Maurício Rands. Um dos 
principais porta-vozes do governo, Rands salienta que é a favor de qualquer medida que amplie a 
probabilidade do cumprimento da pena e a desoxidação da ferrugem burocrática que emperra o 
processo penal. “O que vai dissuadir o criminoso de infringir a lei é a certeza da punição. Sou a 
favor de medidas que facilitem o andamento dos processos, que simplifiquem, tornem mais 
rápido”, reflete o deputado, que também é advogado. “Não se pode perder muito tempo nesse 
debate, a sociedade quer uma resposta”, lembra Rands.  
20: O debate sobre um Código Penal novo, revigorado, sem penduricalhos enferrujados, ainda vai 
render muito pano para a manga. “O Código Penal merece uma avaliação geral. Precisamos 
descriminalizar coisas que não têm mais tanta ofensividade. Por outro lado, há a necessidade de 
punir com mais rigor as que trazem mais ofensividade”, adverte o advogado paulista Alberto 
Toron, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  
21: CRIMINALIDADE II 
22: Redução da maioridade penal volta à tona 
23: Publicado em 18.02.2007 
24: Em 28 de novembro do ano passado, o funcionário da Prefeitura do Recife Edvaldo Pessoa de 
Melo, 44 anos, foi morto a tiros, em pleno Centro do Recife. Três adolescentes levaram seu celular 
e deixaram uma família em desespero. O autor do disparo que matou Edvaldo tinha 17 anos. Ele e 
os dois colegas estão apreendidos em uma unidade da Fundação da Criança e do Adolescente 
(Fundac). Vão ficar lá no máximo três anos.  
25: A viúva de Edvaldo, Ana Beatriz, 42, é indignação pura. “Vão sair e vão voltar a fazer o que 
fizeram. Na hora de matar, eles sabem muito bem o que fazem”, revolta-se a também funcionária 
da PCR, mãe de Edvana, que tem a mesma idade do jovem que matou seu pai. “Espero que essas 
leis não fiquem no papel. Essa violência não pode ser deixada para lá. Sou a favor da redução da 
maioridade e dou o maior apoio”, diz.  
26: O apoio de Ana Beatriz entra em consonância com o clamor da sociedade. O Senado quer votar 
a lei que muda o status de inimputável (não pode ser responsabilizado por crimes) de quem tem 
menos de 18 anos. No Brasil, a maioridade penal é definida no Artigo 27 do Código Penal. Além 
disso, a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente também abordam o tema.  
27: Os argumentos de quem defende a redução são vários. Um deles é a evolução dos tempos. Ter 
18 anos em 1940 não é a mesma coisa de ter 18 anos em 2007. O presidente do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Fausto Freitas, segue esse raciocínio e acredita que 
diminuir a idade de 18 para 16  ou até mesmo 14 em alguns casos  seria um recurso eficaz para 
coibir a violência entre os adolescentes. “Os jovens de 14 anos de hoje têm mais conhecimento do 
que os de 18 da minha época”, enfatiza Freitas, 70 anos. “Assim como, com o aumento da 
expectativa de vida, o tempo de aposentadoria foi extendido, no caso da maioridade penal, ele 
também terá que ser reduzido.”  
28: O desembargador alega que a televisão, a internet e os meios de comunicação têm levado 
informação suficiente para os adolescentes para que eles decidam sobre o que é certo ou errado. 
“Aos 16 anos, muitos jovens já votam. Nós não podemos fazer de conta que estamos punindo. As 
penas para os adolescentes infratores são de aparência quase”, reconhece o presidente do TJPE. O 
desembargador faz uma ressalva: “É preciso ter muito cuidado com essa discussão. Nós temos que 
atender às necessidades de curto prazo, mas não podemos esquecer das de médio e longo”.  
29: O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por São Paulo, o advogado 
criminalista Alberto Toron, discorda do posicionamento defendido por Fausto Freitas. “Enquanto 
tivermos menores largados nas ruas, sem educação, sem saúde, teremos uma verdadeira indústria 
da criminalidade juvenil”, argumenta Toron, em entrevista por telefone. “A OAB não prega que 
passemos a mão na cabeça de ninguém. Mas que sociedade é essa que produz monstros como 
estes? Se não cuidarmos de melhorar as condições, tudo será em vão”, prossegue.  
30: Toron considera legítimo o clamor da sociedade por punições mais rigorosas para menores de 
18. “É natural que em momentos de comoção a sociedade se solidarize. Porém, temos que tomar 
cuidado para dar essa resposta que a população exige.” 
31: CRIMINALIDADE III 
32: Crimes bárbaros levantam debate sobre mudanças 
33: Publicado em 18.02.2007 
34: No início da semana passada, a ministra Ellen Gracie, presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), pediu cautela ao Congresso na abordagem dos temas relativos à violência. E justificou que 
não se pode agir sob comoção. O deputado federal Fernando Gabeira (PV-RJ) rebateu a ministra 
com a afirmação que o País vive uma comoção a cada semana.  
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35: A cada crime de grande repercussão, o País se vê às voltas com discussões sobre a violência. 
Foi assim com a mãe que jogou o bebê na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, com os ataques 
do PCC em São Paulo ou com o assassinato do casal Von Richtoffen.  
36: Em 1992, a atriz Daniella Perez foi assassinada pelo companheiro de TV Globo Guilherme de 
Pádua e sua esposa Paula Thomaz. O crime teve repercussão imediata. Ainda em 1993, a Lei de 
Crimes Hediondos era ampliada, com o acréscimo do homicídio qualificado no rol dos delitos 
inafiançáveis e sem direito a progressão de pena.  
37: O debate sobre a redução da maioridade penal voltou à tona em 2003, após o assassinato do 
casal de namorados Liana Friedenbach e Felipe Caffé, na época com 16 e 19 anos, 
respectivamente. Um dos cabeças do crime foi Roberto Aparecido Alves Cardoso, Champinha, 
então com 16 anos. Os outro quatro participantes do crime foram presos e Champinha, internado 
em uma instituição para menores.  
38: Em novembro do ano passado, ele seria solto. Só não o foi porque um laudo psiquiátrico 
atestou que ele sofria de doença mental e não poderia viver em sociedade. Desde então, 
Champinha está internado em um hospital psiquiátrico na capital paulista.  

 

 

 

 


