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RESUMO 
 
 
 
 
 

O presente estudo se propõe a analisar o tipo de abordagem efetivada pela mídia televisual das 

situações em que os jovens de origem popular aparecem envolvidos em casos de violência. A 

referência empírica escolhida foi o programa Correio Verdade, transmitido pelo Sistema 

Correio de telecomunicações, emissora representante da Rede Record de telecomunicações no 

estado da Paraíba.  A hipótese adotada nesta pesquisa é a de que, ao enfocar os jovens, o 

programa acaba exercendo as funções de julgar e condenar, próprias do judiciário, passando a 

atuar como uma espécie de mídia tribunal. No espaço do programa, encontramos a presença 

das figuras dos réus (os jovens envolvidos em ocorrências de violência), de promotores, 

testemunhas de acusação e juízes, tal como acontece nos tribunais legítimos. A metodologia 

utilizada tratou da análise das linguagens verbais, visuais e sonoras para se apreender as 

diferentes estratégias utilizadas pelo programa a fim de produzir sentido e realizar um 

julgamento dos jovens focalizados. Foram analisadas a vinheta de abertura do programa e do 

quadro Os Inocentes e dez reportagens que tratavam de situações de violência envolvendo 

jovens. Os dados obtidos revelaram que a frequência com que jovens de origem popular 

aparecem no programa demonstra que esses jovens, quando se envolvem em situações de 

violência, são vistos de maneira diferente em relação aos mais favorecidos economicamente. 

No programa estudado, os jovens de origem popular são julgados e considerados culpados, 

num julgamento que não admite advogado de defesa nem permite a tomada da palavra pelos 

“réus”. As imagens, as estratégias discursivas e sonoras veiculadas constroem a figura de um 

sujeito irrecuperável, fora do espaço do direito, para o qual não existe solução possível. A 

mídia tribunal determina o veredicto, alimentando assim o estigma que recai sobre os jovens 

de origem popular. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Juventude, Violência, Mídia   
 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

The present academic study proposes to analyse the kind of approach used by the broadcasted 

media (television) in situations which poor young people get involved in violent affairs. The 

chosen empirical source was the TV news known as “Correio Verdade” broadcasted by 

Sistema Correio de Telecomunicações, a TV station from Rede Record de Telecomunicações 

in Paraiba State. The selected hypothesis for this study is that, focusing on youngsters, the TV 

program judges and condemns those people as if assuming the duty of a kind of legal media. 

During the TV program we found the parts of a trial such as defendants (young people 

involved in violence), prosecutors, accusing witnesses and judges. The methodology used for 

such study dealt with the analysis of verbal, visual and sound language in order to learn the 

different strategies used by the TV program that aims to make sense, convince the audience 

and judge the focused youngsters. We analysed the opening headpiece of that TV program as 

well as the part of that program called “Os Inocentes” (The innocents) besides ten reportages 

that focused on situations of violence involving young people. The obtained data 

demonstrated how often those poor youngsters are shown on that mentioned program as well 

as the way they are seen in comparison to wealthy youngsters. On that TV program, poor 

young people are judged and considered guilty in a “trial” with no lawyers and opportunities 

to defence. The pictures, discourse and sound strategies shown on the TV program build the 

image of a hopeless criminal, without legal rights, for whom there is no possible solution.  

The legal media determines the verdict, contributing to the social view over those poor young 

people. 

 

 

Key Words: Youth, Violence, Media. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN 

 

 

El presente estudio se propone a analizar el tipo de abordaje hecho por la midia televisiva de 

las situaciones en que los jóvenes de origen popular aparecen envueltos en caso de violencia. 

La referencia empírica escogida fue el programa “Correio Verdade”  transmitido por el 

Sistema Correio de Telecomunicações, emisora representante de la Red Record de 

Telecomunicaciones del estado de Paraiba. La hipótesis adoptada en esta pesquisa es la de 

que, al enfocar a los jóvenes, el programa acaba ejerciendo las funciones de juzgar y 

condenar, propias de la justicia, pasando a actuar como una especie de midia tribunal. En el 

espacio del programa, encontramos la presencia de las figuras de los reos (los jóvenes 

envueltos en casos de violencia), de promotores, testigos de acusación y jueces, tal como 

ocurre en tribunales legítimos. La metodología utilizada trató de análisis de lenguajes 

verbales, visuales y sonoros para aprender las diferentes estrategias utilizadas por el programa 

con la finalidad de producir sentido y realizar un juzgamiento de los jóvenes en foco. Fueron 

analizadas viñetas de abertura del programa y del cuadro Los Inocentes y diez reportajes que 

trataban de situaciones de violencia envolviendo jóvenes. Los datos obtenidos revelaron que 

la frecuencia con que los jóvenes de origen popular aparecen en el programa, demuestra que 

esos jóvenes, cuando se envuelven en situaciones de violencia, son vistos de manera diferente 

con relación a los más favorecidos económicamente. En el programa estudiado, los jóvenes de 

origen popular son juzgados y considerados culpados en un juzgamiento que no admite 

abogados de defensa ni permite la tomada de la palabra por los “reos”. Las imágenes, las 

estrategias discursivas y sonoras vehiculadas construyen la figura de un sujeto irrecuperable, 

fuera del espacio del derecho, para el cual no existe solución posible. La midia tribunal 

determina el veredicto, alimentando así el estigma que recae sobre los jóvenes de origen 

popular. 

 

PALABRAS CLAVES: Juventud, violencia y midia.  
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INTRODUÇÃO  

 

 

São muitos os programas jornalísticos divulgados pela TV que focalizam 

criminalidade e violência, em geral num tom sensacionalista e comandados por 

jornalistas âncoras que passam a ter uma influência decisiva sobre a opinião pública, 

conforme atestam seus elevados índices de audiência. Chama a atenção nesses 

programas o destaque que vem sendo dado à criminalidade e violência juvenis, 

construindo-se um discurso sobre os jovens de origem popular, apresentados como  

protagonistas principais de atos de violência. Essa constatação levou a uma interrogação 

sobre as representações e imagens produzidas por esses programas. Até que ponto eles 

contribuem para uma cultura de cidadania ou, pelo contrário, até que ponto eles 

alimentam os estigmas sobre os jovens de origem popular, apresentando-os de forma 

indiscriminada como violentos? 

Na sociedade moderna, a juventude passou a ser definida como uma etapa, 

intermediária entre a infância e a vida adulta, portadora de determinados atributos 

comuns. Entretanto, a generalização de um modelo único de juventude vem sendo 

questionada pela diversidade de situações vivenciadas atualmente pelos jovens, 

divergentes em termos de classes sociais, gêneros, estilos de vida, etc. Também se 

observa nos meios de comunicação de massa a divulgação de uma diversidade de 

imagens juvenis, que variam segundo a inserção social, de gênero ou orientação sexual 

dos jovens representados. Também, ao longo do tempo, os modelos de comportamentos 

juvenis vêm se modificando. 

Especificamente no contexto brasileiro, a década de 60 revelou-se como um 

momento crucial no modo de se conceber a atuação da juventude, sobretudo porque 

aquele contexto foi marcado pela atuação do movimento estudantil e pela visibilidade 

dada às ações políticas de alguns grupos de jovens que buscavam a construção de uma 

nova sociedade. Foi principalmente esse grupo etário que teve reconhecido destaque nas 

manifestações contra a ordem social dominante, revolucionando os usos e costumes. 

Essa atuação e as conseqüências das manifestações daí advindas mostraram-se 

significativas, pois contribuíram inquestionavelmente para a percepção da juventude 

enquanto ator social.   

Ainda naquele contexto, a juventude não somente atuou revolucionando os 
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hábitos e costumes presentes no universo dos adultos, mas passou também a expressar a 

luta por uma sociedade mais justa, aberta e democrática. Nas décadas de 70 e 80, a 

atuação dos grupos juvenis se modifica, passando a ser desvalorizada em contraste com 

a do período anterior. Nas décadas posteriores, a juventude começa a se expressar 

principalmente através de movimentos culturais. Surgem então grupos como os dark, 

punks e rockers, que tinham como principal característica o fato de levarem um estilo de 

vida cujas principais marcas de identificação eram o visual, as músicas, o lazer e o estilo 

de vida. 

Os meios de comunicação contribuíram inquestionavelmente para a 

visibilidade dada aos jovens que vivenciavam esses movimentos. Muitos jornais 

impressos, programas televisivos e revistas da época focavam tanto os seus estilos de 

vida, como as músicas produzidas pelos seus integrantes.   

Posteriormente a esse período, as letras das músicas cantadas pelos jovens já 

falavam sobre os seus dilemas enfrentados no quotidiano das favelas e dos bairros 

periféricos – espaços urbanos onde costumavam sofrer preconceitos e ser vítimas de 

estigmas e da violência, não somente na fase da juventude, um problema 

frequentemente enfrentado desde os primeiros anos de vida.    

Nas últimas décadas, as abordagens sobre o aumento dos problemas existentes 

nos bairros periféricos das cidades não vêm sendo enfocados apenas através das letras 

das músicas elaboradas ou cantadas pelos jovens, mas são retratadas e/ou analisadas,  

quotidianamente, nos diversos espaços, e de diferentes formas. Assim, as consequências 

da urbanização, do aumento da criminalidade e as dificuldades enfrentadas pela 

população que convive nesse cenário vêm sendo alvo de discussão nos diversos setores 

da sociedade, que cada vez mais evidencia uma preocupação em resolver essa 

problemática e encontrar as propostas de saídas.  

A mídia, nesse contexto atual, também atua demonstrando quotidianamente 

uma importância à problemática da criminalidade, presente não somente nas grandes 

cidades, mas expandindo-se também para as cidades menores. Para tanto, vem atuando, 

por exemplo, ao proporcionar visibilidade aos estilos musicais que retratam essa 

problemática em suas letras (cantadas também por outros grupos etários, além dos 

jovens), e veiculando as noticiais sobre a criminalidade e violência, tanto nos jornais 

impressos, revistas, como nos programas telejornalisticos de grande audiência, 

transmitidos em rede nacional, ou por emissoras regionais.  

Nesse sentido, alguns telejornais e programas sensacionalistas preocupam-se 
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em abordar essa problemática enfocando a participação dos envolvidos, sejam eles 

vítimas ou agressores, acompanhando algumas ocorrências com as suas respectivas 

punições, destacando e, às vezes, ampliando a gravidade dos fatos. As formas de 

abordagem praticadas por esses programas podem variar de uma emissora para outra, 

dependendo da origem socioeconômica dos envolvidos e da repercussão dos fatos 

ocorridos. Além disso, os enfoques realizados pela mídia sobre a violência e os seus 

atores (sejam vítimas ou agressores) podem ocorrer a partir da utilização de diferentes 

estratégias discursivas e visuais que podem revelar ao pesquisador algumas das 

características do contexto sócio-cultural em que o programa é veiculado, e também 

suas modalidades de construção e interpretação dos fatos. 

Considerada a proporção que, na atualidade, o envolvimento da juventude nos 

episódios de violência vem ganhando destaque nos veículos de comunicação, inclusive 

nos grandes telejornais transmitidos em rede nacional, buscamos responder nessa 

pesquisa a seguinte questão: Como a mídia televisual vem enfocando os jovens de  

origem popular envolvidos em casos de violência? Para a realização deste trabalho, 

outras questões mostram-se de fundamental importância para a análise: Como a mídia 

explica a ocorrência dos eventos de violência cometidos por jovens de origem popular? 

Que tipo de solução vem sendo apontado para se resolver o problema do envolvimento 

dos jovens de origem popular com a violência?  

Para respondermos a esses questionamentos, analisamos o  programa “Correio 

Verdade” – transmitido pela Tv Correio,1 representante da Rede Record de 

telecomunicação, no Estado da Paraíba  visando apreender as formas de representação 

dos jovens e de suas práticas de violência; as representações de suas motivações e das 

causas de seus comportamentos,  e as perspectivas apontadas para os jovens pobres 

envolvidos em episódios considerados pela mídia como de violência. 

 A hipótese adotada nesta pesquisa é a de que o modo como esse programa está 

estruturado lhe possibilita não somente exercer a sua função de informar à sociedade os 

acontecimentos, mas desempenhar a função de mídia tribunal, assumindo funções  

próprias do judiciário. Nele é possível ainda verificar a presença de réus, o julgamento 

                                                 
1 A TV Correio é uma emissora de televisão brasileira com sede na cidade de João Pessoa, capital do 
Estado da Paraíba. A TV Correio faz parte do Sistema Correio de Comunicação, que possui outros 
veículos de comunicação, inclusive o principal jornal impresso do Estado (o Correio da Paraíba), e várias 
estações de rádio retransmissoras,  tanto  AMs como quanto FMs, cobrindo todo o Estado. 
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sobre os fatos e a participação de pessoas que parecem exercer as mesmas funções 

desempenhadas por aquelas que atuam nos verdadeiros tribunais, como, por exemplo, as 

testemunhas, a acusação e o juiz. 

Nesse sentido, para analisarmos as abordagens que o referido programa vem 

realizando sobre os jovens de origem popular envolvidos nos casos de violência, 

consideramos pertinente a perspectiva dos pesquisadores que reconhecem que o 

processo de produção de sentido atribuído aos fatos visibilizados pela mídia ocorre a 

partir da utilização de um conjunto de estratégias discursivas, visuais e sonoras, 

adotadas pelos produtores das notícias nas diferentes etapas de produção destas.  

Seguindo essa orientação, analisamos diferentes aspectos tais como aqueles 

presentes nas dimensões verbais, visuais e sonoras evidenciadas tanto no momento em 

que o programa focaliza os repórteres, o apresentador e os jovens, como naqueles em 

que as fontes policiais e as demais pessoas aparecem nas coberturas.  

Dessa forma, buscaremos, através da análise das dimensões verbais e visuais, 

identificar as estratégias utilizadas pelo programa Correio Verdade nas situações em que 

o assunto abordado se refere àqueles casos que envolvem a juventude de origem 

popular, especialmente quando envolvida com ocorrências consideradas, por esse 

programa, como violência. Procuramos verificar, essencialmente, os recursos utilizados 

na elaboração dos julgamentos sobre os jovens envolvidos.  

Esta tese está estruturada em três capítulos e uma conclusão. O primeiro, 

intitulado “Mídia, violência e juventude”, foi construído a partir das três dimensões que 

norteiam o nosso objeto de pesquisa. A primeira delas, denominada “Mídia e 

contemporaneidade”, aborda o papel da mídia na contemporaneidade, com base em 

autores que vêm se dedicando ao estudo do tema. Além disso, aprofundamos algumas 

abordagens que analisam as estratégias utilizadas pelos produtores das notícias para 

produzir sentido sobre os fatos relatados. Para isso, além das análises realizadas por 

Fausto Neto (2002), os estudos de Rosilene Alvin, Rose (2002), e Guimarães (2006) 

mostraram-se de grande importância, por demonstrarem em suas reflexões o quanto os 

profissionais que atuam nos meios de comunicação (no intuito de atribuírem um sentido 

exato ao fato relatado), utilizam de uma série de estratégias, tanto relativamente ao 

discurso, quanto ao enquadramento das imagens e à utilização do som, buscando, com 

isso, evitar que os receptores façam interpretações diferenciadas dos acontecimentos 

noticiados. 

É também nesse capítulo que abordamos a contribuição dos pesquisadores, 
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como Mendonça (2002) e Ribeiro (1995), que vêm demonstrando o quanto a mídia 

pode abandonar do seu papel de registrar os acontecimentos e assumir a função que 

caberia à justiça realizar, no caso, o trabalho de acusação, de qualificação e de 

julgamento das pessoas.  

No segundo tópico, “A Violência: questões conceituais”, abordamos algumas 

contribuições de pesquisadores que vêm se pronunciando sobre o fenômeno da 

violência e  suas modalidades. Identificamos questões polêmicas sobre o fenômeno e 

entendemos que a violência não está presente somente nas situações em que há uso da 

força física, pois ela é múltipla nas suas manifestações, podendo inclusive ser 

manifestada pela mídia no modo como veicula as pessoas e efetiva a cobertura sobre 

determinados acontecimentos.    

O terceiro e último tópico trabalhado no primeiro capitulo intitula-se 

“Juventude e violência: jovens pobres no Brasil, condições sociais e exposições 

midiáticas”. Objetivamos com essa abordagem enfatizar aspectos importantes no debate 

em torno da juventude, assim como algumas das características que vêm marcando o 

contexto social em que a maioria dos jovens brasileiros, e, principalmente, os de origem 

popular, estão envolvidos. Para isso, as contribuições teóricas de alguns pesquisadores 

como Oliveira (2001), Spagnol (1989) Soares (1989) , Pinheiro (1988), Adorno (2000), 

sobre algumas das explicações atribuídas a questão do envolvimento dos jovens com a 

problemática social da violência, se mostram de fundamental relevância para a 

compreensão desse contexto. 

O segundo capitulo, “Mídia e sociedade: direções metodológicas na análise de 

programas televisivos”, também é constituído de três tópicos. O primeiro deles, “ As 

referências teórico-metodológicas”, objetiva mapear os aspectos metodológicos 

adotados e considerados importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Ele foi 

elaborado a partir da contribuição de diferentes pesquisadores que vêm se dedicando a 

estudar procedimentos adequados para interpretar a mídia, tais como: Gomes (2008) 

Albuquerque (1999) e Hernandes (2006). É a partir desses enfoques que detalhamos os 

operadores de análise considerados importantes para o estudo do programa considerado.   

No tópico intitulado “A construção do corpus e a elaboração do quadro”, o 

objetivo foi evidenciar os procedimentos adotados no processo de coleta de dados, o 

período das gravações e mostrar os princípios que orientaram a construção do quadro 

analítico. Esse quadro será apresentado no terceiro tópico, denominado “O programa 

Correio Verdade: quadro analítico”, com o objetivo de detalhar os elementos do corpus 
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analisado nesta tese, evidenciando os discursos, os ângulos utilizados para enfocar as 

imagens correspondentes aos fatos e os aspectos temporais que evidenciam a forma de 

distribuição do tempo nas reportagens. Através da exposição desses elementos e de sua 

análise, pretende-se demonstrar a hipótese aqui defendida.  

O terceiro capitulo, denominado “O programa Correio Verdade e a Mídia 

Tribunal: os julgamentos dos jovens de origem popular”, apresenta os resultados da 

pesquisa. Ele trata da contextualização do programa, da emissora e das influências 

culturais presentes na sociedade, nele veiculadas. As demais dimensões consideradas 

importantes na análise do programa não serão examinadas isoladamente. Elas 

aparecerão na discussão dos dados que comprovam a nossa hipótese de trabalho.  

No tópico denominado “O programa e seus atores: o apresentador, a equipe de 

reportagem, os jovens”, descrevemos as principais estratégias utilizadas pelo programa 

e que nos possibilitam afirmar que ele vem atuando no formato de um tribunal, 

exercendo um julgamento dos jovens de origem popular, o que demonstra a hipótese 

apresentada no início deste trabalho. 

Por último, faremos as considerações finais e apresentaremos as referências 

bibliográficas. 
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1. MÍDIA, VIOLÊNCIA E JUVENTUDE 

 

 

1.1 Mídia e contemporaneidade 

 

O que se entende por mídia? Qual o papel da mídia na sociedade 

contemporânea? Como a mídia produz sentido? Qual a relação da mídia com a 

juventude? Como os jovens são representados na mídia? Essas são questões que 

discutiremos a seguir, tendo em vista situar e entender o programa que elegemos para 

estudo. 

Para compreensão das representações sobre a juventude de origem popular 

envolvida nos casos de violência, será importante dialogar não apenas com as 

contribuições dos pesquisadores que vem estudando a atuação da mídia, nas situações 

em que ela exerce o papel de julgar os envolvidos, mas também as contribuições que 

ultrapassam essa discussão e evidenciam aspectos que tratam, de maneira geral, das 

estratégias de produção de sentido, e as reflexões mais amplas sobre a influência da 

mídia na sociedade contemporânea. 

A reflexão em torno do papel da mídia é frequente nos autores que discutem a 

sociedade contemporânea focados no debate entre modernidade e pós-modernidade. São 

muitos os representantes desse debate, e muitas também as discordâncias em torno do 

tema. Suas reflexões trazem conceitos, aspectos e categorias importantes para a análise 

das representações televisuais, das imagens e das consequências de determinadas 

abordagens.  

Buscando analisar o papel da mídia e das imagens na contemporaneidade, é 

possível encontrarmos perspectivas como a de um precursor como Debord (1997), que 

afirmava, já na década de 60, que vivemos na sociedade do espetáculo, organizada por 

formas de abstração e de dominação, bem diferentes das até então existentes. Em suas 

221 teses, enunciava diversas características do que considerava a sociedade do 

espetáculo. Em sua perspectiva, na sociedade do espetáculo, há um predomínio da 

imagem sobre a coisa, da cópia sobre o original, da representação sobre a realidade, 

principalmente porque “tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma 

representação”. A sociedade do espetáculo é também considerada o resultado e o 

projeto do modo de produção existente onde, diferentemente de sua primeira fase de 
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dominação, caracterizada por uma degradação do ser para o ter, o que ela provoca é um 

deslizamento generalizado do ter para o parecer.   

Apesar de a sociedade do espetáculo ter sido amplamente analisada por 

Debord(1997), outros pesquisadores reavaliam suas contribuições, ora reafirmando, ora 

evidenciando outros aspectos referentes à atuação da mídia, na sociedade do espetáculo. 

Essas abordagens podem ser encaradas como atualizações das reflexões elaboradas por 

Debord2.  

Outros teóricos envolvidos no debate acerca da modernidade ou pós-

modernidade também focalizam o estudo da mídia. David Harvey (1992), por exemplo, 

refere-se a um deles que percebe a televisão enquanto veículo importante na sociedade 

contemporânea, sobretudo, por ela atuar estimulando o consumo. Essa perspectiva é 

explicitada principalmente quando faz a seguinte referência:    

 
 Porque a televisão é ela mesma um produto do capitalismo avançado e como 
tal, tem que ser vista no contexto da promoção de uma cultura do 
consumismo. Isso dirige a nossa atenção para a produção de necessidades e 
desejos, para a mobilização do desejo e da fantasia, para a política da 
distração como parte do impulso para manter nos mercados de consumo, uma 
demanda capaz de conservar a lucratividade da produção capitalista ( 
HARVEY, 1992, p. 63-64) 

 

A atuação da mídia e o poder das imagens que ela difunde também são temas da 

análise de Jean Baudrillard (1991). Na sua perspectiva, um dos aspectos fundamentais 

que caracterizam a pós-modernidade é a atuação da mídia que vem atuando nesse 

contexto não exatamente para informar, mas para criar representações distorcidas sobre 

a realidade.  

Na perspectiva de Baudrillard, as imagens podem provocar uma desrealização. 

Elas correspondem ainda a uma nova forma de abstração, podendo inclusive não ter 

nenhuma relação com a realidade, sobretudo porque “ela é o seu próprio simulacro 

puro” (BAUDRILLARD 1991: p. 13). Sendo a imagem um simulacro da realidade, 

ressalta ainda que “simular é fingir ter o que não se tem.[...] a simulação põe em causa 

a diferença do verdadeiro e do falso, do real e do imaginário”( BAUDRILLARD 1991: 

p.  9) 

No livro Simulacros e Simulação, Baudrillard(1991) ressalta: 

                                                 
2 O Livro “ Comunicação e Sociedade do espetáculo”, organizado por Pinto e Castro, evidencia diversas 
reflexões sobre a sociedade do espetáculo e sobre o papel da comunicação no contexto atual, sob a 
inspiração de Debord.   



 17

 

Hoje a abstração já não é do mapa, a do duplo, do espelho ou do conceito. A 
simulação já não é a simulação de um território, de um ser referencial, de 
uma substância. É a geração pelos modelos de um real sem origem nem 
realidade: hiper-real. O território já não precede o mapa, nem lhes sobrevive. 
É agora o mapa que precede o território – precessão de simulacros – é ele 
que engendra o território cujos fragmentos apodrecem lentamente sobre a 
extensão do mapa. ( BAUDRILLARD, 1995, p. 8) 
 
 

Ao analisar a influência que a televisão vem exercendo sobre os consumidores, 

Baudrillard (1995) ressalta ainda que ela propicia uma proliferação das imagens-signo 

correspondentes às mercadorias produzidas na contemporaneidade não somente no 

intuito de satisfazerem as necessidades práticas dos consumidores, mas também de 

satisfazerem os desejos inconscientes que são estimulados através das imagens 

veiculadas nos meios de comunicação. Essa percepção é evidenciada quando demonstra 

que: 

 
Tanto na lógica dos signos como na dos símbolos, os objetos deixam 
totalmente de estar em conexão com qualquer função ou necessidade 
definida, precisamente porque respondem a outra coisa diferente, seja ela a 
lógica social, seja a lógica  do desejo, as quais servem de campo móvel e 
inconsciente de significação( BAUDRILLARD, 1995, p. 11)   

 
 

A forma como a mídia tem atuado na cobertura dos acontecimentos vem sendo 

analisada por Tompson (2002). Entre as diversas contribuições desenvolvidas nesse 

campo, busca demonstrar como ocorre o processo de cobertura dos acontecimentos 

considerados escandalosos. Distingue entre escândalos localizados e escândalos 

midiáticos que apresentam características específicas.  

Em primeiro lugar, os escândalos localizados são caracterizados pela 

publicidade tradicional, na qual as pessoas interagem umas com as outras, face a face, 

nos locais ordinários da vida cotidiana. Ressalta ainda que eles ocorrem num contexto 

específico, principalmente quando afirma que, nesse tipo de escândalo,   

 
 As pessoas se conhecem pessoalmente e elas geralmente tomam 
conhecimento das ações ou acontecimentos testemunhando diretamente 
determinadas formas de comportamento que dão origem a uma suspeita 
razoável ou ouvindo falar das ações ou acontecimentos de outros. Os 
escândalos localizados são pois ligados aos tipos de fofoca e boato que se 
espalham através da conversação   (THOMPSON, 2002, p. 92 ). 

  

Os escândalos midiáticos, por outro lado, referem-se àqueles que se 
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desenvolvem através das formas midiáticas de comunicação nas quais a publicidade e a 

visibilidade ocorrem de forma diferente, não sendo necessário que as pessoas estejam 

presentes no tempo e no local em que eles ocorreram. Essas diferenças entre os 

escândalos midiáticos e os localizados ainda são evidenciados quando afirma que:  

 

Enquanto a publicidade dos escândalos localizados é modelada pela 
dinâmica da interação face a face, os escândalos midiáticos adquirem um 
tipo de publicidade que os separa desta interação sendo modelada pelas 
características interacionais da comunicação midiática.     (THOMPSON: 
2002, p. 92) 

 

Apesar de as informações sobre os escândalos midiáticos serem repassadas pela 

mídia, elas também podem ser discutidas pelas pessoas nos contextos da vida cotidiana, 

um aspecto que revela que a comunicação face a face também está presente nesses 

casos. Mas as diferenças entre os escândalos localizados e os midiáticos apresentam 

outras diferenças além dessas. O modo como são desaprovados refere-se a um deles. 

No caso dos escândalos localizados, os indivíduos expressam suas 

desaprovações através de um discurso face a face, em conversações um a um, em 

pequenas reuniões, ocasionando um clima de censura moral. No caso dos escândalos 

midiáticos, as formas abertas de comunicação referem-se à principal forma pela qual os 

fatos são avaliados, podendo inclusive ser alvo de desaprovações. Dessa forma, ressalta 

que: 

 

São as manchetes dos jornais, a presença de avaliações negativas da 
imprensa as críticas e por vezes as humilhantes caricaturas das pessoas cujas 
ações (reais ou supostas) são objeto de reprovação: é a apresentação repetida 
desses atos midiáticos de comunicação que gera o clima de desaprovação 
característico dos escândalos midiáticos.     (THOMPSON, 2002, p. 97) 

 
 

A questão do tempo de duração refere-se a outro aspecto que evidencia também 

o quanto são diferentes. No caso da interação face a face, típica dos escândalos vividos, 

o fluxo temporal pode ter uma existência passageira, principalmente porque “as 

palavras faladas podem desaparecer rapidamente e a preservação de conteúdos 

simbólicos poderá depender apenas da faculdade falível e contestável da memória”.( 

THOMPSON: 2002; p. 98) 

Esse fluxo temporal rápido não ocorre, no entanto, com os escândalos 

midiáticos que podem fixar os detalhes dos acontecimentos de modo relativamente 
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durável, através do emprego de certos meios técnicos de comunicação. Além disso, o 

fato de as informações poderem ser relidas, ouvidas e vistas novamente faz com que os 

escândalos midiáticos se desenvolvam dentro de um referencial espaço-temporal 

deslocalizado. Desse modo, demonstra que: 

 
Enquanto os escândalos localizados raramente se espalham além das 
comunidades locais onde eles estão inseridos os escândalos midiáticos 
raramente ficam restritos a tais comunidades: seu caráter midiático significa 
que eles geralmente envolvem indivíduos que não partilham o mesmo local 
e a rapidez e o caráter aberto dos meios de comunicação determinam que 
eles podem se espalhar rápida e incontrolavelmente.  (THOMPSON, 2002, 
p. 101) 

   

Diferentemente dos escândalos localizados, os escândalos midiáticos 

geralmente são preservados através de inúmeros materiais de mídia, como artigos de 

jornal, programas de televisão, etc., que podem possibilitar uma reativação de tempos 

em tempos, como o demonstra Tompson (2002), podendo ser verificados no 

funcionamento dos veículos de comunicação. 

Na sua perspectiva, os escândalos midiáticos envolvem ainda diversas pessoas 

além daquelas cujas ações foram capazes de provoca-los. Essas pessoas tanto podem 

aparecer nos escândalos por revelarem aspectos e informações importantes sobre eles 

como por expressarem as suas desaprovações em relação a eles.  

Entre os agentes e organizações que podem estar envolvidos com os escândalos 

midiáticos, faz ele referência ao papel exercido pela polícia. No seu ponto de vista, “A 

policia e outras agências encarregadas de fazer cumprir a lei desempenham muitas 

vezes um papel crucial, especialmente com respeito à investigação das atividades que 

podem se tornar o foco do escândalo. Os sistemas legais e jurídicos com seu conjunto 

de oficiais especialmente preparados ( advogados, juízes, promotores etc) são também 

componentes centrais no desdobramento de muitos escândalos. (Tompson:2002  p.108) 

No caso dos escândalos políticos, afirma que, além da policia, alguns grupos de 

interesse procurarão usar o escândalo como meio de desacreditar seus opositores. Além 

deles, outras pessoas também contribuem com a criação e desenvolvimento dos 

escândalos na mídia. Trata-se de determinados profissionais atuantes na mídia. 

Esses profissionais que atuam na mídia dedicam-se a contribuir na cobertura 

dos escândalos midiáticos por diversos fatores. Entre esses fatores, Tompson ressalta 

quatro: 1) lucro financeiro, 2) objetivos políticos, 3) autoconcepções profissionais e  4) 
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rivalidades competitivas.          

Principalmente por reconhecerem a força controladora e orientadora que os 

veículos de comunicação de massa possuem na contemporaneidade, outros teóricos 

fazem referência à sua atuação, enfatizando o seu poder não somente de estimular o 

consumo, mas também o de propiciar uma difusão da cultura e uma aceitação das 

diferentes tradições na era pós- moderna.    

 
A era pós-moderna é um tempo de opção incessante. É uma era em que 
nenhuma ortodoxia pode ser adotada sem constrangimento e ironia, porque 
todas as tradições aparentemente têm alguma validade. Esse fato é em parte 
consequência do que se denomina de explosões de informações, o advento 
do conhecimento organizado, das comunicações mundiais e da cibernética. 
(JENCKS 1989:7 apud KUMAR 1997: p.115) 

 
 

Essa definição é interessante por demonstrar como as máquinas informacionais 

na contemporaneidade afetam a circulação dos conhecimentos e possibilitam a aceitação 

das diferentes tradições. Mas a mídia não é encarada só enquanto veículo que possibilita 

ao telespectador decidir entre diferentes orientações, principalmente por existir 

percepções de que ela atua enquanto instância de central importância na dinâmica do 

disciplinamento e do controle da sociedade, como ressaltam Britos e Gestaldo ( 2006) 

 Para eles, a mídia é encarada enquanto um dos diversos mecanismos que 

propiciam um controle na sociedade contemporânea. Ela atua propondo padrões de 

comportamento e possibilitando, consequentemente, a introjeção das idéias que 

conduzem a uma autocensura.  A mídia é encarada também enquanto “um importante 

ator discursivo, propositor de definições da realidade. ( BRITOS E GESTALDO: 2006, 

p. 124) 

 

A produção de sentido/significado é também a produção de cultura, que 
permeia todas as instâncias de produção, consumo e controle social em 
qualquer sociedade, simples ou complexa, exprimindo também a 
produção/reprodução de uma relação de poder, na medida em que atribuir 
significados implica em ‘definir a realidade’” (BRITOS E GESTALDO, 
2006,126 ) 

 

Mas o processo de definição da realidade construída pela mídia ocorre a partir da 

utilização de técnicas que não são neutras, pois envolvem seleções, cortes, descartes, 

inversões, relações e desconexões, entre outras estratégias  perceptíveis no âmbito das 

imagens de dimensões discursivas, como enfatizam os teóricos dos discursos.  
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As condições impostas pela televisão sobre as pessoas, nas situações em que elas 

são convidadas a se expressarem nos programas televisuais, são analisadas por 

Bourdieu (1997). Diante de todas as restrições colocadas sobre elas nessas 

circunstâncias, ele afirma que na televisão as pessoas não podem dizer grandes coisas, 

principalmente por o tempo fornecido para o desenvolvimento do discurso ser  limitado 

e o assunto abordado ser imposto. Acredita ainda que:  

 

 A televisão tem como contrapartida uma formidável censura, uma perda de 
autonomia ligada entre outras coisas ao fato de que o assunto é imposto, de 
que as condições da comunicação são impostas e, sobretudo, de que a 
limitação do tempo impõe ao discurso restrições tais que é pouco provável 
que alguma coisa possa ser dita. ( BOURDIEU,1997, pg.19 ) 
 
 

O fato de a televisão sofrer pressões econômicas e ter como finalidade a 

obtenção do lucro, os jornalistas são impulsionados a adotarem determinados critérios 

no processo de representação da realidade. Entre eles, a busca pelo sensacional e pelo 

espetacular são os critérios que mais importam, pois são esses aspectos que interessam 

ao público.  O fato de os jornalistas atuarem determinando o que se vê e o que não se 

vê, a partir da seleção dos aspectos sensacionais e espetaculares, se deve ainda a outro 

aspecto: o fato de eles terem óculos: “Os jornalistas têm óculos especiais a partir dos 

quais veem certas coisas e não outras e veem de certa maneira as coisas que veem. Eles 

operam uma seleção e uma construção do que é selecionado”(BOURDIEU:  1997, p. 

25) 

Ao analisar a representação que a mídia dá aos fenômenos ocorridos nos 

subúrbios, mostra que os jornalistas selecionam, nessa realidade particular que é a vida 

dos subúrbios, um aspecto inteiramente particular em função de categorias de percepção 

que lhes são próprias. Essa percepção é ainda reforçada por Champagne (1998) ao 

demonstrar que:   

 

As violências sensacionalistas que viram manchete na mídia ocultam as 
pequenas violências comuns feitas permanentemente com todos os 
moradores desses bairros, inclusive com os jovens delinquentes que são 
também vítimas, nada mais sendo a  violência que eles praticam que uma 
resposta às violências mais invisíveis que eles sofrem desde sua primeira 
infância, na escola, no mercado de trabalho, no mercado sexual ( 
CHAMPAGNE, 1998, p. 79) 
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Dessa forma, alguns pesquisadores que vêm se pronunciando sobre a mídia 

acreditam que ela não somente possui o poder de comunicar, mas de construir. Por isso, 

eles chegam a afirmar que ela possui o poder não somente de informar e fazer um 

trabalho de detalhamento sobre os fatos, mas, principalmente, o de construir sentidos, 

provocar interpretações e reproduzir valores, preconceitos e estereótipos sobre 

determinados fenômenos e classes sociais; a partir da utilização de jogos manipulatórios 

condicionados, sobretudo, por valores, interesses políticos e ideológicos dos grupos 

dominantes. 

Como apontam diversos autores, os efeitos propiciados pelas imagens revelam 

ainda que a televisão atua não somente registrando os acontecimentos, mas como um 

instrumento de criação da realidade. Desse modo, ao atuar selecionando os aspectos 

sensacionais e espetaculares, ela, além de propiciar um efeito de real, pode produzir 

uma crença no que se vê, provocando consequentemente efeitos de mobilização no 

próprio real.  

As consequências das abordagens televisuais são analisadas por Champagnne  

(1998) que demonstra o quanto os mal-estares enfatizados pela mídia sofrem 

deformações em relação os acontecimentos em si. Essas deformações tornam-se tão 

significativas que, afirma ele, longe de se limitarem a registrar a realidade, o que os 

jornalistas fazem é um trabalho de construção dependente, principalmente, dos 

interesses desse setor de atividade. 

Ao analisar o tipo de cobertura que a televisão faz dos acontecimentos dos 

subúrbios, ressalta que ela constrói uma imagem particularmente negativa de seus 

moradores, contribuindo assim para a sua estigmatização.“ Portanto a mídia doravante 

faz parte integrante da realidade ou  se preferir produz efeitos de realidade criando 

uma visão mediática da realidade que contribui para criar a realidade que ela pretende 

descrever” ( CHAMPAGNNE 1998; 75) 

Ao analisar o tipo de cobertura efetivada pela televisão, demonstra que ela 

possui um poder muito forte no campo jornalístico, principalmente, porque sua ampla 

difusão lhe confere um peso particularmente forte na constituição da representação 

dominante dos acontecimentos. O seu poder deve-se ainda ao fato de as imagens 

televisuais exercerem um efeito de evidência muito poderoso. Mais significativas do 

que o discurso, as imagens televisuais parecem evidenciar uma realidade indiscutível, 

embora “elas sejam igualmente um produto de um trabalho mais ou menos explícito de 

seleção e de construção”.( CHAMPAGNNE 1998; 64) 
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  Outros pesquisadores dedicam-se a analisar as estratégias que permitem a 

televisão construir sentidos e determinar a interpretação dos fatos nela veiculados. Com 

esse intuito, ressaltam que no caso de programas televisuais, como os telejornais, 

frequentemente o público receptor costuma atribuir à equipe jornalística uma postura 

considerada imparcial quando os repórteres, assim como os apresentadores, não expõem 

de forma explícita os seus pensamentos em relação aos fatos relatados. Entretanto, a 

forma como eles se posicionam diante das câmeras e as suas gestualidades podem ser 

encaradas enquanto estratégias de linguagem, recursos frequentemente utilizados para 

convocar o público receptor a uma determinada leitura. Além disso, embora os 

profissionais que compõem a equipe de reportagem se apresentem supostamente 

imparciais, são influenciados por valores culturais e ideológicos. E no intuito de 

apresentarem uma postura de neutralidade, adotam, no processo de representação dos 

fatos, estratégias para a construção dos sentidos dos fatos relatados, influenciando e 

moldando, com isso, a percepção dos receptores sobre os fatos e sobre a realidade 

representada.  

Diante da efetivação dessas estratégias e de suas inevitáveis consequências, 

afirmam que a elaboração do discurso jornalístico ocorre a partir da adoção de uma série 

de recursos que os telespectadores de modo geral desconhecem e que objetivam sugerir 

com eles pensamentos e sentidos em relação ao que é representado. Além disso, é 

pertinente deixar de se conceber os veículos televisivos, assim como outros meios de 

comunicação, enquanto meios de comunicação que somente registram, no sentido mais 

inocente do termo, e passar a encará-los enquanto um sistema de expressão através do 

qual é possível inclusive se forjar a realidade.  

Jeudy(1994)  também destaca em suas análises o poder da mídia. Na sua 

percepção, esse poder é decorrente de sua possibilidade de provocar uma coincidência 

entre a imagem e o real:  

 
Hoje o processo midiático é tal que a imagem e o acontecimento são 
idênticos. A característica da mídia é gerar imagens acontecimentos: é a 
imagem que se torna o acontecimento. O acontecimento não existe, ele é 
capturado no tempo da imagem. (JEUDY,1994,  pg77)     

 

Essa percepção em torno do poder de controle da mídia não pode ser 

generalizada, principalmente porque a mídia alternativa vêm se colocando de maneira 

diferente em relação a outros veículos de comunicação. É o que demonstram alguns 
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pesquisadores que vêm analisando a atuação da imprensa alternativa. 

Algumas reflexões sobre esse último tipo de imprensa vêm sendo realizadas 

por Alves Filho(2000) que demonstra o quanto ela vem revelando um compromisso em 

informar segundo a verdade dos fatos  e propiciar ao público o acesso a informações e 

formas  de interpretações que não são encontráveis nas páginas dos jornais da grande 

imprensa. 

O processo de construção do discurso jornalístico vem sendo analisado 

atualmente também por Fausto Neto (2002), que demonstra nas suas reflexões que, 

mesmo no caso dos programas televisivos que abrem a discussão com as audiências 

(como os que permitem a participação do público por meio de telefonemas, pesquisas de 

opinião), eles não possibilitam lugar para o desenvolvimento do potencial subjetivo dos 

receptores, principalmente por pré-estabelecerem determinados conceitos para os 

receptores se identificarem ou não. Nesses casos, o que efetivamente existe são ilusões 

comunicacionais, que possibilitam apenas a construção da figura do receptor 

participante. 

Por isso, para fazerem ver e proporcionar uma crença no que se vê, os 

profissionais que atuam na mídia vêm utilizando diferentes estratégias para explorarem 

plenamente as potencialidades das novas tecnologias de informação. Dessa forma, o 

pesquisador, ao analisar o discurso midiático, deve partir do pressuposto de que – 

objetivando controlar a polissemia dos discursos e das imagens – a equipe de 

reportagem procura atribuir um sentido exato ao fato relatado, adotando uma série de 

estratégias, tanto em relação a texto, quanto a imagens e sons. Diminuem-se, dessa 

forma as possibilidades de leituras diferenciadas sobre os acontecimentos noticiados. 

Essa afirmativa pode ser verificada nas pesquisas realizadas por Fausto Neto, que faz 

também a seguinte referência:  

 
Todo discurso jornalístico (jornal, rádio ou TV) visa atingir o outro (leitor, 
espectador ou ouvinte), ao mesmo tempo em que oferece, ou melhor, tenta 
oferecer um sentido ou significado específico ao objeto/referente do qual ele 
fala (FAUSTO  NETO, 1995, p.  111 ) 

 

São diversas as estratégias utilizadas pelos produtores das notícias no intuito de 

orientarem o olhar e a interpretação dos receptores. No caso das representações 

televisuais, podemos fazer referências não somente àquelas presentes na dimensão dos 

discursos verbais, como o demonstram teóricos dos discursos, mas a outros elementos 
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sugeridos por pesquisadores como Guimarães(2006), Hernandes(2006) e Rose(2002). 

Trata-se de aspectos tais como as cores, os ângulos de câmera, os ritmos com que os 

fragmentos de imagens são evidenciados e o tempo fornecido para veiculação dos 

discursos.   

Ao analisar a forma como as notícias são produzidas, Guimarães(2006) 

demonstra o quanto o uso das cores pode interferir na interpretação que os 

telespectadores dão aos fatos. Elas constituem-se em elementos que geralmente são 

incorporados nas representações dos fatos, e que, embora de um modo geral, não 

possuam autonomia significante e dependam de outros elementos da informação, a sua 

participação na informação visual merece especial atenção.  

Ao fazer referência ao uso das cores nas informações visuais, demonstra ainda 

que a natureza cultural da cor pode se tornar relevante para os processos de produção de 

sentidos na mídia; essencialmente porque, ao serem incorporados, culturalmente, 

valores positivos ou negativos às cores, é possível transferir tais valores à determinada 

informação, a fato ou pessoa que estejam sendo veiculados nos meios de comunicação. 

As dimensões sonoras constituem-se ainda em elementos importantes para 

serem analisados no processo de produção de sentido do texto televisivo. O grau de 

importância atribuído a esses recursos torna-se ainda mais evidente nos programas de 

temática policial ligada a violência, quando frequentemente o áudio é tratado de forma 

sensacionalista com uso de trilhas sonoras de suspense e da recriação de sons de tiros e 

gritos.     

Diante disso, torna-se relevante a perspectiva abordada por Jost (2004) de que 

um dos fatores que vem caracterizando a comunicação televisual na era da publicidade 

são as estratégias de imposição de sentido. Por isso, as estratégias de enunciação 

utilizadas pelos produtores das notícias para orientarem o olhar e a interpretação dos 

receptores não se resumem àquelas identificadas nas dimensões dos discursos, pois os 

aspectos presentes nas dimensões visuais, auditivas e sonoras revelam-se estratégias 

significativas na veiculação dos acontecimentos.  

É interessante destacarmos que as interpretações atribuídas aos fatos podem 

variar de indivíduo para indivíduo, de acordo com a sua formação, história de vida, 

experiências anteriores. Mas os produtores das notícias, a fim de conferirem um sentido 

exato sem flutuações ou fugas, geralmente desenvolvem e incorporam estratégias nas 

diferentes dimensões para impedirem a proliferação de sentidos, como o discute Fausto 

Neto. 
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Rosilene Alvin (2000) também trabalha com uma perspectiva semelhante a 

essa e propõe que o primeiro ensinamento que os pesquisadores dos processos 

midiáticos devem ter, ao utilizarem a mídia como fonte de pesquisa, é não tomar as suas 

matérias como a verdade, mas, sim, como formas de abordagem, representações da 

realidade, cujas diferenças só ficam claras durante o processo de análise e comparação 

dos fatos ocorridos com os fatos noticiados.  

Na realidade, a adoção do conjunto dessas estratégias é vista como de 

fundamental importância para os veículos de comunicação, não apenas por elas 

poderem auxiliar na produção de sentidos, na interpretação e reprodução de valores, 

preconceitos e estereótipos sobre determinados fenômenos e classes sociais, mas por 

interferirem até mesmo nas situações em que os veículos de comunicação proferem 

algum julgamento, acusação ou sentenciamento sobre as pessoas envolvidas nos fatos 

representados.  

É diante de um contexto histórico marcado pela visibilidade de um sistema 

judiciário ineficiente, lento e corrompido, que a mídia, em especial alguns programas 

televisuais, vem demonstrando uma preocupação em julgar determinados 

acontecimentos e sentenciar os acusados de cometerem algum crime, ou seja, em 

realizar, mesmo que simbolicamente, o papel que caberia à Justiça realizar. Alguns 

desses programas podem ainda ser estruturados simulando a realidade de um tribunal de 

justiça, julgando questões polêmicas como os casos de assaltos, homicídios, estupros 

etc., onde o apresentador atua como o juiz, julgando os fatos a partir dos discursos e da 

descrição das informações que as testemunhas de acusação são chamadas a fornecer. 

Esse tipo de abordagem, além de revelar a relação que alguns programas 

televisuais mantêm com o poder judiciário, acaba evidenciando a forma como eles 

avaliam a justiça e os aspectos que impedem o desenvolvimento de uma cobertura mais 

objetiva esperada pelo público desses veículos.    

Diversos pesquisadores vêm observando esse tipo de atuação da mídia. 

Albuquerque (1999), por exemplo, ao analisar a relação do jornalismo brasileiro com o 

Judiciário, ressalta que a mídia, em algumas situações, assume o papel de um tribunal 

que julga, acusa, sentencia e absolve. Na sua perspectiva, essa atuação é justificada 

principalmente por a imprensa brasileira encarar a Justiça como lenta, corrompida e 

parcial.   

A atuação da mídia como um tribunal também vem sendo analisada por outros 

pesquisadores como Fausto Neto (1995), Alex Ribeiro (1995), Nilo Batista (2003),  
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Kleber Mendonça (2002), Champagne (1998) e Elisabeth Rondinelli (1996).  

Ao analisar o modo como a imprensa carioca desenvolve a cobertura da 

violência, Fausto Neto (1995) ressalta que ela não se limita ao papel de relatar os 

acontecimentos, mas assume o papel de um tribunal, que julga, acusa, sentencia e 

absolve. Desse modo, ressalta que o papel que, teoricamente, caberia à justiça realizar é 

discursivamente adotado pelos média, de acordo com a própria cultura jornalística. Essa 

atuação permite, assim, perceber que o jornalismo atualmente vem abandonando as 

funções clássicas de registrar o real e se transformando num campo de agendamento do 

real: 

 

O discurso jornalístico abandona o registro do real para, segundo estratégias 
engendradas pelos dispositivos de enunciação, se transformar num campo de 
agendamento do real, classificando os fatos, qualificando os atores sociais, 
sentenciando ações, monitorando processos e lutas sociais; enfim se 
constituindo no que vamos aqui denominar por mídia-tribunal. (FAUSTO 
NETO,1995, p. 121) 

 

Ao efetivar algumas análises sobre o tratamento que a mídia forneceu a 

respeito do caso da Escola Base,3 Alex Ribeiro (1995) demonstra que os profissionais 

da imprensa naquela situação perderam completamente toda a sua preocupação 

profissional e ética ao narrarem não somente o que era apurado pela autoridade policial, 

mas fornecendo a versão de todas as pessoas que quisessem denunciar, até mesmo 

daquelas não identificadas.  

Em seu ponto de vista, esse tipo de cobertura, além de revelar o quanto a 

objetividade jornalística pode ser deixada completamente de lado, demonstra o quanto a 

equipe de reportagem pode ser movida por uma compulsão por denunciar, podendo 

inclusive ofender os acusados e provocar com esse tipo de abordagem danos 

irreversíveis.  

Diante do tipo de cobertura que a imprensa promoveu sobre o Caso da escola 

base e das consequências do julgamento efetivado sobre os acusados, Alex Ribeiro 

(1995) acredita que “Nem todos os pedidos de desculpas serão suficientes para reparar 

os danos morais causados aos acusados. E é justamente sobre esse fato que os 
                                                 
3 O Caso da Escola Base refere-se a um julgamento precipitado efetivado pela mídia sobre uma escola 
cujos funcionários e proprietários apareciam enquanto acusados de cometerem abuso sexual contra 
crianças. A publicação das informações incorretas causou não somente danos materiais, como o 
fechamento da escola, mas sequelas psicológicas provocadas pelas coberturas ofensivas realizadas pela 
mídia e manifestadas pela sociedade.  
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jornalistas em seu cotidiano devem sempre ponderar”( RIBEIRO: 1995,  p. 152) 

Ao analisar a relação da mídia com o sistema penal, Nilo Batista (2003) ressalta 

que um dos aspectos que mais se destaca nessas abordagens não é o conteúdo da 

investigação jornalística, mas a direta mobilização do sistema penal, o cumprimento de 

uma tarefa própria das agências executivas do sistema penal. Por isso, algumas 

abordagens não tratam exatamente de influenciar um tribunal, mas de realizar 

diretamente os julgamentos dos fatos.  Buscando demonstrar como esse processo ocorre 

na televisão, Nilo Batista (2003) ressalta que: 

 

Na televisão, os âncoras são narradores participantes dos assuntos criminais, 
verdadeiros atores - e atrizes - que se valem teatralmente da própria máscara 
para um jogo sutil de esgares e trejeitos indutores de aprovação ou reproche 
aos fatos e personagens noticiados. Este primeiro momento no qual uma 
acusação a alguém se torna pública não é absolutamente neutro nem 
puramente descritivo. A acusação vem servida com seus ingredientes já 
demarcados por um olhar moralizante e maniqueísta; o campo do mal 
destacado do campo do bem, anjos e demônios em sua primeira aparição 
inconfundíveis( BATISTA,2003, p. 10) 

 

É através desse tipo de abordagem que alguns programas televisuais 

abordam a criminalidade.  Neles, os apresentadores costumam desempenhar um papel 

de autoridade, a partir dos fatos, na maioria das vezes, já registrados nas delegacias, 

onde os fatos costumam ser detalhados. Ao evidenciarem os envolvidos e as provas 

nesse cenário, o que esses programas ainda objetivam é despertar a indignação dos 

telespectadores, convocados a concordarem com a gravidade dos acontecimentos e com 

o suposto mal dos acusados.  

É dessa forma que o programa Linha Direta transmitido pela Rede Globo 

atua.  Nele, há uma violação das garantias constitucionais daqueles considerados réus, 

principalmente no caso de réus ainda não sentenciados, quando a presunção de 

inocência e o direito a julgamento justo são simplesmente negados, conforme evidencia 

Nilo Batista. Ao apresentar algumas características do programa, ressalta o seguinte:  

 

 

Linha Direta é um processo e um julgamento público que não devem 
satisfações à Constituição ou às leis, porém produzem efeitos reais: o mais 



 29

importante não reside na prisão, e sim no próprio julgamento que fará, por 
exemplo, o júri de uma cidade do interior, perante o qual provavelmente um 
promotor zeloso exibirá uma cópia do programa ( BATISTA, 2003, pg, 13 ) 

 
 

Kleber Mendonça (2002) também desenvolve algumas reflexões sobre a forma 

como esse programa vem abordando a problemática da violência. De acordo com a sua 

perspectiva, apesar de o programa Linha Direta possuir enquanto característica a 

emissão de um pré-julgamento, este não corresponde ao seu principal elemento. Nele, o 

que realmente se destaca é o desejo de se fazer justiça com as próprias mãos.   

Elisabeth Rondinelli (1996) também apresenta algumas contribuições sobre a 

abordagem que alguns programas televisuais vêm realizando sobre a violência. Ao 

efetivar algumas considerações sobre esse tipo de cobertura, afirma que estudos indicam  

não haver uma relação necessária entre a transmissão da violência e a adoção de um 

comportamento violento. Mas determinados programas de televisão, assim como os 

filmes constituídos de conteúdos violentos, podem provocar atitudes agressivas no 

público receptor quando eles apresentam algumas predisposições psicológicas, como 

tendências mais agressivas, ou quando convivem em ambientes sociais cujos valores 

propiciem a existência de frouxos controles aos atos violentos ou mesmo que os 

valorizem positivamente.  

A analise dessas abordagens midiáticas permite ainda a Rondinelli(1996) 

efetivar uma série de observações. Desse modo, afirma que determinados programas 

também funcionam evidenciando características semelhantes àquelas encontradas nos 

tribunais. Neles, assim como nos tribunais, os fatos não somente são evidenciados, mas 

também sentenciados e julgados:   

 
Isto ocorre porque na ausência de instâncias policiais e judiciárias que 
cumpram este papel é a mídia que o preenche. É o caso, por exemplo, do 
Aqui Agora, telejornal onde o repórter investiga o crime, denuncia ou 
defende os envolvidos e antecipa as sentenças. Esses programas estão 
construindo uma justiça e uma ética próprias, paralelas a dos mecanismos 
policiais e jurídicos formais.” (RONDINELLI, 1996, p. 36)  
 
 

Apesar de essas abordagens revelarem que tais programas atuam como 

verdadeiros tribunais, é possível verificar que eles apresentam algumas características 

diferentes deles. Diferentemente dos verdadeiros tribunais, os tribunais midiáticos 

atuam independentes de qualquer direito ou norma constitucional. Trabalham 

submetidos às exigências dos interesses das emissoras, dos anunciantes e dos seus 

receptores. 
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Na perspectiva de Rondinelli (1996), esses enfoques ocorrem ainda a partir de 

uma abordagem estigmatizante, principalmente quando os envolvidos são jovens pobres 

e negros. Eles são os excluídos preferenciais, são julgados economicamente 

desnecessários, politicamente incômodos, socialmente ameaçadores e considerados 

passíveis de serem fisicamente exterminados. A gravidade das consequências desse tipo 

de enfoque sobre os jovens é ainda demonstrada por Rondinelli quando ressalta que: 

“Daí advindo que as suas identidades não são construídas pela inserção no mundo do 

trabalho mas a partir da situação de excludência”.(RONDINELLI, 1996,  36) 

A relação do jornalismo com o poder judiciário também é enfatizada por 

Champagne(1998). Ao comparar a investigação jornalística com a investigação 

judiciária, ressalta que são semelhantes principalmente por nelas a objetividade consistir 

em dar a palavra a todas as partes envolvidas. Desse modo, semelhante a um tribunal, 

percebe que os jornalistas podem atuar buscando explicitamente, em cada caso, 

representantes da defesa e da acusação, o pró e o contra, a versão oficial de um 

incidente e a das testemunhas. 

Apesar de os diversos pesquisadores e teóricos que vêm se pronunciando sobre a 

mídia na sociedade contemporânea apresentarem contribuições diferentes sobre ela, 

muitas delas podem ser complementares, pois utilizam determinadas categorias de 

análise que são consideradas importantes para essa reflexão. Tais categorias como, por 

exemplo, a da sociedade do espetáculo, dominação, poder, julgamento e sentenciamento 

sobre os fatos nos permitirão analisar os mecanismos de ação da mídia na sociedade 

atual, principalmente no diagnóstico referente às representações televisuais que retratam 

o envolvimento dos jovens de origem popular envolvidos nos casos de violência.     

Trataremos a seguir da condição juvenil na sociedade brasileira e sua relação 

com a mídia. 

 

 

 

1.2 Juventude e violência: jovens pobres no Brasil, condições sociais e exposições 
midiáticas 

 

 

O debate em torno da juventude aborda diversos aspectos e elementos. Por isso, 

para enfatizarmos a condição dos jovens de origem popular na contemporaneidade, 



 31

destacamos alguns dos aspectos que nos permitirão compreender a sua condição na 

contemporaneidade. Dessa forma, desenvolveremos a discussão partindo da análise em 

torno do conceito de juventude, a partir das diferentes abordagens dedicadas à 

compreensão desse grupo etário. Em seguida, analisaremos outros aspectos, tais como: 

as transformações culturais que afetaram os modos de viver e de se perceber os jovens 

na modernidade, os aspectos socioeconômicos, os problemas enfrentados pelos jovens 

de origem popular, o seu envolvimento com a violência e as formas de abordagem da 

mídia sobre os seus comportamentos.  

No debate realizado sobre os jovens, é possível perceber que, apesar de a 

definição sobre a juventude ser permeada, de algum modo, pela dimensão de fase do 

ciclo vital entre infância e a maturidade e de todas as classificações considerarem os 

limites etários, mesmo que eles não possam ser definidos rigidamente, é possível 

constatar que a abordagem realizada pela Sociologia apresenta elementos diferentes em 

relação à abordagem psicológica assim como em relação às explicações puramente 

fisiológicas desse período da vida.  

Assim, diferentemente da Psicologia, que percebe a adolescência como um 

período marcado por mudanças na personalidade, na mente e no comportamento dos 

indivíduos, e das Ciências Médicas, que veem na puberdade uma fase caracterizada por 

diversas transformações no corpo do individuo que está deixando de ser criança, mas 

que ainda não está na fase adulta, a Sociologia utiliza o termo juventude para tratar das 

funções sociais exercidas pelos indivíduos. 

Essa perspectiva é assumida por diversos sociólogos que vem estudando a 

juventude. Groppo (2000), por exemplo, compartilha dessa percepção quando afirma 

que:“A sociologia costuma trabalhar com a concepção de juventude quando trata do 

período de interstício entre as funções sociais da infância e as funções sociais do 

homem adulto”  (GROPPO, 2000, p. 14) 

 Esse modo de perceber o período da juventude revela que, para o indivíduo ser 

considerado adulto, é necessário que ele vivencie uma série de condições, tais como: ter 

concluído os estudos, viver do próprio trabalho, sair da casa dos pais, estabelecer-se 

numa moradia pela qual se torna responsável ou co-responsável, casar e ter filhos. 

O fato de muitos jovens vivenciarem essas etapas sob condições, ritmos e 

temporalidades diferentes possibilita a alguns pesquisadores, inclusive alguns 

sociólogos, criticarem as abordagens que se restringem a definir a juventude somente a 

partir dos limites etários. Os estudos que Groppo (2000) realiza sobre jovens permitem 
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elaborar uma critica dessas abordagens. Ele observa que os jovens não podem ser 

considerados um grupo coeso e que o seu comportamento pode apresentar diferenças de 

acordo com a classe social, o gênero, a etnia, a nacionalidade e os contextos históricos e 

regionais.   

Diante dessa diversidade, ele considera interessante o uso do termo juventudes, 

no plural, principalmente por entender que as juventudes são subcategorias de 

indivíduos jovens com características, símbolos, comportamentos e sentimentos 

próprios, que podem reinterpretar a sua maneira o que é ser jovem, contrastando-se não 

apenas em relação a crianças e adultos, mas também em relação a outros modelos de 

juventudes. 

 A partir dessas considerações, Groppo (2000) ressalta que a juventude é uma 

categoria social, uma criação sócio-cultural, jamais um dado puro e simples da natureza 

que possa ser definida somente por critérios etários.  Essa forma de perceber a 

juventude é ainda compartilhada por outros pesquisadores e sociólogos que vêm 

estudando esse grupo etário.  

Leon (2005), por exemplo, ao analisar a adolescência, considera outras 

dimensões além da idade cronológica. Trata-se dos aspectos culturais que, segundo ele, 

podem evoluir de acordo com as transformações sociais. Essa afirmativa é demonstrada 

quando revela que:  

 
O conceito de adolescência é uma construção social. A par das intensas 
transformações biológicas que caracterizam essa fase da vida, e que são 
universais, participam da construção desse conceito elementos culturais que 
variam ao longo do tempo, de uma sociedade a outra e, dentro de uma 
mesma sociedade, de um grupo a outro. É a partir das representações que 
cada sociedade constrói a respeito da adolescência, portanto, que se definem 
as responsabilidades e os direitos que devem ser atribuídos às pessoas nesta 
faixa etária e o modo como tais direitos devem ser protegidos (Grupo 
técnico, 2002:7 apud LEON, 2005, p. 12) 
 

Os critérios etários são ainda relativos pelo fato de variarem muito de país para 

país e de instituição para instituição. Assim, instituições brasileiras como o IBGE ( 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ) consideram jovens as pessoas que 

possuem entre 15 e 24 anos. Por outro lado, o Eca (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) estabelece os direitos da adolescência, compreendendo esse período a 

faixa etária que vai dos 12 aos 18 anos de idade quando, então, se atinge a maioridade 

penal.   
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Os critérios etários ainda variam de acordo com os contextos sociais e as 

finalidades com que se deseja utilizar essa dimensão sociodemográfica. Essa percepção 

é demonstrada também por Leon (2005) quando afirma que: 

 
Convencionalmente, tem-se utilizado a faixa etária entre os 12 e 18 anos 
para designar a adolescência; e para a juventude, aproximadamente entre os 
15 e 29 anos de idade, dividindo-se por sua vez em três subgrupos etários: 
de 15 a 19 anos, de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos. Inclusive para o caso de 
designar o período juvenil, em determinados contextos e por usos 
instrumentais associados, este se amplia para baixo e para cima, podendo 
estender-se entre uma faixa máxima desde os 12 aos 35 anos, como se 
constata em algumas formulações de políticas públicas dirigidas ao setor 
juvenil, como no caso de Costa Rica em sua “Política Pública da Pessoa 
Jovem”. Inclusive e devido a uma necessidade de contar com definições 
operacionais como referentes programáticos no campo das políticas de 
adolescência e juventude, nos países ibero-americanos verifica-se uma 
grande diferença nas faixas etárias utilizadas. Por exemplo, entre 7 e 18 anos 
em El Salvador; entre 12 e 26 na Colômbia; entre 12 e 35 na Costa Rica; 
entre 12 e 29 no México; entre 14 e 30 na Argentina; entre 15 e 24 na 
Bolívia, Equador, Peru, República Dominicana; entre 15 e 25 na Guatemala 
e Portugal; entre 15 e 29 no Chile, Cuba, Espanha, Panamá e Paraguai; entre 
os 18 e 30 na Nicarágua; e em Honduras, a população jovem corresponde 
aos menores de 25 anos.  (CEPAL e OIJ, 2004:290-291 apud LEON, 2005,  
p. 13 ) 

 

No debate sobre a juventude, é possível ainda identificar outras interpretações 

sobre essa fase da vida. Ao analisar o contexto brasileiro, Abramo (2005) identifica as 

principais formas de conceber a juventude e demonstra que, além de a juventude ser 

encarada como um período preparatório, ela também é vista como uma etapa 

problemática. 

A concepção da juventude enquanto período preparatório existe principalmente 

por ser nessa fase de transição, entre a infância e a idade adulta, que os jovens passam a 

serem vistos como sujeitos sociais que precisam participar de programas de formação 

educativa para adquirirem a preparação adequada à entrada no mundo dos adultos.   

Ao analisar a importância que esses programas exercem sobre a formação dos 

jovens brasileiros, Abramo(2005) ressalta que: 

 

No Brasil, pode-se dizer que a Educação ainda é compreendida como a 
política universal pertinente aos jovens, eixo central a partir do qual podem 
se estruturar outros programas mais focados e diversificados, como 
auxiliares ou complementares do processo educativo: em todos estes 
programas a dimensão de preparação é central, como, por exemplo, 
programas de prevenção na área da saúde, ligados a comportamentos de 
risco (programas educativos de prevenção do uso e abuso de drogas, da 
gravidez precoce, de doenças sexualmente transmissíveis etc.). Um sinal 
disso é que a maior parte dos programas de outras áreas ainda é pensada 
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para ser desenvolvida no espaço da escola ou em espaços correlatos. 
(ABRAMO, 2005, p. 20) 

 

A juventude é ainda percebida como uma etapa problemática. Essa concepção 

aparece principalmente nos estudos que demonstram o envolvimento dos jovens com os 

problemas que ameaçam a ordem social e revelam os comportamentos de risco e 

transgressões. Ao analisar esse tipo de enfoque sobre os jovens, Abramo (2005) ressalta 

que ela acaba construindo uma percepção generalizadora da juventude, que acaba 

estigmatizando principalmente os mais pobres. Por outro lado, esse tipo de enfoque 

acaba também evidenciando a situação enfrentada por muitos jovens provenientes dos 

setores populares. Esse modo de conceber a juventude vem ainda propiciando alguns 

benefícios para esses grupos, principalmente quando ressalta que:  

  
Tal abordagem gera políticas de caráter compensatório, e com foco naqueles 
setores que apresentam as características de vulnerabilidade, risco ou 
transgressão (normalmente os grupos visados se encontram na juventude 
urbana popular). Os setores que mais desenvolveram ações sob tal paradigma 
são os da saúde e justiça – ou segurança social - (a partir de questões tais como 
gravidez precoce, drogadição, dst e AIDS, envolvimento com violência, 
criminalidade e narcotráfico) (ABRAMO, 2005, p. 21)  
 

Assim, a concepção da juventude como um problema vem impulsionando a 

criação de políticas públicas para os jovens por elas serem consideradas capazes de 

diminuírem alguns dos problemas que afetam, principalmente, aqueles de origem 

popular, tais como os problemas de envolvimento com as drogas e as práticas de 

violência, gravidez precoce entre outros.    

Mas além da concepção da juventude como um problema, é possível ainda 

encontrar perspectivas que encaram esse grupo etário enquanto uma solução. De acordo 

com Abramo(2005),  
Esta concepção avança no reconhecimento dos jovens como atores 
dinâmicos da sociedade e com potencialidades para responder aos desafios 
colocados pelas inovações tecnológicas e transformações produtivas. Traz 
assim a possibilidade de incorporar os jovens em situação de exclusão não 
pela ótica do risco e da vulnerabilidade, mas numa perspectiva includente, 
centrada principalmente na incorporação à formação educacional e de 
competência no mundo do trabalho, mas também na aposta da contribuição 
dos jovens pára a resolução dos problemas de suas comunidades e 
sociedades através do seu engajamento em projetos de ação social, 
voluntariado etc   (ABRAMO,2005,  p..21) 
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Eles são percebidos como protagonistas capazes de impulsionarem o 

desenvolvimento, principalmente, por terem a possibilidade de incorporarem, através da 

formação escolar, novos conhecimentos e atitudes necessários ao desenvolvimento da 

nação. Além disso, os jovens vêm revelando um potencial de critica e rejeição aos 

valores morais, culturais, sociais e políticos. 

A percepção dos jovens enquanto grupo capaz de promover transformações na 

sociedade é destacada também pelo historiador Eric Hobsbawn (1995). Ao analisar as 

transformações sociais e culturais que emergiram ao longo do século XX, faz referência 

a diversos fenômenos ocorridos nesse contexto, inclusive a velocidade das mudanças 

ocorridas na sociedade e que afetaram diretamente os hábitos familiares. A título de 

exemplo, cita o crescimento nos números dos divórcios, a redução do número de filhos 

nas famílias, a maior aceitabilidade da bissexualidade, o crescimento do número de 

famílias chefiadas por mulheres, o crescimento do número de mães solteiras; 

demonstrando, sobretudo, o quanto essas transformações abalaram as estruturas de 

relações entre os sexos e as gerações.  

Entretanto, Hobsbawn(1995) enfatiza que essas mudanças foram ainda mais 

impressionantes no campo da cultura jovem, onde a juventude, a partir de algumas 

transformações, passou a comportar-se demonstrando uma grande rejeição em relação 

aos valores e às regras estabelecidas pelas gerações passadas, ocasionando com isso 

uma profunda mudança na relação entre as gerações.  

Dessa forma, os comportamentos até então considerados inaceitáveis ou 

desviantes, como o uso das drogas e a liberação sexual, a título de exemplos, sem 

dúvida aumentaram a sua visibilidade e passaram a ser mais aceitos socialmente. Além 

disso, destaca-se, naquele contexto, o quanto alguns jovens provenientes das classes, 

média e alta começaram a aceitar as músicas, as roupas e até a linguagem característica 

das classes baixas urbanas; e o quanto as músicas direcionadas aos negros passaram 

também a ser aceitas pelos jovens de cor branca.  

Diante desse novo cenário, os jovens foram adquirindo, cada vez mais, maior 

autonomia, especialmente nas grandes metrópoles industriais, onde passaram a ser 

reconhecidos enquanto grupo portador de um querer próprio e respeitados nos mais 

distintos aspectos da vida pessoal (escolha profissional, vestuário, consumo, lazer e 

atividade sexual).  

A partir dessas e de outras mudanças, Hobsbawn (1995) ressalta que, com a 

dissolução dos valores sociais tradicionais, a sociedade se fragmentou; e a atuação dos 
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jovens resultou  num incremento do individualismo a ponto de considerar a revolução 

cultural de fins do século XX como o triunfo do indivíduo sobre a sociedade, sobretudo 

por ela ter ocasionado um rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em 

texturas sociais. 

Dessa forma, as transformações sociais e culturais que emergiram com o 

desenvolvimento da modernidade foram capazes de impulsionar o surgimento, a 

aceitação e a visibilidade dos novos hábitos e comportamentos característicos dos 

grupos juvenis que emergiram nesse contexto.   

A proliferação dos meios de comunicação e as inovações incorporadas ao seu 

funcionamento, a título de exemplo, contribuíram inquestionavelmente para o novo 

significado atribuído à juventude na sociedade contemporânea. Isso porque esse grupo 

etário passou a ser representado na mídia, por meio da publicidade e divulgação de 

produtos da moda. Consequentemente, os receptores passaram a vê-lo como grupo 

etário símbolo da beleza, dotado de características e valores como – a vitalidade, a 

força, o dinamismo e a criatividade. 

Esse enfoque mostra-se ainda mais significativo por ele ter possibilitado um 

novo modo de conceber e interpretar a juventude. O “ser jovem” passou a ser encarado 

como um ideal social, um modelo de aparência a ser seguido não somente pelas 

crianças, mas também pelos demais grupos etários.  

Na realidade, essa forma de conceber a juventude revela que possuir uma 

aparência jovem na sociedade contemporânea significa, ainda, possuir muitas das 

características que definem o ser moderno. Com isso, muitas das características que 

usualmente são utilizadas para definirem a modernidade coincidem com as qualidades 

conferidas à juventude contemporânea, tais como o grande interesse pela novidade, 

extravagância, irreverência, espontaneidade, ousadia, rebeldia, exclusividade e 

diferença. 

Ao analisar a juventude na sociedade contemporânea, Groppo (2000) ressalta 

que ela, assim como outras categorias sociais baseadas em faixas etárias, tem uma 

importância crucial para o entendimento das diversas características do funcionamento e 

das transformações ocorridas na sociedade moderna. Essa afirmativa é justificada, 

sobretudo, quando afirma ser na modernidade o momento em que são criadas regras e 

instituições sociais como a escola, o estado, o direito e o mundo do trabalho, que se 

baseiam  fundamentalmente no reconhecimento de grupos etários. 

Nesse sentido, percebe ainda que a juventude no contexto atual é vista como 
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grupo etário que vem apresentando um potencial inovador, até mesmo revolucionário, e 

que o contínuo processo de transformação social caracteriza não somente o 

funcionamento da sociedade moderna, mas reflete também a própria dinâmica das 

juventudes; essencialmente pelo fato de as experiências sociais por elas vivenciadas 

serem constantemente modificadas e radicalmente diferentes das experiências 

vivenciadas pelos adultos quando jovens.  

Os significados atribuídos aos jovens na mídia varia de acordo com o período, 

o contexto cultural e os veículos analisados. Dessa forma, os pesquisadores que vêm se 

pronunciando sobre as formas de se perceber a juventude na mídia têm revelado 

diferentes formas de como ela vem sendo percebida.  

A análise realizada por Freire Filho( 2006)  revela que a mídia exerce um 

importante papel para a compreensão das juventudes. A importância atribuída à mídia 

no processo de representação das juventudes é evidenciada por ele quando demonstra  o 

quanto os contextos histórico e cultural analisado são capazes de interferir nos 

significados atribuídos aos grupos juvenis que atuam em cada época. 

 
A despeito de sua aparente obviedade e solidez epistemológica, adolescência 
e juventude são conceitos complexos e historicamente instáveis, definidos e 
representados dentro de diferentes formações discursivas que circulam, 
colidem e articulam-se num determinado tempo e espaço. As artes, as 
indústrias da moda e da beleza, os conglomerados midiáticos globalizados, 
as ciências humanas e sociais – entre outros discursos emergentes ou 
legitimados - produzem conhecimentos, verdades sobre o que constitui a 
“essência” e as “potencialidades”, os “prazeres” e os “dilemas” dos 
adolescentes e dos jovens, como devemos interpretá-los e interpelá-los, no 
interior de configurações historicamente determinadas de saber, poder e 
subjetivação. (FREIRE FILHO, 2006, p. 37-38  )    

 

O tipo de representação que, especialmente, determinadas abordagens 

mídiáticas propiciam sobre a juventude, vem sendo analisado, atualmente, por Oliveira 

(2001), e demonstra o que elas vêm revelando, isto é, o que querem dos jovens ou como 

esperam que eles sejam. Na realidade, o perfil construído por essas abordagens acaba 

influenciando na construção da identidade do ser jovem como um elemento de distinção 

e de diferenciação frente a outros grupos etários. E como consequência desse tipo de 

atuação, os modelos de jovens são vistos como representantes da beleza que apresentam 

as seguintes particularidades: são jovens com potencial de consumo, de estatura alta, de 

cor branca, sarados, fashion, ricos, habitando em casas aconchegantes. Entretanto as 

características físicas e as histórias de vida desses jovens, que muitas vezes expõem os 

seus rostos sorridentes nos programas televisivos e nas capas das grandes revistas de 
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publicidade, não correspondem ao perfil e à realidade vivenciada pela maioria dos 

jovens, especialmente quando se analisa a situação enfrentada pela maioria da juventude 

brasileira.  

A maioria desses jovens, pela falta de inserção socioeconômica e por viverem 

num contexto onde, por exemplo, a falta de horizontes profissionais e as altas taxas de 

desemprego juvenil parecem ser obstáculos intransponíveis, é impossibilitada de se 

enquadrar no perfil de jovem ditado por essas abordagens midiáticas. Assim, diante do 

fato de uma grande parcela da juventude viver nesse contexto permeado por 

dificuldades, é impossível associarmos todos os jovens aos símbolos representantes da 

beleza, dotados de vigor físico e com potencial de consumo. Ao contrário, muitos 

jovens, especialmente os provenientes dos bairros periféricos, e os de cor negra, são 

enfocados, inclusive em algumas abordagens midiáticas, como alvo de preocupações 

pelas rupturas à ordem social pública e como rebeldes e bandidos.  

Na realidade, perceber o quanto alguns jovens vêm sendo qualificados nas 

abordagens midiaticas como bandidos ou pessoas irreversíveis é uma observação que 

pode ser feita frequentemente em alguns programas televisivos que costumam abordar a 

problemática social da violência que tem a juventude de origem popular como principal 

envolvida. Essa abordagem, muitas vezes exaustiva, que alguns programas televisuais 

vêm realizando sobre as ocorrências de violência envolvendo esses jovens, é explicada 

sobretudo por serem esses casos os que mais sensibilizam os receptores. Como 

consequência disso, muitos dos produtores das notícias vêm buscando cotidianamente 

investigar nos espaços das delegacias de polícias, nas ruas das cidades, informações  

sobre esses tipos de ocorrências. 

É nessa perspectiva de análise que Champagne (1998) analisa os efeitos dos 

procedimentos comunicativos nos meios de comunicação sobre o fenômeno da 

violência, e ressalta os efeitos considerados de “ordem simbólica” exercidos sobre os 

segmentos economicamente inferiores da sociedade. Dessa forma, demonstra que a 

difusão insistente de eventos de violência praticados pelas pessoas pertencentes às 

camadas populares estimula no público a construção de imagens mentais associativas da 

violência com a pobreza, contribuindo para a formação de uma visão limitada, parcial e 

distante de uma concepção mais abrangente que aborde o problema em sua 

complexidade. Além disso, os média acabam contribuindo para reforçar a 

estigmatização das classes socialmente consideradas perigosas. “Longe de ajudar os 

habitantes desses subúrbios a mídia contribui paradoxalmente para a sua 
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estigmatização.” (CHAMPAGNE, 1998, p, 73)      

É a partir desses tipos de abordagens e das impressões propiciadas pela mídia 

sobre a juventude de origem popular que não é correto afirmar de modo generalizante 

que as juventudes na sociedade contemporânea, independentemente dos aspectos 

socioeconômicos, de etnias, de religiões, de seres provenientes da zona urbana ou rural, 

representam os ideais da beleza, da força, vitalidade e criatividade.  

O modo como a juventude vem vivenciando o seu processo de socialização na 

sociedade contemporânea também vem sendo analisado por Adorno (1999), que ressalta 

que atualmente os jovens vivem uma série de experiências sociais antes impensáveis de 

serem vivenciadas por esses adultos quando ainda eram jovens. Conforme destacado na 

afirmação abaixo: 

  

Desde a infância, adolescentes vivem emersos em um mundo social e cultural 
cujos processos de intercâmbio e comunicação deixaram de ser locais para 
serem planetários. As possibilidades de relacionamentos uns com os outros 
estão sendo altamente potencializadas, mediadas pelo crescente emprego da 
informática, do vídeo e das telecomunicações. São portanto hiperestimulados 
no interior de um universo pleno de códigos, sobretudo visuais e gestuais que 
indicam o que fazer, aonde ir e circular, com quem se relacionar, como obter 
prazer, se possível de imediato e sem elevados custos pessoais (ADORNO, 
1999, 33 ). 
      

Além disso, também chega a ressaltar que o grau de autonomia conquistado 

pela juventude nesse contexto vem sendo tão significativo que essa mesma autonomia 

também vem passando a representar uma fonte de riscos, dos quais, entre os mais 

temidos nos tempos atuais, refere-se ao envolvimento com o mundo da criminalidade, 

cada vez mais crescente por conta da sua relação com as drogas. 

O grau de autonomia conquistado pela juventude, assim como a velocidade em 

relação à sua mudança de hábitos, de valores e de comportamento, também vem sendo 

analisado por outros teóricos que se pronunciam a respeito da condição juvenil na 

sociedade contemporânea.  

Alba Zaluar, apud Carmo (2001), por exemplo, ao analisar a situação 

vivenciada pelos jovens, demonstra que  eles, a partir da observação da vida dos pais, 

das gerações passadas ou das suas próprias experiências, vêm criando uma imagem 

depreciativa em relação à condição do trabalho que executam na sociedade. Por 

considerá-lo uma situação de semi-escravidão, esses jovens tentam escapar da marca de 

“otário” (alguém a quem falta esperteza, alguém que se submete ao trabalho por salário 
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baixo e alguém que não se veste nem consome como os ricos). Por isso, rejeitam o 

modo de vida dos pais e dos avós e ficam tentados com a idéia de levar uma vida que, 

mesmo breve, seja intensa e com muitas gratificações. É também por conta dessa 

atuação e dos valores difundidos na sociedade atual que vivem atribuindo muita 

importância às roupas, aos bailes e às brigas entre as “galeras”.   

É por terem passado a ser percebidos como fonte de diversos conflitos que a 

juventude se consolidou na modernidade como grupo etário objeto de estudo, analisado 

não somente no Brasil, mas em diversos países do mundo. Especificamente no Brasil, 

além do debate público, diversos estudos vêm sendo realizados por pesquisadores. E 

entre os temas mais presentes nessas discussões, está o envolvimento da juventude com 

a problemática da violência, seja enquanto vítima, seja enquanto praticante. 

Entre os diversos enfoques efetivados sobre esse fenômeno, alguns, como os 

realizados por Adorno (1999), preocupam-se em estudar o efetivo número de registros 

de ocorrências criminais provocadas ou sofridas pelos jovens. No geral, esse estudo 

objetiva responder as seguintes questões: As ocorrências criminais que têm os jovens 

como vítimas ou autores vêm crescendo? Qual o perfil desses jovens em relação a cor, 

sexo, idade, escolaridade e ocupação?  

Por outro lado, os estudos realizados por Spagnol (2005) buscam compreender 

e levantar algumas questões relativas  ao comportamento dos jovens, esclarecendo a sua 

participação na prática de homicídios – ao envolvimento dos jovens pertencentes às 

classes média e alta nesses casos – assim como o seu envolvimento com as chamadas 

gangues4    

Outros estudos, como os realizados por Soares (2005) vêm analisando o 

fenômeno da violência praticada pelos jovens, identificando os fatores que impulsiona a 

juventude a se envolver nesses casos e apontando que a formulação de programas e 

planos de ação direcionados aos jovens pode ser a melhor solução para ajudá-los no seu 

                                                 
4 Segundo Spagnol ( 2005), no Brasil, o termo gangue é utilizado de forma aleatória, principalmente pela 
mídia, que costuma utilizar esse termo para definir qualquer grupo de jovens que pratique diferentes atos 
infracionais, bastando que no momento da detenção estejam presentes mais de três jovens, mesmo que 
apenas suspeitos de um determinado ato infracional.   
Além do termo gangue, percebe outros termos que são utilizados nas abordagens de delinquência juvenil. 
Refere-se aos termos bando e quadrilha. O termo  bando é geralmente empregado para designar um 
grupo de delinquentes organizado para um objetivo comum e imediato, seguido do desmantelamento do 
grupo.  Já quadrilha  refere-se a grupos formados por pelo menos quatro elementos  que realizam ações 
semelhantes às do bando, mas não  há necessariamente o desmantelamento do grupo. “As quadrilhas são 
compostas por um número relativamente pequeno de pessoas em geral jovens que se organizam com a 
finalidade de desenvolver atividades ilegais para o enriquecimento rápido de seus membros” (ZALUAR, 
1997, p.44 apud Spagnol, 2005, p. 281)  
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processo de recuperação e reinserção social.       

É também no intuito de analisar a situação vivenciada pelos jovens na 

contemporaneidade brasileira que Oliveira (2001), por exemplo, busca analisar os dados 

referentes à demografia brasileira na virada do século. Demonstra ele que os números 

referentes àquele contexto apontavam um crescimento considerável nos índices da 

população considerada jovem. A partir desses dados, mostra que entramos nesse novo 

século com a maior população juvenil da história demográfica brasileira, com os jovens 

representando aproximadamente 20% de toda a população.  

O crescimento excepcional do número de jovens de 15 a 24 anos, nesse 

período, mostrou-se significativo nas análises sobre a juventude, sobretudo por esse 

fenômeno ter colocado os jovens à frente de uma série de fenômenos novos, como: 

escolarização precoce; inserção precoce no mercado de trabalho; constituição precoce 

de famílias; fatores que inclusive propiciaram novos desafios, principalmente para as 

políticas sociais e para o aumento de tantos outros problemas como a criminalidade e o 

consumo de drogas.   

Considera interessante ressaltar que a maioria desses jovens são pessoas que 

possuem baixa renda, provenientes das famílias consideradas miseráveis, despossuídas 

ou pobres. Esse fator pode ser explicado, principalmente, pelo fato de a taxa de 

fecundidade, nesses segmentos, ser bem superior à das famílias consideradas 

economicamente mais privilegiadas. Observa também que no mínimo um terço deste 

total de jovens está concentrado em áreas mais carentes de equipamentos – como é o 

caso de algumas cidades nordestinas ou de municípios pequenos localizados em outras 

regiões do país, que sofrem com as poucas alternativas de desenvolvimento econômico, 

que ficam de fora dos programas nacionais da área social ou que são alvo apenas de 

medidas paliativas. É diante dessa realidade que descreve o drama vivenciado pela 

maioria da juventude brasileira da seguinte forma:  

 
É assim que os jovens de periferia enfrentam um árido cotidiano: minúsculas 
residências habitadas em média por cinco pessoas, casas grudadas umas nas 
outras, água e luz muitas vezes obtida com ligação clandestina, lixo a céu 
aberto, ruas estreitas e tortas, sem calçamento, precário atendimento de 
saúde, inexistência de praças e área verde, falta de policiamento, insuficiente 
sistema de transporte, minguado comércio. Nesse ambiente o que existe 
mesmo de fartura são botequins, templos religiosos, desempregados, barro, 
mosquito e uma teimosa vontade de viver (OLIVEIRA, 2001, p. 54) 

 

Um outro tipo de dificuldade enfrentada pela maioria dos jovens brasileiros que 
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vivem nesse contexto está na sua formação escolar, que ainda é realizada de forma 

precária.  Certa parcela de jovens provenientes principalmente dos bairros periféricos do 

Brasil vem enfrentando obstáculos, tais como: a fome; a falta de recursos financeiros 

para a aquisição de material escolar; a falta de local apropriado para estudar em casa; a 

dificuldade de conciliar o tempo de trabalho ou de cuidar da casa e dos irmãos com os 

estudos, etc. 

Por outro lado, a precariedade presente no sistema educacional brasileiro 

também pode ser apontada enquanto um dos fatores que vem levando os jovens de 

origem popular a se sentirem pouco mobilizados em relação à escola – um lugar de 

onde se evade muito cedo e que, na maioria das vezes, serve apenas para preencher o 

tempo ou cumprir os ritos sociais presentes nessa faixa etária. 

Outros fatores ainda são encontrados na realidade educacional e que acabam 

provocando falta de estímulo nos jovens durante o processo educacional: Trata-se da  

desmotivação dos professores, que, na maioria das vezes, possuem salários achatados e 

não contam com investimentos suficientes na infra-estrutura escolar, que lhes 

possibilitem executar o seu trabalho em sala de aula. Como pode ser observado na 

citação abaixo:  

 

O Brasil apresenta uma precária situação de escolaridade e de mercado de 
trabalho para os jovens. Com isto temos as pré-condições para uma exclusão 
estendida, uma vez que sem escolarização e sem emprego diminuem ainda 
mais as chances do jovem de periferia transcender as barreiras da segregação 
social. ( OLIVEIRA, 2001,p. 51) 
 

 

É o fato de a maioria dos jovens brasileiros, principalmente os de origem 

popular, viver sob esse contexto e enfrentar esses tipos de dificuldades, que o 

comportamento da juventude moderna vem sendo objeto de reflexões contínuas; tanto 

no debate público quanto no nível acadêmico e na mídia, um dos temas mais presentes 

enfocados nesse debate é o envolvimento dos jovens com a problemática social da 

violência, quer enquanto vitimas, quer como seus praticantes. 

De fato, as ocorrências de violência constituem-se, na atualidade, uma das 

principais preocupações entre os mais urgentes problemas sociais enfrentados pela 

população brasileira, sobretudo por muitas pessoas terem sofrido algum tipo de ofensa 

criminal, especialmente assaltos e roubos. Nesses acontecimentos, com bastante 
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frequência, não são raros os casos onde os jovens são apontados enquanto os 

praticantes. A própria literatura, tanto nacional como internacional, também vem 

evidenciando esse fenômeno, demonstrando dados em relação ao envolvimento dos 

jovens no mundo do crime. Mas esses mesmos estudos também não deixam de apontar 

o quanto vem crescendo o número de vítimas desse grupo etário.    

Sergio Adorno (1999), ao analisar o envolvimento dos jovens praticantes de 

violência no período de 1988 a 1991, no município de São Paulo, indica que eles não 

são nem mais nem menos violentos que os demais grupos etários da população. Em 

outras palavras, o envolvimento dos jovens com os fenômenos genericamente 

identificados como violentos, obedecia naquele momento ao mesmo padrão observado 

na população em geral.  

Entretanto, diante das recentes mudanças ocorridas nos hábitos dos jovens, 

principalmente no que se refere ao consumo e ao tráfico de drogas, chega a ressaltar que 

esses dados vêm se alterando de forma significativa; e o resultado está na realidade que 

vivenciamos hoje; onde o crescimento acentuado das ocorrências de violência praticada 

pelos jovens se torna um fenômeno indiscutível.    

É a partir dessa perspectiva de análise que o envolvimento da juventude com as 

manifestações de violência é vista por Adorno (2000) de forma diferenciada em relação 

aos estudos anteriormente realizados, por considerar, atualmente, esse problema como 

uma das questões mais trágicas do nosso cotidiano – principalmente por os atuais 

índices de criminalidade revelarem que uma parte considerável dos envolvidos nesses 

casos são os jovens, como vítimas ou como autores da violência.  

Ao realizar uma comparação entre as estatísticas das participações dos jovens 

como agressores, e deles enquanto vítimas, Adorno (2000) ressalta que os jovens estão 

cometendo roubos, estupros, homicídios, mas numa proporção muito menor do que a da 

população em geral. Por outro lado, ressalta que a situação dos jovens enquanto vítimas 

é bastante grave, pois representam potencialmente as principais vítimas. Alíás, é o que 

demonstra na citação abaixo: 

 

 Quando comparo as atitudes do jovem como agressor e o jovem como vítima 
sou levado pelas estatísticas a verificar que ambos os problemas são graves; 
todavia o jovem que é vítima revela uma situação muito mais grave do que 
aquele que está cometendo um ato infracional (ADORNO, 2000, p.108) 
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É diante desse novo cenário que Soares (2005) apresenta dados que evidenciam 

uma realidade contrária àquela evidenciada por Oliveira (2001). Por isso, 

contrariamente à percepção de vivermos, no momento da virada do século, numa “onda 

jovem” caracterizada sobretudo pelo crescimento desse grupo etário, o que Soares 

(2005)  demonstra a partir de dados mais recentes é que o problema do envolvimento 

dos jovens, incluindo principalmente os pobres, negros e do sexo masculino com a 

problemática social da violência, já é considerado tão grave que atualmente pode ser 

constatada a existência de um déficit desses jovens na estrutura demográfica brasileira. 

Esse déficit é semelhante ao existente nas sociedades que estão em guerra:  

 

Portanto apesar de não estarmos em guerra experimentamos as conseqüências 
típicas de uma guerra. Nesse caso uma guerra fratricida e autofágica na qual 
meninos sem perspectiva e esperança, recrutados pelo tráfico de armas e 
drogas e por outras dinâmicas criminais matam seus irmãos condenando-se 
também eles a uma provável morte violenta e precoce, no círculo vicioso da 
tragédia .(SOARES, 2005, p.130-131)    

 

Essa realidade também é enfatizada nos estudos realizados por Spagnol (2005), 

que, ao analisar o envolvimento dos jovens com a criminalidade, ressalta que a principal 

causa da mortalidade entre os jovens de 15 a 18 anos é o homicídio. Além disso, 

demonstra que, segundo a Polícia militar do Estado de São Paulo, o número de jovens 

que morrem assassinados no Brasil é quase sete vezes maior do que o número de 

vítimas de homicídios na população geral.  

Como pode ser constatado, além do enfoque diário proporcionado pelos 

diversos meios de comunicação e da tentativa de alguns militantes políticos, em 

encontrar medidas para conterem os altos índices de violência juvenil, o diagnóstico da 

forte presença dos jovens envolvidos nos casos de violência no Brasil também é 

abordado por diversos pesquisadores, como: Adorno (2000); Spagnol (2005); Soares 

(2005); Oliveira (2001); que, apesar de apresentarem um mesmo objetivo: o de analisar 

o envolvimento da juventude com a violência, examinam essa problemática enfocando 

algumas especificidades.  

Ao analisar o drama vivenciado pela juventude brasileira, Soares (2005) 

percebe os jovens pobres e negros como seres socialmente invisíveis; e essa 

invisibilidade é decorrente principalmente do preconceito e da indiferença que sofrem, 

onde as histórias de vida, os defeitos, as qualidades e tudo aquilo que é singular aos 

indivíduos desaparecem para serem substituídos pelo retrato estereotipado e pela 
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classificação que lhes são impostas. 

Tentando demonstrar como ocorre esse mecanismo, ressalta que o preconceito 

atua provocando invisibilidade na medida em que se projeta sobre esses jovens – um 

estigma que os anula, os esmaga e os substitui por uma imagem caricata que nada tem a 

ver com eles, mas que expressa bem as limitações internas de quem projeta o 

preconceito. Demonstra, ainda, que, além de gerada pelo preconceito, a invisibilidade 

também pode ser causada pela indiferença, já que a maioria das pessoas reage de forma 

indiferente em relação às pessoas que vivem nas ruas, inclusive os jovens pobres e 

negros.                 

Soares (2005) demonstra, ainda, que essa invisibilidade ocorre pelo fato de o 

cérebro humano não suportar a sensação de constantes lembranças da situação de vida 

enfrentada pela maioria dos jovens, principalmente a dos jovens pobres e negros. Dentro 

dessa perspectiva, demonstra que esse fenômeno ocorre para possuirmos uma paz 

interior, o mínimo indispensável de equilíbrio psíquico. E, com esse intuito, nossa 

mente nos submerge em uma amnésia seletiva, reduzindo com isso a nossa percepção da 

existência de muitas pessoas que transitam pelas ruas onde estão incluídas, entre essas, 

muitos jovens.  

 Por sofrerem preconceito e indiferença, Soares (2005) demonstra que muitos 

jovens transitam invisíveis pelas ruas das grandes cidades brasileiras. Mas, a partir da 

observação das suas vidas, tentam escapar da marca do “ser invisível” e conquistar a 

valorização desejada. Diversas são as estratégias adotadas para isso. Entre elas, está o 

uso de armas, utilizadas com o intuito de provocar medo nas pessoas e, 

consequentemente, proporcionar visibilidade a quem as utiliza, no caso, os jovens. 

Nesse sentido, podemos concordar com Soares (2005) que considera a utilização de 

armas como o “uso de um passaporte” capaz de gerar visibilidade:  

 

Na esquina apontando-nos a arma o menino lança a nós um grito de socorro, 
um pedido de reconhecimento e valorização. Surge diante de nós da treva que 
o metemos desembaraçando-se aos trancos e barrancos do manto simbólico 
que o ocultava. O sujeito que não era visto impõe-se a nós. Exige que o 
tratemos como sujeito. Recupera visibilidade, recompõe-se como sujeito se 
reafirma e reconstrói (SOARES, 2005, p.141) 
 
 

Outras estratégias também são utilizadas pelos jovens na busca de 

reconhecimento e valorização. Como a mídia, na contemporaneidade, além de exercer 

outras funções, vir difundindo propagandas de diversos produtos e marcas, 
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influenciando as escolhas dos consumidores e retratando o que a sociedade 

contemporânea quer do jovem e como espera que ele seja, a juventude e as demais 

pessoas passam a atribuir muita importância às marcas dos produtos. Nesse sentido, a 

juventude vem buscando a todo custo fazer parte do estilo de jovem esperado pela 

sociedade de consumo, e, por isso, busca, por meio do consumo das marcas e estilos, ser 

reconhecida e valorizada socialmente.  

Soares (2005), ao analisar esse fenômeno, ressalta que as roupas não são usadas 

pelos jovens somente para proteger os seus corpos, mas, principalmente, por elas 

exercerem uma outra função: garantir-lhes uma distinção, uma valorização pois, como o 

que está em jogo é a busca do reconhecimento, as marcas dos produtos e das roupas são 

o que importa, sendo menos importantes os fatores que atendem às necessidades básicas 

como o frio e o calor.  

As estratégias utilizadas pelos jovens na busca de reconhecimento também são 

abordadas por Oliveira (2001), que demonstra que o ingresso da juventude na 

criminalidade representa sobretudo a esperança de uma mudança de lugar; e o acesso ao 

significante dinheiro representa uma espécie de ponte para alcançar o reconhecimento 

buscado. Esse fenômeno pode ser comprovado quando se constata que os jovens 

delinqüentes, inicialmente, têm como alvos preferenciais, justamente, as roupas e 

objetos de marca, como bonés, sandálias, tênis, relógios, em uma provável tentativa de 

“consumir” a cidade da qual foram banidos, adornar-se com os elementos estéticos dos 

quais foram expropriados, realizar sua inscrição, ou seja, ser jovem.  

Assim, o comportamento dos jovens envolvidos em práticas delituosas revela 

estratégias utilizadas principalmente para suprirem os seus mal-estares e desassossegos 

vividos em tempos de globalização.  

A necessidade de se verem reconhecidos a partir dos padrões de beleza, de 

riqueza e de poder esperados pela sociedade, é evidenciada principalmente quando 

alguns jovens trabalhadores, por exemplo, consideram conveniente investir todo o seu 

salário para adquirir uma roupa de marca; enquanto outros, impossibilitados de terem 

acesso aos bens de consumo e de serem reconhecidos pelos padrões ditados pela mídia, 

transitam pela sociedade, mas se sentem angustiados por não terem possibilidade de 

serem reconhecidos como aqueles jovens que representam a beleza,  possuidores de 

objetos e roupas de marca. Somado a essa impossibilidade de serem reconhecidos pelo 

modelo de juventude ditado pela mídia, sentem-se desvalorizados e humilhados, 

inclusive por a própria sociedade os perceber de forma diferente dos outros. É que 
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possuem características contrárias a eles, apresentam esteticamente um aspecto 

desagradável, além de representar a violência, a pobreza, e o perigo, porque podem 

fazer o mal às pessoas de bem.  

Buscando reverter esse quadro, transformar esse sentimento de humilhação e 

de inveja (dos outros que participam de uma superabundância que lhes parece 

inacessível), muitos dos jovens, principalmente os negros e os provenientes das 

periferias, veem o delito como uma estratégia eficaz para adquirir os signos socialmente 

valorizados.  

Nesse sentido, acredita-se que certa parcela de jovens de origem popular 

ingressa na criminalidade, objetivando uma mudança de lugar pelo acesso ao 

significante dinheiro, mediador do reconhecimento buscado. Essa constatação pode ser 

verificada nas análises realizadas por Oliveira (2001), através das quais ressalta que o 

desejo de serem reconhecidos pela aquisição e consumo de elementos estéticos pode ser 

visivelmente verificado na realidade, quando se constata que a maioria dos atos 

infracionais cometidos pelos jovens refere-se a furtos, conforme colocado pela autora na 

citação: “Uma forma mais ágil embora com mais riscos de conseguir a inclusão social 

que lhe é negada” (OLIVEIRA, 2001, p.61)  

 A partir dessa perspectiva de análise, acreditamos que, quando um jovem de 

origem popular apresenta um comportamento delituoso, consome drogas ou aparenta ter 

optado para ser “qualquer coisa de ruim” na fase da juventude, pode representar uma 

resposta dada por eles a uma situação muitas vezes enfrentada não exclusivamente na 

fase da juventude, mas encarada muitas vezes desde os primeiros anos de vida. 

Além de proporcionar uma maior visibilidade e reconhecimento, conforme  

Soares (2005), a utilização de armas e o consumo de produtos de marca apresentam aos 

jovens envolvidos na criminalidade um outro benefício: o de serem admirados pelas 

meninas. Elas admiram o perfil de homem violento, arrogante, poderoso e armado. 

O tipo de gratificação obtido pelos jovens que utilizam armas também é 

enfocado nas análises realizadas por Spagnol (2005), que percebe o uso de armas não 

somente enquanto instrumento utilizado com o intuito de gerar medo nas pessoas, mas 

sobretudo enquanto instrumento capaz de conceder poder, prestígio e de atrair as 

atenções das potenciais companheiras que usualmente veem nessa utilização um sinal 

de status.   Nesse sentido, compreende que os jovens se envolvem no mundo do tráfico 

não somente para buscar uma ascenção social e participação no mercado do consumo, 

mas sobretudo pelo desejo de dominar e impor sua vontade ao outro. 
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Num roubo ou num assalto, por exemplo, levar o fruto do roubo não é tão 
importante quanto humilhar o outro durante a ação, dominar da forma como 
bem entender segundo eles”( SPAGNOL, 2005, p.285)  
 

Analisando os fatores sociais que provocam o crescimento da violência na 

sociedade contemporânea, Gilberto Velho (1985) faz referência a uma série de 

transformações sociais que podem estar contribuindo com essa problemática. Entre elas, 

cita a questão da dissolução dos vínculos sociais, dos valores comunitários, a 

desintegração das famílias e a deficiência nas estruturas de apoio. Além disso, 

demonstra o quanto a falta de perspectiva de uma vida, ordenada através do trabalho, e 

"a falta de esperança de muita gente” podem estar propiciando de estímulo ao 

crescimento da criminalidade. 

Nesse sentido, acredita-se que existem outros fatores que podem estimular 

práticas reconhecidas como violentas nos demais grupos juvenis, além daqueles  

provenientes dos bairros populares, principalmente por as praticas de roubos e assaltos, 

além da necessidade de consumir os produtos da moda, parecerem exercidas com 

funções que não aquelas justificáveis pelo problema da pobreza e da miséria. Essa 

percepção é ainda reforçada por Soares ( 2005) ao ressaltar que:     

 

 A moda e a arma são recursos de poder, objetos economicamente úteis e 
instrumentos simbólicos de distinção, valorização e pertencimento de 
uniformização, portanto ao menos no âmbito do grupo. Calçam a identidade a 
auto-estima selam o pacto de admissão ao grupo e bombeiam a autoconfiança 
e desdobram um menu de possibilidades para o sábado a noite ( SOARES, 
2005, p. 151-152)  

 

Outros fatores que contribuem para a compreensão da violência na sociedade 

serão abordados no próximo capitulo, onde analisaremos esse fenômeno a partir da 

contribuição de diferentes teóricos e pesquisadores que vêm se pronunciando sobre ela. 

Tais contribuições nos permitirão avançar na discussão sobre a violência e perceber as 

suas diferentes modalidades. É, portanto, com esse o objetivo, que passaremos a abordar 

o próximo capítulo.        
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1.3 A Violência: questões conceituais 

 

 

Nas diversas discussões realizadas sobre a problemática social da violência, 

fica cada vez mais evidente que já não se trata de uma questão a ser deixada apenas para 

as autoridades do Estado, pois a participação das diversas instituições, organizações e 

grupos da sociedade, no encaminhamento das discussões e propostas de saídas, 

revelam-se de fundamental importância. Mas que tipo de fenômeno vem sendo 

qualificado de violento? 

A revisão bibliográfica realizada por Zaluar (1999) e a contribuição de outros 

pesquisadores que vêm estudando a violência revelam que ela é analisada a partir de 

diferentes abordagens e perspectivas. Por isso, muitas vezes parece difícil se encontrar 

um único conceito que aborde toda a sua complexidade. Essa dificuldade em conceituar 

a violência também é compartilhada por Zaluar quando afirma que:  

 
A dificuldade na definição do que é violência e de que violência se fala é o 
termo ser polifônico desde sua própria etimologia. Violência vem do latim 
violentia, que remete a vis (força, vigor, emprego da força física ou os 
recursos do corpo em exercer a sua força vital). Essa força torna-se violência 
quando ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos  e regras que 
ordenam relações adquirindo carga negativa ou maléfica. É portanto a 
percepção do limite e da perturbação (e do sofrimento que provoca) que vai 
caracterizar um ato como violento percepção essa que varia cultural e 
historicamente.  ( ZALUAR, 1999, p. 28) 

 

Frequentemente, quando se fala em violência, há uma associação com as 

manifestações que deixam marcas visíveis no corpo – como é o caso das agressões 

físicas, ou aquelas que causam sequelas psicológicas, como nos casos das ameaças, 

calúnias e difamações. Entretanto, as contribuições dos pesquisadores dedicados ao 

estudo do fenômeno da violência revelam que ela não está presente apenas nas relações 

interpessoais e na aplicação de uma força física das pessoas fortes sobre as mais fracas, 

mas também nas condições e nas atitudes que atuam impedindo o livre desenvolvimento 

dos seres humanos. 

Vários são os autores que trabalham com essa perspectiva de análise e chegam 

a conceituar a violência de modo que ela seja percebida não somente nas situações em 

que o uso da força física está presente.  Entre os diversos conceitos elaborados através 

dessa perspectiva, alguns deles nos possibilitam identificar a violência de forma mais 



 50

abrangente, como é o caso da seguinte definição: 

 

 A violência pode ser definida com atos e condições que obstruem o 
desabrochar espontâneo do potencial humano inato, a tendência - inerente a 
todo ser humano - para o desenvolvimento e auto-realização ( AZEVEDO, 
1985, p. 17)  
 

Esse conceito revela-se significativo por evidenciar que a violência não está 

restrita somente a uma ação interpessoal de aplicação direta da força física. Além disso, 

ela mostra-se importante por revelar a existência de atitudes e condições que podem 

atuar dificultando o desenvolvimento humano e, também, o fato de compreendermos 

que esses atos e condições podem variar em relação a intensidade, abrangência e 

consequências. 

Diversas são as condições que podem atuar impedindo o desenvolvimento dos 

seres humanos. Entre elas, destacam-se tanto as condições encontradas no nível 

interpessoal, como aquelas presentes no nível institucional e societário. No nível 

interpessoal, a título de exemplo, podemos perceber que os indivíduos podem agir 

violentamente uns com os outros, ou através da utilização da força física ou através da 

aplicação dos meios que afetam os aspectos emocionais e psicológicos.  

Os fatores que atuam impedindo o desenvolvimento dos seres humanos podem 

estar presentes institucionalmente, sobretudo quando as instituições – como escolas, 

hospitais, agências de bem-estar social, empresas – podem, através de suas políticas e 

práticas, desconsiderar intencionalmente, ou por omissão, as necessidades de 

desenvolvimento das pessoas. Com isso, provocam uma falta de condições mínimas 

necessárias para o seu desenvolvimento como seres humanos. Finalmente, do ponto de 

vista societário, podem-se estabelecer sistemas e dinâmicas que resultem em fenômenos 

como a pobreza, discriminação, desempregos e doenças; que inevitavelmente inibem o 

desenvolvimento das potencialidades de pessoas ou de segmentos sociais. 

Dessa forma, os problemas como a miséria crescente, o desemprego, a falta de 

serviços públicos eficientes no setor da saúde e da educação, e a ausência de políticas 

sociais são também entendidas como forma de violência. É a violência perpetrada pelo 

Estado e contra a população necessitada.  

A percepção sobre esse tipo de violência pode ser encontrada nos estudos 

elaborados por Minayo (2008), que, ao analisar o conceito de violência, ressalta que a 

idéia de omissão também está presente. Com isso, destaca que a violência é um 
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fenômeno humano que se traduz em atos, realizados individual ou institucionalmente 

por pessoas, grupos ou classes, nações, entre outros, visando prejudicar, ferir, mutilar ou 

matar o outro, física, psicológica e até espiritualmente. 

Além de demonstrar essa percepção, acredita que o problema da violência é 

considerado hoje tão grave que se reflete nos investimentos na área da saúde, tanto nos 

paises desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Ao analisar o contexto 

brasileiro, afirma que o SUS (Sistema Único de Saúde) vem investindo bastante nas 

doenças provocadas pela violência, as provocadas pelas agressões interpessoais ou as 

provocadas por acidentes de trânsito. 

As ocorrências de violência no trânsito são ainda consideradas por Minayo 

como as que mais propiciam gastos para o SUS, principalmente porque em outros casos 

de violência em que as agressões ocorrem por meio da utilização de armas de fogo, as 

vítimas muitas vezes morrem antes da chegada aos hospitais.  

Ao analisar a violência estrutural, Zaluar(1999) destaca que ela é diferente das 

outras formas de violência, como a doméstica e a interpessoal. Além disso, ressalta que:  

 

A dificuldade principal dessa abordagem é que a violência torna-se um 
sinônimo de desigualdade, exploração dominação exclusão, segregação e 
outros males usualmente associados a pobreza ou a discriminação de cor e 
de gênero. Não oferece pois meios para pensar aquelas ações caracterizadas 
pelo excesso ou descontrole no uso da força física( ou dos seus 
instrumentos) nas interações sociais passíveis de controle democrático.  ( 
ZALUAR, 1999, p 35) 

 

 

Mas a violência é também compreendida não somente pelo seu lado negativo, 

mas também por apresentar certa positividade ao evidenciar os aspectos subjetivos e a 

dimensão simbólica dos comportamentos sociais. Essa perspectiva da violência é 

abordada por Rifiotis (1997), que desenvolve a seguinte reflexão: 

 
A violência pode atuar como uma espécie de força dispersiva, voltada para a 
manutenção das diferenças em contraponto a homogeneização que a 
centralidade dos poderes procura instaurar. Em termos de um possível 
modelo teórico entendemos que a violência poderia também ser pensada nos 
aspectos que fazem dela um elemento instaurador de identidades locais 
(étnicas, culturais etc.) e da construção de subjetividades através dos 
processos de socialização( RIFIOTIS, 1997, p. 14 )  
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Apesar de considerada uma palavra utilizada para definir diversos fenômenos 

negativos, a violência é ainda considerada pelo autor um fenômeno plural em suas 

formas e significados. “ Por essa razão sua redução a uma forma singular e negativa 

pode ser entendida como expressão de uma percepção social marcada pela 

prevalência da atitude racional e pelo desprezo da dimensão não racional do 

comportamento humano. (RIFIOTIS, 1999,  p.28)   

Na discussão sobre a violência, outras perspectivas podem ser consideradas. 

Jurandir Freire da Costa (1984), a partir da abordagem psicanalítica, revela que só 

existe violência no contexto da interação humana, onde a agressividade é instrumento 

de um desejo de destruição. Na sua perspectiva, “Quando a ação agressiva é pura 

expressão do instinto ou quando não exprime um desejo de destruição não é traduzida 

nem pelo sujeito nem pelo agente, nem pelo observador como uma ação violenta. 

(COSTA, 1984, p. 30) 

Por isso ressalta que só há violência quando o sujeito que sofre a ação sente no 

agente da ação um desejo de destruição. “É porque o sujeito violentado (ou o 

observador externo a situação) percebe no sujeito violentador o desejo de destruição ( 

desejo de morte, desejo de fazer sofrer) que a ação agressiva ganha significado de 

ação violenta.”( COSTA, 1984, 30)    

 Para demonstrar o quanto determinados procedimentos agressivos não são 

considerados violentos pelos sujeitos envolvidos, faz referência às cirurgias plásticas. 

Elas geralmente não são encaradas pelas pessoas como uma agressão corporal violenta, 

mas um prazer de assegurar os predicados socialmente valorizados pela cultura. Nesses 

casos, os agentes e os sujeitos da ação agressiva veem na dor ou coerção física um meio 

de atingirem um prazer maior. Dessa forma, demonstra que não existe violência sem 

desejo de destruição comandando a ação agressiva e, em consequência, afirma que 

violência não é uma propriedade de impulsos instintivos.  

Além de considerar improcedente a identificação da violência humana com a 

agressividade animal, considera que:  

 

Violência é o emprego desejado da agressividade com fins destrutivos. Esse 
desejo pode ser voluntário, deliberado, racional e consciente ou pode ser 
inconsciente, involuntário e irracional. A existência desses predicados não 
altera a qualidade especificamente humana da violência pois o animal não 
deseja, o animal necessita. E é porque o animal não deseja que seu objeto é 
fixo, biologicamente premeditado, assim como o é a presa para a fera. Nada 
disso ocorre na violência do homem. O objeto de sua agressividade não só é 
arbitrário como pode ser deslocado (COSTA, 1984, p.30) 
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  Analisando a questão da violência, Sodré (2002) aponta suas diferentes 

modalidades, muitas vezes não excludentes umas das outras, podendo inclusive 

combinar-se. Além disso, demonstra, em sua abordagem, uma tipologia relevante para 

a compreensão do fenômeno da violência. Trata-se da distinção entre uma violência 

visível e de outra vista como invisível.  

A violência visível corresponderia, nessa perspectiva da análise, a uma 

“ruptura, pela força desordenada e explosiva da ordem jurídico-social e que pode 

eventualmente dar lugar à delinqüência, à marginalidade e aos muitos ilegalismos 

coibíveis pelo poder do estado” (SODRÈ, 2002, p.16). Corresponderia, portanto, às 

manifestações de roubos, assaltos, sequestros, assassinatos, etc. Já a violência invisível, 

denominada por ele também de “estado de violência”, é mais difícil ser percebida que a 

violência visível, sobretudo por ser mais silenciosa e oculta. Além disso, ela está 

presente principalmente no âmbito institucional.       

No debate em torno da violência, outra contribuição vem de pesquisadores 

como Pinheiro (1997), que ressalta o quanto a dinâmica estabelecida, nos planos 

institucional e societário, se reflete no comportamento das pessoas. Na sua perspectiva, 

algumas atitudes consideradas violentas, cometidas pelas pessoas, corresponderiam a 

uma resposta à problemática da carência social; uma forma de elas reagirem contra 

algumas das circunstâncias opressivas (como a pobreza, as humilhações causadas pelo 

desemprego, as pressões do crime organizado ou do poder arbitrário da polícia). 

Outros teóricos, como Soares (1989), Adorno (2000), Alvin (2000), também 

apresentam percepções semelhantes a essa quando demonstram o quanto é inegável 

como alguns dos problemas sociais (por exemplo, os desequilíbrios regionais, a má 

distribuição de renda, aumento nas taxas de desemprego e subemprego, ausência ou 

precariedade de serviços públicos, escola, saúde, educação) podem exercer uma forte 

influência no desenvolvimento de condutas criminosas.  

Entretanto, é limitada a percepção de que a violência é determinada unicamente 

pelos problemas decorrentes da pobreza. Existe uma pluralidade de fatores que 

produzem a violência; não somente nas regiões periféricas dos países pobres, mas 

também em outras regiões do mundo e em outros contextos históricos. 

A análise da violência em outros contextos históricos, além daqueles 

desenvolvidos na modernidade, é desenvolvida por Pierre Clastres (1982). Ao analisar o 

fenômeno da guerra nas sociedades primitivas, declara que foi a partir da descoberta das 
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Américas que foi fornecido ao ocidente um conhecimento em relação aos costumes dos 

selvagens e, consequentemente, a visibilidade de um modelo de sociedade diferente, 

impensável para o mundo europeu, principalmente por os cronistas terem revelado que 

se tratava de gente “sem fé, sem lei, sem rei”.  

Além de os povos denominados selvagens não seguirem os mesmos costumes 

que predominavam na sociedade européia da época, os povos primitivos geralmente 

eram apresentados como apaixonadamente dados à guerra, principalmente por a 

ausência do estado permitir a sua generalização. 

Clastres (1982) evidencia ainda um silêncio dos etnólogos sobre a questão da 

guerra nas sociedades primitivas e acredita que esse silêncio decorre principalmente por 

os etnólogos já não terem muito mais a oportunidade de observar as sociedades 

suficientemente isoladas. Além disso, já não existem mais guerreiros para fazê-la. “ Em 

suma,  se a etnologia não fala da guerra é porque não há motivo para se falar dela, é 

porque as sociedades primitivas quando se tornam objeto de estudo já se puseram a 

caminho, da deslocação, da destruição e da morte” ( CLASTRES, 1982, p. 173)    

Ao analisar os discursos sobre a guerra nas sociedades primitivas, Clastres 

(1982) ressalta que há um discurso naturalista, um economista e um discurso baseado na 

troca. A partir da análise em torno desses discursos, critica o discurso naturalista por 

acreditar que a guerra nas sociedades primitivas nada tem a ver com a caça, porque ela 

não está enraizada na realidade do homem enquanto espécie, mas no ser social da 

sociedade primitiva. Essa perspectiva revela ainda que a guerra nas sociedades 

primitivas não diz respeito à natureza dos denominados selvagens, mas à sua cultura. 

A análise em torno do discurso economicista permite ainda a Clastres (1982) 

afirmar que a guerra nada deve à miséria entre os selvagens, principalmente pelas 

pesquisas atuais mostrarem que a economia primitiva é uma economia de abundância e 

não de escassez. “A violência, por conseguinte, não se articula com a miséria e a 

explicação economista da guerra primitiva vê seu ponto de apoio desabar” ( CLASTRES, 

1982, p. 181)   
O discurso de troca efetivado por Levi-Strauss, de que o ser social primitivo é 

um ser para a troca e de que a guerra é resultante das trocas mal sucedidas, é também 

criticada por Clastres. Ao analisar o modo de funcionamento das sociedades primitivas, 

afirma que:   
 

A guerra articula-se à sociedade primitiva enquanto tal e é ali universal é um 
modo de funcionamento destas sociedades. É a própria natureza desta 
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sociedade que determina a existência e o sentido da guerra. Em relação a ela 
viu-se que devido ao extremo particularismo ostentado por cada grupo, ela 
está presente de antemão, como possibilidade ao ser social primitivo. Para 
todo grupo local todos os outros são estrangeiros. A figura do estrangeiro 
confirma para todo grupo determinando a convicção de sua identidade como 
nós autônomo ( CLASTRES, 1982, p. 199)   
  

 

A partir dessa complexidade, acredita-se que o fato de a violência ser um 

fenômeno de múltiplas determinações, presentes nos diversos contextos históricos e 

sociais, torna-se inviável concordar com as interpretações que a veem enquanto 

determinada pela pobreza. Por isso, parece-nos esclarecedora a definição apresentada 

por Vilela dessa manifestação:  

   
Violência é toda iniciativa que procura exercer coação sobre a liberdade de 
alguém que tenta impedir-lhe a liberdade de reflexão, de julgamento, de 
decisão e que termina por rebaixar alguém ao nível de meio instrumento, 
num projeto, que o absorve e engloba sem tratá-lo como parceiro livre e 
igual. A violência é uma tentativa de diminuir alguém de constranger alguém 
a renegar-se a si mesmo, a resignar-se à situação que lhe é proposta, a 
renunciar a toda a luta, a abdicar de si. ( VILELA , apud AZEVEDO, 1985, 
p. 19) 

 

Essa definição mostra que a violência é sempre, e necessariamente, uma 

violação do direito à liberdade, do direito de ser constituinte de sua própria história; 

uma violação que pode ocorrer tanto nas relações interpessoais, como nos planos 

institucional e societário, podendo variar tanto em relação à intensidade como em 

relação às consequências, obstacularizando, dessa forma, o desenvolvimento das 

potencialidades humanas.  

Esse modo de encarar o problema da violência demonstra que, apesar de 

grande parte das atenções sobre esse fenômeno se concentrar nos casos das agressões 

físicas e danos materiais, existem outras modalidades de violência que podem acarretar 

prejuízos igualmente graves. São modalidades de violência vistas como diferentes da 

violência física – manifestada pelo emprego da força física que geralmente deixa marcas 

no corpo –, diferentes também da violência sexual, identificada pela utilização da força 

nas situações em que os agressores objetivam, essencialmente, a obtenção e participação 

em práticas eróticas. Essa modalidade de violência difere também dos casos de 

violência psicológica, como é o caso das chantagens, ameaças, calúnias e difamações. 

Trata-se da violência simbólica. 

Na perspectiva de Pierre Bourdieu, essa última modalidade da violência pode 
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ser manifestada em diferentes circunstâncias, tais como nas entrevistas realizadas por 

alguns pesquisadores, na dinâmica estabelecida no sistema educacional e nas relações 

de comunicação efetivadas pela mídia.   

O modo como alguns pesquisadores conduzem as entrevistas permite a 

Bourdieu (1997) identificar a efetivação de uma violência simbólica sobre os 

investigados por perceber o quanto os investigadores demonstram de intrusão arbitrária 

na forma de fornecer e recusar os estímulos.  

Para reduzir ao máximo os efeitos da violência simbólica exercida nas 

entrevistas, propõe que os pesquisadores instaurem uma relação de escuta ativa e 

metódica com disponibilidade total em relação à pessoa interrogada e submissão à 

singularidade de sua história particular.  

Ao analisar o sistema educacional, Bourdieu afirma que “Toda ação 

pedagógica (AP) é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição por um 

poder arbitrário, de um arbitrário cultural. (BOURDIEU, 1975, p. 20)  

Considerando o modo como a educação e a esfera cultural se desenvolvem na 

sociedade e a forma como elas contribuem no processo de reprodução de uma 

determinada ordem social, Bourdieu chega a afirmar que esse processo é caracterizado 

por uma violência simbólica. Essa percepção é ainda reforçada pelo autor quando 

afirma que:  

 
A AP é objetivamente uma violência simbólica num primeiro sentido, 
enquanto que as relações de força entre os grupos ou as classes constitutivas 
de uma formação social estão na base do poder arbitrário que é a condição 
da instauração de uma relação de comunicação pedagógica, isto é, da 
imposição e da inculcação de um arbitrário cultural segundo um modo 
arbitrário de imposição e de inculcação (educação)( BOURDIEU, 1975  p. 
21 ) 
 

    A dinâmica estabelecida no processo de reprodução cultural ainda é 

considerada simbolicamente violenta por ela ocorrer através da imposição e inculcação 

de certas significações. Aliás, essa percepção é possibilitada quando Bourdieu considera 

que: 

 

A AP é objetivamente uma violência simbólica, num segundo sentido, na 
medida em que a determinação objetivamente implicada no fato de impor e 
de inculcar certas significações, convencionadas pela seleção e a exclusão 
que lhe é correlativa, como dignas de serem reproduzidas por uma AP, re-
produz (no duplo sentido do termo) a seleção arbitrária que um grupo ou 
uma classe opera objetivamente em ou por seu arbitrário cultural. 
(BOURDIEU,1975, p. 22) 
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Na perspectiva de Bourdieu, a violência simbólica também pode ser exercida 

nas relações de comunicação efetivadas no campo do midiático. Para ele, “a violência 

simbólica  é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e 

também, com freqüência, dos que a exercem na medida em que uns e outros são 

inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la”. (BOURDIEU, 1997, p, 22).  

Entre os diversos mecanismos particularmente presentes nos veículos 

televisivos que permitem a Bourdieu(1997) acreditar que eles exercem uma ação 

simbólica sobre os telespectadores encontra-se o fato de, na televisão as pessoas não 

poderem expressar livremente os seus pensamentos, principalmente por o tempo 

fornecido para o desenvolvimento dos discursos ser limitado e por serem impostos os 

questionamentos e condições colocados a elas quando são convidadas a  se 

pronunciarem.  

Além disso, uma parte da ação simbólica da televisão consiste no fato de ela ter 

o poder de chamar a atenção para os casos que geralmente interessam à maioria das 

pessoas – que muitas vezes não têm o costume de ler nenhum jornal nem acesso às 

informações por outros meios. Por isso é que se devotam de corpo e alma à televisão 

como fonte única de informação. Na realidade, esse poder de prender a atenção dos 

telespectadores ocorre, sobretudo, por as notícias veiculadas serem construídas a partir 

de elementos espetaculares e sensacionais. Diante disso: “A televisão convida à 

dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e 

exagera-lhe a importância, a gravidade e o caráter dramático, trágico.” (BOURDIEU, 

1997 p. 25)  

Essa atuação revela-se significativa por deixar perceber que muitos dos 

telespectadores utilizam grande parte do seu tempo dirigindo a sua atenção ao que é 

oferecido pela televisão – tempo e atenção que poderiam ser utilizados para se 

informarem dos acontecimentos e fenômenos de muito mais importância e que de fato 

poderiam contribuir para o desenvolvimento educacional dos telespectadores. Diante 

disso, demonstram que o tempo utilizado para se informarem de fatos fúteis pode ser 

considerado importante na medida em que ocultam os conhecimentos mais preciosos:  
Ora ao insistir nas variedades preenchendo esse tempo raro com o vazio, com 
nada ou quase nada afastam-se as informações pertinentes que deveria 
possuir para exercer seus direitos democráticos. ( BOURDIEU,1997, p, 23-
24)  
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Diante dessa dinâmica, presente também nos trabalhos realizados pelos 

jornalistas que atuam nas redes de comunicação televisual é possível demonstrar que 

esse veículo pode ocultar mostrando, inclusive, quando atua evidenciando fatos 

diferentes daqueles que realmente deveria mostrar; ou, ainda, quando propicia 

visibilidade aos fatos que realmente precisaria levar ao conhecimento dos 

telespectadores, mas de maneira tal que os estimula a  interpretar os fatos de uma forma 

que não corresponde absolutamente à realidade. 

Outro aspecto, também presente no funcionamento dos veículos televisivos que 

contribuem para que os telespectadores sejam impedidos de desenvolverem livremente 

as suas impressões sobre os fatos representados, está na própria dinâmica exigida no 

funcionamento do trabalho jornalístico. A dinâmica adotada no seu cotidiano – a 

exemplo dos critérios utilizados no processo de escolha dos acontecimentos a serem 

enfocados nos programas televisivos, e do hábito de os jornalistas geralmente atuarem 

sem ignorar as notícias veiculadas pelos demais veículos de comunicação – contribui 

ainda para certa uniformização. A efetivação dessas regras, muitas vezes comuns a esses 

veículos, contribui inevitavelmente para a existência de uma espécie de barreira ou 

fechamento mental, impossibilitando ao público receptor desenvolver com liberdade 

uma percepção diferenciada em relação aos fatos. 

Para a efetivação dessa barreira mental imposta aos telespectadores, a televisão 

utiliza uma série de estratégias, tanto no aspecto visual como nos níveis verbal e sonoro. 

Especificamente, os recursos visuais são vistos como significativos nas representações 

televisuais pelo fato de as imagens terem o poder de fazer ver e fazer crer no que se vê. 

Por outro lado, quanto ao discurso, o poder de nomear os fatos, descrevendo-os ou 

julgando-os, revela-se um recurso significativo por poder fazer acreditar no que está 

sendo representado. Um aspecto importante está nas conseqüências do tipo de discurso 

emitido pelos emissores, que muitas vezes pode expressar os detalhes dos fatos e pontos 

de vistas pessoais, intencionalmente, ou até mesmo sem ter consciência da gravidade de 

suas afirmações e das responsabilidades em que incorrem ao evocá-las diante de uma 

diversidade de telespectadores – que muitas vezes são impossibilitados de 

compreenderem a realidade dos fatos. O efeito causado pelo poder das palavras dos 

apresentadores ou repórteres revela-se poderoso sobretudo “Porque essas palavras 

fazem coisas, criam fantasias, medos, fobias ou simplesmente representações falsas.” 

(BOURDIEU, 1997, p. 26)  
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A efetivação de uma diversidade de estratégias utilizadas para esse processo 

permite a Fausto Neto também afirmar a existência de atos violentos no campo 

midiático. Para justificar esse fenômeno, ressalta que a mídia, ao delimitar ao máximo 

aos receptores a possibilidade plural de interpretação, está cometendo um ato de 

violência em si mesma, principalmente por impedir o outro de poder atuar tanto em 

termos de expressão (ou seja, de se comunicar) quanto em termos de impressão. 

 

A enunciação jornalística se constitui em si num dispositivo de violência, 
pelo fato de que a emissão de um ponto de vista se define por si como a 
exclusão de um outro por conseqüência da valorização de um outro ponto de 
vista. Em outras palavras ainda que a enunciação jornalística mande o leitor 
olhar quem detém o poder de organizar o que deve ser visto é um última 
análise o dispositivo jornalístico.(FAUSTO NETO, 1995,p. 139) 

  

Esses mecanismos, presentes no campo midiático, revelam-se significativos, 

principalmente por evidenciar que o fenômeno da violência muitas vezes pode estar 

presente, mas de forma disfarçada e sutil. O próprio polo dominado não percebe a sua 

existência ou encara a situação de opressão e subordinação como natural.      

O fato de a violência ser analisada por diferentes pesquisadores, através de 

diversas perspectivas analíticas, revela que ela é um fenômeno de vários significados e 

múltipla em suas formas de manifestação. Por isso, não consideramos apropriado 

analisar a violência nesta tese, observando somente aqueles casos em que o uso da força 

física está presente. Uma observação sobre as situações onde a agressividade parece ser 

exercida pelo sujeito violentador de forma mais sutil e expressada pelo sujeito 

violentado, através do seu silencio e da economia de palavras, que acabam lhe 

impedindo manifestar mais claramente suas angústias e seus sofrimentos, é o que 

consideramos também importante observar no desenvolvimento desta pesquisa. Nela, 

buscaremos analisar se as reações expressadas pelos jovens podem decorrer das 

condições impostas a eles nas situações em que são “convidados” a expressar os 

detalhes dos acontecimentos no programa.    

Para isso, serão as contribuições elaboradas por Fausto Neto e Bourdieu que 

nos permitirão constatar a forma como no campo midiático os jovens de origem popular 

envolvidos nos casos de violência também podem sofrer um outro tipo de violência. 

Uma violência que não deixa marcas nos corpos, mas que parece impedir a expressão de 

suas angústias e desassocegos e ignorar seus direitos de defesa enquanto cidadãos.    
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2. MÍDIA E SOCIEDADE: DIREÇÕES METODOLÓGICAS NA ANÁLISE DE 

PROGRAMAS TELEVISIVOS.  

 

 

2.1 As referências teórico-metodológicas 

 

 

Para analisar as representações sobre jovens de origem popular envolvidos em 

ocorrências de violência veiculadas pela mídia, vamos levar em consideração  

contribuições metodológicas de diversos pesquisadores, procurando articulá-las de 

modo a abranger a diversidade de linguagens envolvidas na transmissão do programa 

Correio Verdade. 

Essa diferenciação de abordagens sobre as linguagens televisuais é constatada 

principalmente por, apesar de se apresentarem nos seus estudos objetivos semelhantes, 

tais como o de analisar e demonstrar os procedimentos adotados no processo de análise 

das representações televisuais, mostrar contribuições diferenciadas, principalmente, por 

evidenciarem linguagens e aspectos distintos nas suas abordagens.   

Buscando desenvolver uma metodologia apropriada para os pesquisadores 

aplicarem em suas analises sobre a atuação do telejornalismo, Gomes(2007) inspira-se 

na perspectiva dos estudos culturais. Ela considera relevante essa perspectiva 

principalmente por concordar que o telejornalismo deve ser analisado de forma 

abrangente, com a articulação de suas diferentes dimensões, tais como as técnicas, 

sociais e culturais.  

Além disso, segundo a mesma autora, a perspectiva dos estudos culturais 

possibilita ao pesquisador encarar o telejornalismo enquanto construção social, que se 

desenvolve numa formação econômica, social e cultural particular na qual se 

desenvolvem funções fundamentais. Desse modo, os programas telejornalísticos não 

devem ser encarados enquanto prontos e acabados, pois se modificam e se reconfiguram 

ao longo do tempo a partir das condições sócio-culturais e históricas de cada sociedade.  

A forma como o jornalismo vai se construindo como instituição social 

específica, em relação ao contexto histórico, social e econômico, é exemplificada por 

ela quando demonstra que nos Estados Unidos, antes de 1830, a objetividade não era 

vista enquanto premissa do jornalismo.  Ao contrário, esperava-se que o jornalismo atuasse 

assumindo um ponto de vista em relação aos fatos representados e, portanto, que não se 
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apresentasse com uma postura neutra ou imparcial.  

Uma perspectiva analítica semelhante é assumida por Albuquerque (1999) que 

ressalta o quanto a atuação do jornalismo está condicionada pelas circunstâncias culturais 

e históricas presentes nas diversos contextos.  Para demonstrar que o jornalismo não 

atua de forma homogênea e que as diferenças na cultura e nos contextos históricos e 

sociais se refletem no modo como ele atua na sociedade, desenvolve algumas 

comparações entre o modelo de jornalismo americano e o jornalismo brasileiro,  

constatando que eles funcionam de formas diferentes. Como sintoma dessa diferença, 

relata que, com frequência, são feitas acusações de que faltam aos jornalistas brasileiros 

o rigor, a seriedade e a competência dos seus colegas americanos.  

No intuito de demonstrar algumas das características presentes na cultura 

americana que permitem ao jornalismo desenvolver-se de forma mais independente, 

demonstra que o fato de os Estados Unidos terem uma cultura marcadamente 

individualista e possuirem um conjunto sólido de instituições políticas, propicia uma 

maior autonomia da imprensa em relação ao governo e um compromisso da imprensa 

com o interesse público, uma atuação definida muitas vezes como um  “Quarto Poder”.  

 

O exercício deste “Quarto Poder” não se dá no âmbito do Estado e não se 
confunde com as prerrogativas dos três poderes constitucionais. Ele se 
exerce, ao invés, pela publicização dos problemas políticos para o conjunto 
da sociedade. ALBUQUERQUE, 1999, p. 2)  
 
 

Diferentemente dos Estados Unidos, onde os jornais são politicamente 

independentes e comprometidos com os fatos e com a defesa do interesse público, no 

contexto brasileiro há uma serie de obstáculos que impedem o jornalismo de atuar com 

o mesmo grau de autonomia e liberdade de expressão de que desfrutam os jornalistas 

americanos. Por apresentar uma cultura diferente da americana, a imprensa brasileira 

está ainda muito mais sujeita à censura política que aquela, principalmente porque ela 

encontra muito mais incentivos para intervir na vida política do país e influenciar no 

funcionamento de algumas instituições. 

Nele, a concepção de quarto poder é necessariamente muito distinta daquela 

que vigora nos Estados Unidos, principalmente porque: 

 
Quando a participação ativa da imprensa na defesa de um determinado ponto 
de vista coincide com a perspectiva do agente político, ela é saudada como 
uma contribuição para a democracia; quando isto não acontece, ela é 
denunciada como um abuso do direito à liberdade de expressão 
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(ALBUQUERQUE, 1999, p.  14) 
    

Esses, assim como outros aspectos, revelam o quanto o jornalismo que se 

pratica no contexto brasileiro e no americano resulta de ambientes culturais, políticos, 

econômicos e legais completamente diferentes, não havendo nenhuma razão, a 

princípio, para supor que eles devessem ser semelhantes.  

Essa diversidade de valores, normas e formas de atuação que caracterizam as 

emissoras e os jornalistas nos diferentes contextos sociais e históricos é vista como um 

aspecto importante a ser considerado pelos pesquisadores que partilham da perspectiva 

teórica de Gomes, sendo fundamental que se interroguem sobre como se dá a conjunção 

entre jornalismo, sociedade e cultura, como essa conjunção interage com e reconfigura 

certos valores jornalísticos tomados como universais: serviço público, objetividade, 

atualidade, credibilidade, independência, legitimidade. 

O fato de o funcionamento do telejornalismo na sociedade ser determinado por 

diversos fatores, além daqueles provenientes das possibilidades tecnológicas, nos 

possibilita encarar as condições históricas, sociais, culturais e econômicas enquanto 

influências importantes em sua  atuação. Como afirma Gomes,  

 

 O telejornalismo, como instituição social, não se configura somente a partir 
das possibilidades tecnológicas oferecidas pelos séculos anteriores, mas na 
conjunção das possibilidades tecnológicas com determinadas condições 
históricas, sociais, econômicas e culturais. Isso de modo algum significa 
conceber o jornalismo como cristalização, mas, bem ao contrário, afirmar seu 
caráter de processo histórico e cultural.  ( GOMES, 2007 p. 5)   
 
 

Além disso, devem-se destacar as especificidades do programa focalizado em 

relação aos demais programas transmitidos por uma mesma emissora, comparar a 

atuação das diferentes emissoras nos diversos contextos históricos e sociais, assim como 

tecer algumas considerações sobre o seu modo de endereçamento. 

O conceito de “Modo de endereçamento” corresponde, de acordo com Johnson 

et al, (2000), a uma expressão utilizada, principalmente na análise estruturalista e pós-

estruturalista do cinema, para se referir às formas pelas quais o texto interpela o leitor, 

posicionando-o ideológica ou subjetivamente. Modo de endereçamento está 

relacionado, portanto, com o conceito de interpelação (qualquer interpelação é feita a 

partir de determinado modo de endereçamento) e com o conceito de “posição de 

sujeito” (aos diferentes modos de endereçamento, correspondem posições específicas de 

sujeito). 
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Buscando construir uma metodologia de análise do telejornalismo, Gomes 

(2007) sugere ainda que os pesquisadores dos programas telejornalísticos desenvolvam 

as suas pesquisas articulando diferentes conceitos tais como o de modo de 

endereçamento, estrutura de sentimento e gênero televisivo. A articulação entre esses 

conceitos é considerada importante por ela, principalmente, por se constituir em uma 

boa base conceitual e metodológica para análise e crítica da abordagem dos programas 

telejornalísticos. Além disso, a associação deles permite ao pesquisador considerar o 

telejornalismo, a um só tempo, como uma instituição social e uma forma cultural, 

resultando assim no desenvolvimento de análises que consideram as representações 

midiáticas a partir da sua vinculação com a história e com o contexto, sem abrir mão da 

análise concreta do programa 

A importância atribuída a esses conceitos metodológicos é demonstrada ainda 

quando estabelece a diferença e evidencia a relevância de cada um deles. Com esse 

objetivo, ressalta que estrutura de sentimento corresponde a um conceito que possibilita 

ao pesquisador estar atento aos significados e deslocamentos de significados que as 

palavras-chave que definem o jornalismo como instituição, tais como objetividade, 

imparcialidade, verdade, relevância, pertinência, factualidade, interesse público, 

responsabilidade social, liberdade de expressão, atualidade, quarto poder, expressam no 

seu funcionamento.  

 Já o conceito de gênero televisivo é importante a ser observado pelo 

pesquisador por acreditar que ele corresponde a um modo de situar a audiência 

televisual, em relação a um programa, em relação ao assunto nele tratado e em relação 

ao modo como o programa se destina ao seu público. Desse modo, o pesquisador, ao 

colocar a atenção nos gêneros televisivos, deve reconhecer que o receptor orienta sua 

interação com o programa e com o meio de comunicação de acordo com as expectativas 

geradas pelo próprio reconhecimento do gênero.  

Ao fazer referência aos diferentes gêneros e às suas variações, ressalta que:  

 
 Os telejornais, programas de entrevistas, documentários televisivos, as 
várias formas de jornalismo temático (esportivos, rurais, musicais, 
econômicos) são variações dentro do gênero: podemos chamá-los 
subgêneros ou formatos (cf. Bastos, 2004). E demandam ser abordados em 
categorias que impliquem considerá-los, ao mesmo tempo, como um 
produto de jornalismo televisivo – o que implica uma abordagem que leve 
em conta a linguagem televisiva e os elementos próprios do campo 
jornalístico – e como um produto comunicacional – o que implica uma 
abordagem da interação com os telespectadores. (GOMES, 2007, p. 19-20) 
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O conceito de modo de endereçamento, por outro lado, corresponde a um 

conceito metodológico que desde os anos 80 tem sido adaptado para a interpretação do 

modo como os programas televisivos constroem a sua relação com os telespectadores. 

Trata-se, portanto, daquilo que é característico das formas e práticas comunicativas 

específicas de um programa, ao modo como ele tenta estabelecer uma forma particular 

de relação com o seu público a partir da construção de um estilo que o diferencia dos 

demais.   

Gomes (2007) considera o modo de endereçamento um aspecto importante a 

ser analisado nos programas telejornalísticos por várias razões. Em primeiro lugar, por 

ser possível ao pesquisador compreender a relação de interdependência existente entre 

os emissores e os receptores na construção do sentido do texto televisivo. Além disso, 

através do modo de endereçamento, é possível perceber sobre quem e o que a audiência 

do programa é.   

A pressuposição dos produtores das notícias, sobre quem e o que a audiência é, 

requer a construção de uma imagem da audiência para quem os profissionais do 

jornalismo trabalham cotidianamente. Essa percepção revela que o conceito de modo de 

endereçamento, quando aplicado aos estudos de jornalismo, possibilita ao pesquisador 

acreditar que os profissionais que compõem a equipe de reportagem nos programas 

produzem as reportagens considerando não apenas os detalhes em torno dos 

acontecimentos, mas também uma orientação em relação ao público receptor.  

A relevância atribuída à utilização desses conceitos nas pesquisas é ainda 

demonstrada por Gomes (2007) quando ressalta que:  

 

A análise do modo de endereçamento associada ao conceito de gênero 
televisivo deve nos possibilitar entender quais são os formatos e as práticas 
de recepção solicitadas e historicamente construídas pelos programas 
jornalísticos televisivos. (GOMES, 2007,  p XX) 

 

O modo como as notícias são abordadas nos diferentes programas e nas 

diversas emissoras também revela o quanto elas podem apresentar de flexibilidade, até 

mesmo, em sua composição. Assim, apesar de apresentarem um modo de composição 

formal, constituída, de acordo com Gomes (2007), por segmentos como a cabeça, off, 

passagem, sonoras e nota pé5, as noticias podem apresentar algumas diferenças, 

                                                 
5 Cabeça- significa a chamada  da matéria feita pelo apresentador. Ela exerce a mesma função do lead nos 
jornais impressos 



 65

inclusive em relação ao seu tempo de duração.  

A flexibilidade em relação ao tempo de duração das reportagens é vista por 

Hernandes (2006) enquanto estratégia utilizada pelos produtores dos programas para 

guiar a percepção do público, direcionar as expectativas, mostrar pontos de maior ou 

menor interesse, nos níveis sensível, passional e inteligível. Por isso, nos noticiários 

televisivos, não é necessário que o apresentador do programa afirme, logo na cabeça da 

matéria, que a notícia a ser representada é muito importante; basta que o programa 

veicule os acontecimentos utilizando um tempo maior que as outras, consideradas 

menos significativas.  

Desta forma, os recursos temporais utilizados na veiculação das notícias são 

vistos da seguinte forma:  

 

Nas tvs e nos rádios o valor da notícia relaciona-se a sua duração no fluxo 
temporal. Os objetos são organizados a partir de relações temporais no plano 
de expressão: quanto maior a duração do plano de expressão, maior o valor e 
o potencial de atenção no plano de conteúdo. Uma notícia mais duradoura 
instaura maior falta de saber, maior curiosidade, tem maior valor em relação 
a outra que é veiculada em menos tempo.O consumo dessa notícia, por sua 
vez deve gerar no enunciatário uma satisfação também proporcional ao seu 
tempo de apresentação.( HERNANDES, 2006, p. 87)     

 

Além dos recursos temporais, outras estratégias também devem ser observadas 

pelo pesquisador por serem utilizadas pelos produtores dos programas televisivos para 

prender a atenção do público. Trata-se dos ritmos nos planos de expressão. Eles são 

considerados estratégias fundamentais nas representações televisuais por poderem obter 

e manter o público atento durante as reportagens, direcionando a sua percepção e 

provocando, entre outros efeitos, a sensação de aceleração ou desaceleração do texto. 

Desse modo, a atenção dos receptores pode ser interferida a partir da veiculação de 

trechos mais longos e de outros mais curtos. Esse tipo de estratégia é analisada por 

Hernandes quando ressalta que   

 

                                                                                                                                               
Off- significa na linguagem jornalística a gravação do texto (voz) da matéria pelo repórter em estúdio.  
A passagem refere-se à abordagem realizada pelo repórter enquanto descreve os fatos no cenário em que 
eles ocorreram.  
Sonoras- correspondem às entrevistas realizadas pelo repórter com os personagens das ocorrências 
representadas  
Nota pé refere-se a um texto curto utilizado para o encerramento da reportagem. De acordo com 
Hernandes (2006), o “ pé ” tem a função de fechar a matéria fornecendo ao telespectador uma informação 
complementar.   
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Nas reportagens de TV, por exemplo, quando um entrevistado tem uma fala 
longa, pode se inserir o chamado contra-plano. O público vê o entrevistado 
de frente, depois de lado e de frente novamente. Não houve mudança no 
tempo cronológico, mas alterou-se, via ato de edição, o sentido de tempo de 
percepção dessa entrevista: o efeito obtido pela inserção do contraplano é de 
uma fragmentação do plano de expressão, o que dá uma sensação de 
aceleração, de que a cena está passado mais rapidamente em relação a uma 
outra sem o recurso. Esse efeito de expressão resulta no que é mais 
conhecido como tempo psicológico. ( HERNANDES, 2006, p.  88) 

 
 

Mas as consequências do ritmo das unidades de expressão e a duração mais 

curta ou mais longa de um fragmento podem proporcionar ainda outros efeitos nas 

reportagens, determinando, por exemplo, a possibilidade de uma unidade noticiosa ser 

entendida mais sensorialmente do que racionalmente. Desse modo, “Um ritmo de cortes 

intenso no jornalismo, por exemplo, impõe uma dimensão sensível, ou seja, mobiliza o 

sujeito mais sensorialmente. (HERNANDES, 2006:  p. 89) 

Esse efeito revela o quanto o ritmo com que as reportagens representadas pelos 

programas televisivos se desenvolvem pode ser encarado enquanto estratégia de 

manipulação ideológica, principalmente pela capacidade de manipular o senso crítico 

dos receptores, impedindo-os de desenvolverem uma compreensão mais ampla em torno 

das notícias representadas. Os mecanismos que possibilitam os veículos televisivos 

exercerem esse poder são enfatizados também por Bourdieu (1997) quando discorre 

sobre os mecanismos que permitem a televisão exercer uma forma particularmente 

perniciosa de violência simbólica com os receptores.  

Desse modo, as estratégias presentes no ritmo de expressão são estratégias 

significativas a serem analisadas nas representações televisuais, principalmente por o 

descuido delas, por parte dos produtores das notícias, poder entediar o público receptor, 

conforme demonstra Hernandes.  

 

Ninguém consegue se manter atento a uma notícia que só estimula os 
sentidos. Por outro lado uma sequência longa, que “dura” sem cortes, pode 
permitir que o público tenha tempo para atribuir valores ao que está sendo 
apresentado e armar toda uma rede de causas e consequências. Há também, 
nesse caso, uma operação ligada à estratégia de sustentação. No limite, 
porém, um telespectador ou ouvinte também pode se cansar, perder a 
atenção e se desvincular do objeto ”notícia”, o que o jornal deve evitar. 
(HERNANDES, 2006, p. 89) 

 

Buscando evidenciar os significados e as consequências provocadas pelos 

ritmos das unidades de expressão, Hernandes (2006) ressalta ainda que as unidades 
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curtas são capazes de estimular uma curiosidade sensorial. Desse modo, uma intensa 

variação nos planos de expressão, nos sons e nos elementos provocam uma sensação de 

aceleração que, dependendo da intensidade, pode causar no telespectador um cansaço 

ou uma dificuldade para conseguir acompanhar as histórias.  Por outro lado, as unidades 

longas podem possibilitar um maior contato do sujeito receptor com a unidade 

noticiosa, o que pode resultar numa maior reflexão ou, dependendo da intensidade, 

numa perda de atenção por falta de novidade ou por impaciência.           

Ao comparar o modo como o lead aparece nos jornais impressos com a forma 

como ele é inserido nos programas telejornalísticos, Viseu(1999) ressalta que eles 

atuam de forma  diferente. Assim, diferentemente do caso dos jornais impressos, em 

que o lead costuma aparecer retratando os dados mais importantes da matéria, 

respondendo a perguntas como o quê? quem? quando? onde? como?  e por quê? que 

serão desenvolvidos em detalhes ao longo do texto, no caso dos programas 

telejornalisticos, o lead exerce uma outra função: Trata-se de evidenciar os aspectos 

mais importantes da notícia, os detalhes mais atraentes e mais sedutores, principalmente 

por ser  necessário prender a atenção da audiência.  

Além dessa diferença, a forma como o lead aparece nesses veículos, diverge 

ainda pelo fato de, no caso dos programas telejornalísticos, as notícias serem produzidas 

para serem assistidas em sua totalidade, um fator que propicia ainda mais uma evidencia 

sobre os aspectos da banalização, superficialidade e espetacularização das notícias.  

Por outro lado, os leads nos jornais impressos e na televisão exercem funções 

semelhantes por eles estarem permanentemente submetidos à prova dos vereditos do 

mercado, através da sanção, direta, da clientela, ou indireta, do índice de audiência. 

Dessa forma: “Ambas estão submetidas a uma "ditadura da audiência". (VISEU, 1999, 

p. 5) 

Buscando desenvolver algumas questões sobre o método de análise dos 

programas jornalísticos televisivos, Gomes (2007) sugere ainda que o pesquisador 

analise o telejornalismo considerando outros aspectos além desses. Dessa forma, destaca 

a relevância dos aspectos históricos, sociais, ideológicos e culturais, principalmente por 

eles representarem fatores determinantes de suas características e de suas regras de 

funcionamento. 

Para efetuar essas análises, propõe que o pesquisador, ao considerar o 

telejornalismo como forma cultural e determinada pelo contexto histórico, deve 

desenvolver suas análises observando em primeiro lugar o contexto em que o programa 
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estudado é exibido. Esse trabalho deve incluir diversas contextualizações. Entre as mais 

importantes, estão a  do programa na grade da programação da emissora, do programa 

em relação à emissora, a situação relativamente à concorrência, além da  

contextualização em relação à sociedade e à cultura. Assim, é necessário que o 

pesquisador ao analisar um determinado programa televisual efetue algumas 

observações sobre o contexto histórico, técnico, econômico, social e cultural em que o 

programa estudado é exibido, e como ele se relaciona com o seu público receptor. 

Essa proposta de contextualização parece um procedimento necessário a ser 

efetivado pelos pesquisadores, principalmente quando ressalta que:  
 

A contextualização deve ter como objetivo compreender o programa como 
produto cultural específico, enquanto conjunto de estratégias histórica, 
econômica, cultural, ideológica e socialmente marcadas. A contextualização, 
para os fins que nos interessam aqui, não se transforma no objeto de 
investigação, mas deve nos ajudar a melhor compreender o objeto – o 
programa. Analisar o contexto em que um programa se insere deve significar, 
no esforço mesmo de análise, verificar como um programa específico apela, 
faz referência a, convoca seu contexto. (GOMES, 2007,  13) 

 

Esse modo de encarar a abordagem televisual parte ainda da premissa de que as 

notícias veiculadas pelos programas jornalisticos não correspondem absolutamente a 

uma representação fiel da realidade, mas a uma construção. Nesse sentido, é 

fundamental desvendar a forma como os programas constroem um efeito de que “diz a 

verdade”, de que “mostra a realidade”. Cabe, portanto, ao pesquisador verificar se os 

mecanismos utilizados pelo programa fazem com que o discurso seja compreendido 

como “verdadeiro”, e compreender de que modo os elementos presentes no discurso e 

no âmbito das imagens contribuem para fazê-lo parecer real, ser sentido como real. Para 

isso, além de analisar os recursos propriamente verbais, é necessário que se considerem 

também os elementos que configuram os dispositivos propriamente semióticos da TV, 

os recursos de filmagem, edição e montagem da imagem e de som empregados pelo 

programa:  

 

A análise deve nos levar ao que é específico da linguagem televisiva, tal 
como construída num determinado programa e conseqüentemente, tal como 
socialmente partilhado pela audiência. A gravação ao vivo, as simulações, 
bem como infográficos, mapas do tempo, vinhetas, telões e cenários virtuais 
formam o conjunto dos recursos que, para além de credibilidade,dão 
agilidade e ajudam a construir a identidade dos programas e das emissoras. A 
análise do texto verbal, por sua vez, deve revelar as estratégias empregadas 
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pelos mediadores para construir as notícias, interpelar diretamente a 
audiência e construir credibilidade. (GOMES, 2007,  p. 23) 

 

 É a partir desse modo de encarar o telejornalismo que é possível perceber o 

quanto é fundamental que o pesquisador interrogue como se dá a conjunção entre 

jornalismo, sociedade e cultura, e como se reconfiguram determinados valores 

jornalisticos tomados como universais, tais como: serviço público, objetividade, 

atualidade, credibilidade, independência e legitimidade.   

No intuito de desenvolvermos uma compreensão mais precisa e coerente sobre o 

programa em estudo, buscaremos examinar alguns operadores de análise. Esses 

operadores, segundo Gomes (2007), mostram-se significativos principalmente por 

possibilitarem ao pesquisador efetivar uma descrição, análise e interpretação do modo 

de funcionamento, das especificidades e das características dos programas televisivos. 

Apesar de serem brevemente descritos de forma isolada, não serão ao longo do trabalho 

observados e interpretados isoladamente. Esse modo de articular as análises dos 

operadores é sugerida quando ressalta que:  

 

Os operadores se articulam entre si, não devem ser observados nem 
interpretados isoladamente. Ao mesmo tempo, é importante tomarem conta 
que o objetivo de análise não deve ser descrever ou interpretar cada um dos 
operadores isoladamente, mas, através dos operadores, acessar o modo de 
endereçamento de um programa específico: os operadores são os “lugares” 
para onde o analista deve olhar, não o fim último do esforço analítico ( 
GOMES, 2007, p. 24)      

 

 Os operadores de análise sugeridos por Gomes e que observaremos nessa 

pesquisa são os seguintes: 

 

 

 O mediador.  

 

 

Segundo Gomes (2007), é necessário observar quem é o apresentador, como se 

posiciona diante das câmeras, as suas gestualidades e finalmente como se relaciona com 

os telespectadores. Essa observação é justificada principalmente por ele ser considerado 

o profissional que exerce o papel central, representando inclusive a “cara” do programa. 

Além disso, ele exerce uma importante função: a de desempenhar o papel de mediador 
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entre os telespectadores, os demais profissionais que atuam contribuindo com a 

cobertura dos acontecimentos e as fontes de informação.  

Para desenvolver uma análise sobre a atuação do apresentador, Viseu ressalta 

ainda que é necessário analisar o cenário onde ele aparece. “Cenário que, diga-se de 

passagem, muitas vezes lembra um palco. Nele, estão os atores principais, os 

apresentadores. Eles conduzem o espetáculo, chamam as matérias, interpretam notas e 

intercalam as cenas e as informações (VISEU, 2008 , p. 3) 

A relevância de uma observação em relação à atuação do apresentador é 

justificada ainda por ser ele quem atua construindo a credibilidade dos seus 

profissionais e legitimando os papéis por eles desempenhados.  

Para a efetivação dessas observações, utilizaremos diferentes procedimentos. 

Através da análise do discurso, verificaremos as estratégias narrativas e argumentativas 

por eles empregadas. As análises das imagens, por outro lado, nos possibilitarão 

perceber a sua performance corporal assim como se os recursos de câmera utilizados 

para enfocá-lo diferem da que é utilizada no enfoque dos demais personagens que 

aparecem no desenvolvimento das reportagens.  

 

 

    O contexto comunicativo  

 

 

Será analisado por ser importante perceber em que contexto comunicativo o 

programa é exibido. Desse modo, esta análise possibilitará principalmente observar em 

que circunstâncias temporais, espaciais e culturais, o programa em estudo vem sendo 

exibido. 

 

 

 O pacto sobre o papel do jornalismo 

 

Uma análise em torno do pacto que o programa vem estabelecendo com o 

público mostra-se um aspecto importante a ser observado. Esse papel ou pacto que os 

programas estabelecem com o público receptor geralmente é constituído de uma série de 

normas, valores ou cláusulas. Entre elas, a questão da objetividade, da imparcialidade, 

do interesse público e da responsabilidade social são as mais demandadas pelo público 
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receptor. Nesse sentido, atuar dizendo a verdade, sendo objetivo e imparcial, e 

mostrando a realidade refere-se a algumas das cláusulas centrais que costumam 

constituir os contratos que os programas jornalísticos costumam estabelecer com o seu 

público receptor.  

Para Jost (2004), essa noção de contrato é vista enquanto um acordo graças ao 

qual emissor e receptor reconhecem que se comunicam e o fazem por razões 

compartilhadas. Assim, no intuito de demonstrar que partilham de uma mesma 

ideologia e que são cúmplices, o programa pode, em algumas situações, atuar deixando 

claro o seu viés ideológico. Nesses casos, o programa e a emissora reconhecem que seu 

público, diante de um acontecimento, interpretaria de forma semelhante a realidade 

representada. Assim, a representação feita da realidade não é percebida pelo publico 

receptor enquanto abordagem parcial, tendenciosa e enviesada. “Ao contrário esse tipo 

de enfoque tende a ser percebido enquanto fruto de um olhar objetivo”.  

Em outras situações, o programa pode utilizar uma série de recursos para 

convencer o público de que diz a verdade. Desse modo, as estratégias presentes nos 

discursos e nas dimensões visuais e sonoras podem guiar o público a uma determinada 

leitura, que pode reagir construindo significações a partir desses estímulos e acreditando 

que a forma de o programa interpretar os fatos corresponde absolutamente à própria 

realidade.      

 

 

 

 Os recursos técnicos e os de linguagem televisual.  

 

Para uma compreensão dos recursos técnicos utilizados pelo programa, 

observaremos como este utiliza as tecnologias capazes de facilitar o processo de captura 

e transmissão de imagem e som. Além disso observaremos como o programa faz o uso 

de telões para proporcionar, enquanto efeito de sentido, credibilidade e autenticidade à 

emissora e ao programa em foco. Somada a esses aspectos, uma observação em torno 

das coberturas ao vivo poderá também evidenciar o modo como o programa busca o 

reconhecimento da autenticidade de sua cobertura por parte da audiência. 

Analisar os recursos da linguagem televisual implica ainda desvendar como o 

programa faz o trabalho de edição do áudio e das imagens. Trata-se, portanto, de se 

perceber como são articulados os recursos de edição, montagem e enquadramento de 
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câmera6, escolha de cenário, vinhetas, enfim, todos os elementos utilizados no processo 

de produção de sentido das representações televisuais. 

 Assim, partimos da concepção de que a busca de imposição de sentido atribuída 

aos fatos e às pessoas na mídia televisual ocorre com a utilização de uma serie de 

estratégias identificáveis através de diferentes procedimentos, envolvendo ainda a 

análise dos elementos evidenciados nas dimensões das imagens. 

O poder das estratégias visuais mostra-se de fundamental importância nas 

representações televisuais, uma vez que elas aparentemente exercem a função de 

reproduzir o acontecimento, embora, na realidade, apenas recortem e selecionem 

aspectos do que efetivamente ocorreu na realidade. Portanto, quando são veiculadas as 

imagens que não retratam o acontecimento ao vivo, trata-se de uma afirmação já 

ultrapassada, que não corresponde mais ao presente. Quando se refere a uma veiculação 

de um fato ao vivo, constitui-se em uma representação pontual, oferecida a partir de um 

enquadramento específico que, não necessariamente, possibilita uma compreensão exata 

daquilo que efetivamente ocorreu na realidade.  

Nesse sentido, podemos considerar que as imagens não são necessariamente 

utilizadas para representar o que aconteceu na realidade, mas constituem-se 

essencialmente em um objeto que foi trabalhado, escolhido, composto, constituído, 

tratado segundo normas profissionais, estéticas ou ideológicas. Esse trabalho é 

executado não somente pelo videomaker, mas praticado nas várias etapas de sua 

produção – iniciando-se desde o momento da gravação, passando pelo processamento 

via computador, até chegar aos bastidores das notícias, onde os editores podem ampliar, 

reduzir ou praticar cortes que deverão enfocar com maior ênfase determinados 

elementos ou ângulos.    

As imagens possuem, ainda, outros poderes, sobretudo por serem encaradas  
                                                 
6  As diferenças entre os diversos ângulos de câmera são evidenciados por Hernandes (2006), que 
define cada um deles da seguinte forma: O Close-up refere-se ao enquadramento mais próximo sobre o 
corpo. Ao enfocar a cabeça das pessoas evidenciando com maior nitidez as suas expressões, o que o 
Close-up possibilita é uma eliminação do cenário no qual se desenvolve a ação.     

O Plano próximo refere-se a um enquadramento maior que o close-up por enfocar o corpo 
partindo da cabeça até o busto. 

O Plano médio corresponde a um tipo de enquadramento maior que o plano próximo por 
evidenciar o corpo da cabeça até a cintura 

O Plano americano é um enquadramento que possibilita um enfoque maior que o plano médio, 
principalmente por evidenciar o corpo partindo da cabeça até a região dos joelhos 

O Plano de conjunto é um enquadramento que evidencia o corpo inteiro dos personagens, 
partindo da cabeça até os pés. 

O Plano Geral é um enquadramento que ilustra o cenário e o corpo dos personagens por 
completo. Esse distanciamento promovido pelo equipamento possibilita ao publico observar o quadro 
completo no qual as pessoas aparecem 
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como elemento capaz de reforçar a dimensão verbal ou como recurso capaz de 

possibilitar aos telespectadores perceberem como os fatos realmente ocorreram. Para 

possibilitar essa percepção, mesmo nos casos em que a imagem referente aos fatos não 

está disponível, os produtores das notícias podem utilizar recursos como: mapas, selos, 

desenhos, gráficos, quadros parados, legenda, fotos ou mesmo animação que atuam 

dirigindo, de certa forma, a apreensão dos telespectadores e evitando com isso o 

vazamento de sentidos que a imagem possa exibir. 

Jost (2004), ao fazer referência à veiculação das imagens na emissão dos 

discursos, demonstra que elas são importantes principalmente por desempenharem um 

papel de prova desse discurso. Dessa forma, “A imagem desempenha o papel de prova 

de asserção da afirmação. O peso da prova transfere-se do locutor para o plano das 

imagens. (JOST, 2004, p. 139) 

A análise dos elementos presentes nas imagens televisuais, notadamente a dos 

corpos juvenis, justifica-se ainda por várias razões. Entre as mais significativas, está o 

fato de reconhecermos que o corpo pode aparecer nas representações televisuais não 

exatamente enquanto um mero objeto orgânico, mas principalmente enquanto um 

recurso de linguagem capaz de enunciar e agregar valores. É com essa perspectiva de 

análise que Garcia (2005) demonstra que a expressividade corporal enfocada pela mídia, 

muitas vezes com o estilo artístico/estético e/ou a partir de determinadas estratégias, 

vem possibilitando  aos pesquisadores encarar o corpo  enquanto objeto de linguagem, 

capaz de articular discursos políticos e ideológicos:  

 
As relações afetivas do corpo consigo mesmo e com o outro inscrevem e 
produzem os caminhos da imagem corporal. O suporte- corpo- equaciona-se 
pela aparência que se veicula como efeito comunicacional: brincos, 
tatuagens, piercings, vestuário são implementos dessa discursividade 
estratégica. (GARCIA, 2005, p. 27)    
 

 

O grau de importância que o corpo vem exercendo nas representações midiáticas 

é ainda reforçado por ele quando demonstra que “a figuratização visual do corpo 

auxilia o leitor e o público a apreender as informações do produto/marca (GARCIA, 

2005: p. XII). Desse modo, demonstra que a mídia, ao representar o corpo enquanto 

linguagem, pode incorporar estratégias técnicas e combinações táticas que agregam 

valores ao produto/marca no intuito de persuadir o público consumidor e conquistar 

lucros no mercado, como é o caso, por exemplo, das propagandas publicitárias.  



 74

Essa possibilidade que as pessoas têm de serem influenciadas pela mídia coloca 

a expressividade corporal enquanto poderoso instrumento, principalmente por ser capaz 

de estimular e seduzir o público, além de poder ser incorporada a propagandas e/ou 

notícias enquanto estratégia capaz de ajudar na persuasão midiática. Conforme Garcia 

(2005) ressalta: 

 

Persuadir não seria diretamente enganar nem convencer ou induzir; mais que 
isso, implica em tratar estrategicamente as formas de condução da 
informação publicitária. Persuadir é elaborar com requinte as camadas 
necessárias do discurso estratégico, é avaliar a situação e levar o público a 
um grau de crença satisfatório para a compra e a confirmação pública dessa 
ação, vista lida como vantagem ao adquirir o produto ou ao mudar o seu 
comportamento. (GARCIA, 2005, p. 46)    
     

Esse poder que o corpo pode exercer sobre o público receptor revela o quanto 

ele pode ser utilizado enquanto estratégia na mídia. Deste modo, no caso das 

propagandas publicitárias, o público, mais do que ser influenciado por elas, pode ser 

convocado a uma ação: a do consumo. Por isso, acredita-se que, além de ter a 

possibilidade de assistir aos programas televisivos, o publico receptor pode acreditar 

que as abordagens correspondem absolutamente à realidade e, diante dela, reagir 

correspondendo aos estímulos, visões e comportamentos que foram levados a 

assumirem.  

A relevância atribuída à expressividade corporal enfocada pela mídia torna-se 

ainda mais significativa quando se percebe que as estratégias visuais tanto podem ser 

incorporadas às propagandas, às reportagens e às notícias no intuito de elevarem 

visualmente a qualidade dos produtos representados, estimulando o desejo dos 

consumidores, como também podem ser utilizadas, no caso de alguns enfoques 

realizados sobre determinados grupos de minorias sociais, para comprometer 

audaciosamente a imagem dos seus corpos, rebaixando as suas aparências e os seus 

valores, reforçando com isso o preconceito sobre eles. 

Garcia (2005), quando faz referência ao corpo na sociedade contemporânea, 

demonstra ainda que ele vem sendo encarado enquanto “um cartão de visita”. Mas, 

como é possível ser verificado, nem sempre ele vem sendo enfocado pela mídia no 

intuito de estimular o consumo, despertar o desejo de ter um corpo bonito, 

principalmente por existirem outras possibilidades, muitas vezes, bem diferentes dessas. 

Trata-se de abordagens contrárias a essa por ser possível representá-lo visualmente 
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enquanto alvo de criticas, objeto de indagação, provocação e questionamentos, e,  por 

isso, também com um poder de provocar impacto sobre o público receptor. 

A exposição de alguns elementos rebeldes incorporados à imagem corporal nem 

sempre tem conotação negativa, principalmente por parecerem símbolos da moda, como 

o demonstra Garcia quando faz a seguinte consideração:  

 

Diríamos que os símbolos de rebeldia e protesto, visualmente apresentados 
pelo cabelo comprido ou pelo casaco pesado com minissaia, por exemplo, 
revelam o trânsito dessa linguagem subversiva que acopla corpo e moda nos 
contextos socioculturais. Na cultura da moda é preciso considerar os 
detalhes visuais que o corpo expressa como traço identitário, veiculado no 
binômio linguagem- cultura. (GARCIA, 2005, p. 62)    
 
 

Desse modo, os corpos dos “transgressores”, que muitas vezes não 

correspondem ao ideal de corpo belo, saudável, sensual e erótico, podem não ser 

veiculados na televisão exatamente enquanto objetos de desejos a serem admirados, 

venerados, mas, ao contrário, eles podem ser exibidos associados aos símbolos de 

perigo e para provocar medo, raiva e indignação no público. 

A importância atribuída a essa exposição corporal é também analisada por Maria 

Rita Kerl ao afirmar que, diante de uma cultura que admira corpos belos, sensuais, 

sadios e desejáveis, “o padrão de beleza imposto pelo imaginário televisivo e 

publicitário poderia excluir majoritariamente os pobres e os negros como de fato 

exclui. (KERL apud GARCIA, 2005, p. 48).  

Nessa perspectiva, os efeitos das expressões corporais podem produzir sentido, e 

o corpo representado muitas vezes de forma nem tão ética, nem tão estética, refere-se 

indiscutivelmente a um recurso estratégico, que, juntamente com outros aspectos 

presentes no discurso e nas dimensões visuais, auditivas e sonoras, são capazes de 

influenciar as interpretações dos objetos ou das pessoas a que a mídia se refere. 

Aliás, é o que Rose (2002) também demonstra quando ressalta que as 

representações televisuais não são definidas apenas a partir do texto, uma vez que a 

dimensão visual implica técnicas de manejo de câmera e direção que também 

contribuem na interpretação do texto. Essas técnicas contribuem para produzirem 

sentidos, mas esses sentidos são gerados por técnicas de especialistas, tais como as 

tomadas singulares, isoladas e close-ups escrutinadores.  

Como vimos demonstrando, as dimensões visuais e sonoras constituem-se em 

aspectos importantes a serem analisados por demonstrarem que as disposições de ânimo 
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e a expressão de desconformidade podem também ser representadas através dos efeitos 

de iluminação e da música, entre outros. Dessa maneira, ressalta ainda que as imagens 

sombreadas podem ser incorporadas às representações para atribuirem sentido àquilo 

que é perigoso, que deve ser ocultado. E uma música misteriosa contrasta com o tom 

alegre da maioria das músicas de televisão. Diante disso, cita como exemplo que “Se as 

pessoas com problemas mentais são filmadas com fotografias sombreadas ou com 

fundo musical misterioso isso mais uma vez enfatiza a diferença.” (ROSE, 2002, p. 

349-350). 

Desse modo, embora pareçam infinitas as possibilidades de filmagem na 

televisão, seus operadores recorrem com muita frequência às convenções retiradas das 

imagens fotográficas. Esse aspecto facilita a análise da dimensão visual. Sabe-se, por 

exemplo, que “ o close-up é uma tomada que expressa emoção e escrutínio. Por outro 

lado as tomadas em close-up médio e abertura média muitas vezes significam 

autoridade( como é o caso de locutores de notícias e peritos) .” (ROSE, 2002, p. 357). 

Os pesquisadores das representações midiáticas podem ainda identificar outros 

fenômenos através da análise das dimensões visuais e sonoras. Assim, através dos 

aspectos sonoros, é possível as pesquisas identificarem as músicas de caráter misterioso 

que podem ser incorporadas às representações para se referirem diretamente a 

convenções de filmes de horror. Por outro lado, na análise das dimensões visuais, a 

posição em que as pessoas aparecem e os ângulos da câmera utilizados para as enfocar 

podem revelar efeitos de depressão.  

 
Por exemplo, ficou evidente, no caso de uma pessoa deprimida, estar ela 
sempre em uma posição inferior a de outros personagens centrais da 
narrativa. Se outros estivessem em pé, ela estaria sentada; se outros 
estivessem sentados ela estaria curvada.  (ROSE, 2002, p. 350)            

     
 

Diante dessa diversidade de dimensões a serem examinadas Rose (2002), propõe 

que o pesquisador da mídia televisual decida sobre as unidades de análise que pretende 

investigar. Nos estudos que têm como unidade de análise as tomadas feitas pelas 

câmeras de filmagem, ressalta que, quando a câmera muda de conteúdo, uma nova 

unidade de análise começa. Nesse sentido, a unidade de análise visual difere totalmente 

daquelas estudadas pelos teóricos dos discursos, que, no geral, se dedicam em analisar 

essencialmente os aspectos verbais, que, neste caso, pode ser uma linha, uma sentença, 

ou um parágrafo.  
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Para a efetivação de analise das dimensões visuais, sugere dois tipos de 

metodologia. Uma delas é a de contrastes, que implica realizar-se um trabalho de 

comparação entre os ângulos de câmera utilizados para filmar pessoas com problemas 

mentais e para filmar aquelas que não apresentam esse tipo de problema. Um outro 

modo de analisar representações televisuais refere-se aos estudos em que o pesquisador 

analisa as dimensões visuais empregando as citações ilustrativas. Nesse caso, as 

citações são empregadas basicamente para ilustrar e confirmar ou desconfirmar as 

proposições teóricas e metodológicas. 

 

Em outras palavras, as regras para a seleção de citações ilustrativas devem 
ser elas próprias teoricamente fundamentadas. Isso quer dizer que não é 
necessário selecionar citações ilustrativas aleatoriamente. Ao contrário, elas 
devem ser selecionadas tanto para confirmar ou desconfirmar os princípios 
teóricos e a dimensão dos dados empíricos apresentada em forma de 
números (ROSE, 2002, p. 361).           

   

 Conforme as abordagens já discutidas, percebe-se, portanto, que os diversos 

teóricos que vêm se pronunciando sobre a atuação da mídia televisual, embora 

apresentem certas particularidades em suas abordagens, expõem alguns elementos em 

comum. É o caso da percepção de que a produção de sentido na mídia é elaborada a 

partir de diferentes estratégias, presentes tanto no discurso como nas dimensões visuais 

e sonoras.  

A partir dessas considerações, acreditamos que analisar as dimensões visuais 

das reportagens nos possibilita, portanto, perceber se os jovens de origem popular, 

quando aparecem no programa em estudo envolvidos nos casos de violência, são 

enfocados com técnicas de filmagem que favorecem a sua discriminação, exclusão e 

estigma, e se os ângulos com que são enfocados diferem dos que são utilizados para 

evidenciar as demais pessoas que aparecem nas reportagens.   

 

 A relação com as fontes de informação.  

 

 

Uma verificação quanto à forma de como o programa se relaciona com as fontes 

de informação, ou seja, com as vozes acessadas pelo programa no processo de 

representação das notícias, mostra-se um aspecto importante a ser analisado nessa 

pesquisa por tanto poder revelar quais as suas fontes preferidas e como a forma com que 



 78

o programa se relaciona com elas. As fontes, segundo Gomes (2007), podem ser de dois 

tipos. A primeira delas refere-se ao cidadão comum que costuma aparecer nos 

programas de três modos básicos: a primeira delas é quando ele é afetado pelas notícias; 

a segunda é quando ele próprio se transforma em notícia; a ultima forma refere-se às 

situações em que o cidadão é tratado como vox populi, ou seja, quando faz parte de 

enquetes sobre determinada temática.   

O segundo tipo de fonte refere-se às pessoas que exercem papel de autoridade ou 

de especialista. Essas fontes, segundo Gomes(2007), exercem um papel importante nas 

representações televisuais por serem vistas enquanto vozes autorizadas a falar. Nesse 

sentido, as declarações dessas fontes atuam especialmente para dar legitimidade e 

credibilidade aos relatos telejornalísticos.  

Ao analisar a importância que a televisão vem dando às testemunhas dos fatos, 

Jost demonstra que elas são tão significativas que muitas vezes um testemunho vale 

mais do que dez mil estatísticas. Assim, afirma que: “Contrariamente ao que acontecia 

na televisão há uns 20 anos, quando para provar um fenômeno, mostravam-se 

estatísticas, grades etc, hoje prefere-se trazer alguém que vive ou viveu a situação.” 

(JOST,  2004, p.143-144 ) 

Essa perspectiva revela que o papel das fontes de informação e os seus 

respectivos discursos podem exercer um poder fundamental na argumentação elaborada 

pelos programas televisuais. Daí a freqüência com que alguns programas televisuais 

vêm privilegiando os testemunhos nos diversos tipos de emissões.            

 

 

 O texto verbal 

 

 

Analisar o discurso emitido pelas pessoas que se pronunciam no programa 

considerado também parece um procedimento metodológico importante a ser efetivado 

nesta pesquisa por ele evidenciar as estratégias discursivas adotadas pelo programa, para 

propiciar credibilidade, revelar seu modo de endereçamento, e, também, por demonstrar  

a forma que vem produzindo o julgamento dos jovens de origem popular envolvidos nos 

casos de violência.   

São diversas as contribuições teóricas dos pesquisadores que vêm se 

pronunciando a respeito da análise dos textos verbais. Entre elas, as efetivadas por 
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Brandão (1998), Dominique Maingueneau (1993), Bourdieu (1983), Fausto Neto 

(2002), Hernandes (2006) Orlandi (2007) e Jost (2004) revelam-se importantes para a 

efetivação deste estudo, principalmente por apresentarem aspectos e argumentos que 

parecem essenciais para análise dos textos verbais.    

 Apesar de esses pesquisadores apresentarem contribuições diferentes, é 

possível perceber que eles apresentam algumas semelhanças. A concepção ingênua da 

linguagem enquanto simples suporte para a transmissão de informações é criticada por 

todos eles. Além disso, na percepção de todos eles, inexiste um enunciado livre e 

neutro; e concebem a linguagem como instrumento que permite aos seus enunciadores 

construir significados em relação aos seus enunciados, o que inclui o mascaramento das 

informações em relação aos seus referentes.   

É dessa perspectiva de análise que Brandão(1998), a partir da análise do 

discurso, busca destacar os efeitos de sentido provocados pela presença do ideológico 

nos discursos sociais. Nesse sentido, demonstra perceber a linguagem da seguinte 

forma:  
 

Como elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e 
como forma de engajá-lo na própria realidade, a linguagem é o lugar do 
conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da 
sociedade uma vez que os processos que a constituem são históricos sociais. 
(BRANDÃO, 1998, p. 12)  
   

Além de demonstrar que a linguagem não pode ser encarada somente enquanto 

instrumento que facilita a comunicação, esclarece ainda que não há um discurso 

ideológico, pois todos eles o são. Esse modo de encarar a presença da ideologia revela- 

-se significativa, sobretudo por percebê-la enquanto algo inerente a todos os discursos. 

Dessa forma, a linguagem, além de possuir o poder de criar e produzir sentido, 

representa também um risco na medida em que pode ser utilizada no intuito de 

manipular a construção de sentidos, de criar novos e de eliminar os indesejáveis. Essa 

percepção é ainda reforçada quando esclarece que as veiculações dos discursos são, 

portanto, “o recorte que uma determinada instituição ou classe social ( dominante) num 

dado sistema ( por exemplo: o capitalista) faz da realidade retratando assim ainda que 

de forma enviesada uma visão de mundo” (BRANDÃO, 1998,  p. 27-28)         

Uma contribuição significativa em relação ao poder dos discursos está na 

concepção abordada por Michel Foucault, segundo a qual,     
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O discurso é o espaço em que saber e poder se articulam pois quem fala, fala 
de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente. Esse 
discurso que passa por verdadeiro, que veicula saber (o saber institucional) é 
gerador de poder. (FOUCAULT, apud BRANDÂO, 1998, p 31) 

 

Maingueneau (1993), ao comentar sobre os objetos que interessam à análise do 

discurso, demonstra que eles correspondem ao que geralmente se chama de formações 

discursivas, expressão correntemente utilizada também por Michel Foucault, definidas 

enquanto: 

 

O que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma alocução, um 
sermão, um panfleto, uma exposição, um programa, etc.) a partir de uma 
posição dada em uma conjuntura determinada (MAINGUENEAU, 1993, p. 
22) 
   

Ao fazer referência aos elementos necessários para uma compreensão do método 

da análise de discurso, Maingueneau (1993) percebe como relevante a influência da 

pragmática sobre a análise do discurso, por aquela mostrar que a linguagem deve ser 

encarada enquanto uma forma de ação. Esse modo de perceber a linguagem revela-se 

significativo sobretudo por poder ser verificado que: “ ao dar uma ordem, por exemplo, 

coloco-me na posição daquele que está habilitado a fazê-lo e coloco meu interlocutor 

na posição daquele que deve obedecer (MAINGUENEAU, 1993, p. 29-30) 

  Por outro lado, ressalta que, ao analisar as instâncias de enunciação, o conceito 

de lugar revela-se fundamental, pois demonstra que o lugar onde o discurso é produzido 

tanto constitui o sujeito enquanto sujeito do seu discurso, como, por outro lado, atua  

assujeitando-o. “Se ela submete o enunciador às suas regras, ela igualmente o legitima, 

atribuindo a autoridade vinculada a este lugar” (MAINGUENEAU, 1993,33). Além 

disso, ressalta que a teoria do discurso não é uma teoria do sujeito antes que este 

enuncie, mas uma teoria da instância da enunciação que é, ao mesmo tempo e 

intrinsecamente, um efeito de enunciado” (MAINGUENEAU, 1993, p.33) 

    Essas perspectivas revelam que diversos aspectos podem ser analisados pelos 

pesquisadores que trabalham com a análise do discurso. Orlandi (2007) também faz 

referência a alguns desses aspectos ao revelar que a análise do discurso não se resume 

ao estudo linguístico do dizer, principalmente por as condições de produção do discurso 

parecerem aspectos fundamentais a serem analisados.  
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Os dizeres não são como dissemos, apenas mensagens a serem 
decodificadas. São efeitos de sentidos que são produzidos em condições 
determinadas e que estão de alguma forma presentes no modo como se diz, 
deixando vestígios que o analista de discurso tem de apreender. São pistas 
que ele aprende a seguir para compreender os sentidos aí produzidos, pondo 
em relação o dizer com sua exterioridade, suas condições de produção. Esses 
sentidos tem a ver com o que é dito ali mas também em outros lugares, 
assim como com o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não foi. ( 
ORLANDI, 2007, p. 30) 
 
 

Ao enfatizar a importância das condições de produção, o que evidencia é que a 

análise de discurso não trata somente do estudo linguístico do dizer; que a linguagem 

enquanto discurso não é neutra nem inocente, porque ela está engajada numa 

intencionalidade; que ela não pode ser encarada somente como instrumento de 

comunicação caracterizado pela neutralidade e inocência, mas, principalmente, como 

forma de expressão determinada pela formação ideológica de quem a emite e pelas 

condições de produção em que são elaborados os enunciados. 

Uma ênfase sobre a importância da análise das condições de produção também é 

demonstrada por Bourdieu(1983). Ele reconhece que um dos pressupostos da 

comunicação, que escapa completamente aos linguistas, refere-se à análise das 

condições de sua instauração, o contexto social no qual ela se instaura e, em particular, a 

estrutura do grupo no qual ela se realiza:  

 

A verdade da relação de comunicação nunca está inteiramente no discurso, 
nem mesmo nas relações de comunicação; uma verdadeira ciência do 
discurso deve buscá-la no discurso, mas também fora dele, nas condições 
sociais de produção e de reprodução dos produtores e receptores e da relação 
entre eles (por exemplo, para que a linguagem de importância do filósofo 
seja recebida, é preciso que estejam reunidas as condições para que ela seja 
capaz de obter a importância que a elas se concede. (BOURDIEU, 1983, p. 
7-8) 

 
 

As condições de produção podem ser encaradas tanto no seu sentido estrito 

como no mais amplo. Dessa forma, além do contexto mais imediato com que o discurso 

se desenvolve, o contexto sócio-histórico-ideológico também deve ser considerado. A 

análise do contexto imediato pode ainda revelar que o lugar a partir do qual fala o 

sujeito é constitutivo do que ele diz:  

 

Assim se o sujeito fala a partir do lugar de professor, suas palavras 
significam de modo diferente do que se falasse do lugar do aluno. O padre 
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fala de um lugar em que suas palavras tem uma autoridade determinada 
junto aos fiéis etc. Como nossa sociedade é constituída por relações 
hierarquizadas, são relações de força, sustentadas no poder desses diferentes 
lugares que se fazem valer na comunicação. A fala do professor vale( 
significa) mais do que a do aluno. (ORLANDI, 2007, p. 39-40)  
 
 

Além de demonstrar a importância das condições de produção do discurso, 

Orlandi (2007) parece revelar um aspecto distinto dos demais pesquisadores que 

analisam os textos verbais. Trata-se de analisar o que não é dito. A importância dessa 

análise deve-se principalmente ao fato de acreditar que o silêncio não fala: significa. Ele 

ainda pode revelar os sentidos não desejados. Por isso, demonstra que, para se 

compreender um discurso, é necessário observar sistematicamente o que ele cala.   

A percepção de que o dizer tem relação com o não dizer e de que o silêncio de- 

ve ser considerado na análise do corpus revela uma visão diferente daquela dos teóricos 

dos discursos que muitas vezes são reducionistas ao perceberem a linguagem verbal 

enquanto determinante do processo de significação e acreditarem que o silêncio só é o 

silencio dominado pelos aspectos verbais.  Entre as formas de trabalhar o não dito na 

análise de discurso, Orlandi(2007) faz referência ao silêncio que apresenta algumas 

diferenças.    
 
Desse modo distinguimos o silêncio fundador ( que como dissemos faz com 
que o dizer signifique e o silenciamento ou política do silêncio que por sua 
vez se divide em: silêncio constitutivo, pois uma palavra apaga outras 
palavras( para dizer é preciso não dizer: se digo “sem  medo” não digo “ 
com coragem”  e o silêncio local que é a censura aquilo que é proibido dizer 
em uma certa conjuntura é o que faz com que o sujeito não diga o que 
poderia dizer: numa ditadura não se diz a palavra ditadura não porque não se 
saiba mas porque não se pode dize-lo. As relações de poder de uma 
sociedade como a nossa produzem sempre a censura, de tal  modo que há 
sempre silêncio acompanhando as palavras. Daí que na análise devemos 
observar o que está sendo dito, o que não pode ser dito etc.  (ORLANDI, 
2007, p. 83) 
 

  
Diante da relevância sobre a análise do silêncio nos discursos, o que Orlandi 

(2007)  parece revelar é que a linguagem não está associada somente ao que é dito, aos 

aspectos verbais, mas que o não verbal, o que não é dito também contribui no processo 

de produção de sentido.  

Ao escrever sobre o método da análise do discurso, Dominique Maingueneau 

(1993) também expõe a importância de outras dimensões além daquelas emitidas no 

discurso, que considera importantes para sua perspectiva. Trata-se de analisar também o 

quadro das instituições em que o discurso é produzido, as quais delimitam 
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significativamente a enunciação. Por isso, orienta os pesquisadores que trabalham com 

esse método a não analisarem o corpus de pesquisa como se fosse produzido por um 

determinado sujeito; mas que é fundamental considerar a sua enunciação enquanto 

correlato de certa posição sócio-histórica dos enunciadores.    

Dessa forma, trabalhar com a análise das dimensões verbais pode ser 

significativo por ela implicar uma análise não somente sob o seu aspecto linguístico, tal 

como alguns dos teóricos da linguagem ressaltam, mas como um mecanismo gerador de 

poder e organizado por certos procedimentos, no intuito de eliminar toda e qualquer 

ameaça à permanência desse poder. Algumas reflexões sobre o poder presente ao ato de 

comunicação são evidenciadas por Bourdieu (1983), que também percebe a língua não 

somente como meio de comunicação, mas também como instrumento de poder:   

 

A língua não é somente um instrumento de comunicação ou mesmo de 
conhecimento, mas um instrumento de poder. Não procuramos somente ser 
compreendidos, mas também obedecidos, acreditados, respeitados, 
reconhecidos. Daí a definição completa da competência como direito à 
palavra, isto é, à linguagem legítima como linguagem autorizada, como 
linguagem de autoridade. A competência implica o poder de impor a 
recepção ( BOURDIEU, 1983, p.  5-6) 
 
 

Apesar de considerarmos que as imposições de sentido atribuídas às 

reportagens televisual são construídas nas diferentes etapas do processo de produção das 

notícias, passando, desde o momento da seleção das ocorrências, pela produção das 

imagens, a escolha do som, e diagramação, até o processamento da linguagem, e que as 

ocorrências noticiadas são construídas a partir de vários critérios determinados pelo 

interesse da linha política editorial do veículo de comunicação, realizamos a análise das 

dimensões verbais a partir das orientações sugeridas por esses pesquisadores. 

Em termos metodológicos, nossa primeira tarefa será a de descrever em que 

condições vêm sendo produzidos os discursos evidenciados no programa. Essa análise  

não só revelará as condições imediatas com que o apresentador do programa, a equipe 

de reportagem e dos jovens se pronunciam, mas revelará também em que contexto 

sócio-histórico-cultural o programa vem atuando. Esse procedimento coincide com as 

sugestões fornecidas por Gomes (2007), que, a partir dos estudos culturais, sugere 

diversas orientações aos pesquisadores dos programas telejornalísticos, evidenciando a 

importância da análise do contexto social em que ele se desenvolve, conforme já foi 

discutido. 
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Como sugerido por Orlandi (2007), buscaremos ainda interpretar o corpus da 

pesquisa colocando o dito em relação ao não dito. Enfim, procurando ouvir, naquilo que 

o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente os sentidos de suas 

palavras.  

No intuito de analisarmos especificamente as palavras dos discursos, uma 

observação em torno da utilização dos advérbios na forma modal (como: exatamente, 

normalmente, seguramente, infelizmente, evidentemente) se mostrará de fundamental 

importância para a análise. A utilização desses recursos adverbiais revelam 

principalmente o quanto os enunciadores podem estar inseridos na tensão do enunciado 

no momento em que estão construindo a enunciação. Nesse sentido, o tipo do discurso 

emitido pelo apresentador do programa e pelos demais profissionais que compõem a 

equipe de reportagem, pode evidenciar que, além de virem atuando, registrando e 

evidenciando os fatos, estão tendo a possibilidade de exercerem o seu trabalho, 

qualificando e julgando o comportamento dos jovens. 

O modo como a ironia aparece no discurso também poderá ser verificada. 

Segundo Jost (2004), o pesquisador pode identificar a ironia no discurso nos momentos 

em que o locutor, ao enunciar algo, finge estar acreditando em alguma coisa em que, na 

realidade, não acredita. Diante disso, ressalta que: 

 

A ironia é definida como um tipo de fingimento porque nela o locutor finge 
pensar alguma coisa que ele não pensa. Por exemplo quando eu digo: Tu és 
muito hábil”, para alguém que deixou cair alguma coisa no chão, na verdade 
eu penso que” tu não és hábil” (JOST,2004, p. 142 ) 

 

Nesse sentido, ressalta que é possível o pesquisador identificar a ironia no 

discurso, pois ela possui modalizadores. O sentido irônico e os seus referidos 

modalizadores são exemplificados nos seguintes exemplos: “Em Berlim os nadadores 

alemães verdadeiramente afundaram”. A partir disso, demonstra que o que 

verdadeiramente ocupa um papel de modalizador é o afundaram, que tem um sentido 

irônico.  Um outro exemplo é quando alguém fez uma estupidez e a gente diz que ele é 

verdadeiramente inteligente. Nesse tipo de enunciado, é pela expressão 

verdadeiramente que o pesquisador consegue compreender a ironia.   

O modo como o locutor se posiciona diante do seu próprio enunciado também 

poderá ser verificado, sobretudo, nas situações em que ele atua demonstrando o seu grau 

de adesão ao discurso que ele próprio emite. Segundo Hernandes(2006), no jornalismo, 
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independentemente de se tratar de textos classificados como objetivos, interpretativos 

ou opinativos, a criação de distanciamento com o recurso da terceira pessoa 

frequentemente é utilizado.  Assim, uma postura frequentemente utilizada é a de fazer 

com que as notícias sejam manifestadas, no nível discursivo, sem a explicitação de um 

“eu”. Dessa forma: “O uso da terceira pessoa numa reportagem dá a impressão de que 

o próprio assunto se apresenta para o público (HERNANDES, 2006, p. 31).  

A forma como o apresentador do programa reconhece a existência da recepção 

também poderá ser verificada. Para isso, serão verificadas as situações em que ele vem 

interpelando diretamente os receptores, solicitando suas respostas, direcionando 

questionamentos ou os convocando a avaliarem os pontos de vista que ele próprio 

emite. 

A maneira como o apresentador convoca os receptores para continuarem 

assistindo ao programa, e conhecendo o detalhamento dos fatos por ele ofertados, 

poderá ser verificada nas situações em que ele trabalha emitindo as expressões como: 

veja só, veja a seguir, veja agora.   

Um dispositivo de enunciação que estrutura o discurso antecipatório, segundo 

Fausto Neto ( 2002), e que será analisado nos enunciados emitidos pelos profissionais 

que compõem a equipe de reportagem, veiculados pelo telejornal em estudo, refere-se 

àqueles em que o apresentador e/ou os repórteres emitem os enunciados fazendo 

referência e se apoiando no posicionamento de outras pessoas que podem, por sua vez, 

atuar mostrando, revelando, confirmando e ilustrando os fatos em questão. Nesse caso, 

o discurso antecipatório, que pode estar presente nos enunciados, pode estar se 

estruturando, através do discurso indireto, com as afirmações jornalísticas que se 

apoiam sempre em um outro discurso. 

Outro mecanismo realizado pelo programa e que poderá ser verificado nesta 

pesquisa está nos enunciados realizados pelo apresentador do programa, nas situações 

em que ele atua mostrando os seus pontos de vista, comparando os comportamentos dos 

jovens de origem popular com os demais – inclusive comparando com o modo como ele 

próprio viveu a sua juventude. 

O modo de o apresentador do programa julgar as possibilidades de os jovens se 

recuperarem e serem reinseridos na sociedade, assim como a forma de ele atuar 

indagando também sobre “o que fazer” – como solucionar o problema da violência 

cometida ou sofrida pelos jovens e sugerindo, ordenando o que deve ser feito com os 

jovens, e como a sociedade deve reagir diante dessa problemática – também será 
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verificada através da análise das dimensões verbais. 

Um outro mecanismo de enunciação que caracteriza o discurso antecipatório, e 

que será observado nesta pesquisa, diz respeito à intervenção opinativa produzida 

diretamente pelo próprio programa. Esse mecanismo poderá ser verificado através de 

diferentes colocações feitas pelo apresentador do programa, que podem ser construídas 

a partir das informações prestadas tanto a partir das abordagens feitas pelos repórteres, 

agentes de segurança pública, delegados, como a partir das declarações fornecidas pelos 

jovens que se encontram envolvidos em casos de violência    

Através da observação das reportagens, poderemos ainda verificar sob que 

condições os profissionais que compõem a equipe de reportagem realizam as entrevistas 

com os jovens. Deve-se verificar, inclusive, que estratégias de discurso são por eles 

utilizadas para impor determinados questionamentos para os jovens responderem e as 

estratégias empregadas pelos mediadores para construir as notícias, interpelar 

diretamente a audiência e construir credibilidade do programa. 

Será o diagnóstico em relação às condições em que são produzidos os discursos 

dos jovens, aos tipos de questionamentos que lhes são impostos pela equipe de 

reportagem assim como à análise desempenhada pelas fontes de informação e à forma 

como o apresentador do programa se pronuncia sobre os jovens de origem popular que 

poderá revelar o quanto o programa vem atuando como um tribunal midiático onde os 

papéis exercidos pelas pessoas que atuam nos verdadeiros tribunais também parecem 

ser desempenhados.    

 

 

A construção do corpus e a elaboração do quadro 

 

 

No intuito de desenvolvermos esse estudo e analisarmos as estratégias 

presentes nas dimensões visuais, auditivas e sonoras do programa considerado, diversos 

procedimentos foram realizados.    

O primeiro passo adotado no processo de coleta de dados, nesta pesquisa, foi 

realizarmos um trabalho de observação do programa em estudo, verificando não 

somente as estratégias discursivas emitidas pelos jovens e pelos profissionais que 

compõem a equipe de reportagem, mas também os dados que apareciam em relação ao 

perfil sócio-econômico dos jovens, sobretudo a partir das variáveis como sexo, idade e 
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ocupação. Além disso, foram observados os aspectos sonoros e os ângulos utilizados 

nas representações dos jovens que apareciam envolvidos nos casos de violência. 

Após esse processo de observação e contato inicial com o nosso objeto de 

estudo, passamos num segundo momento a realizar as gravações do programa e efetivar 

em seguida as referidas transcrições e análise das reportagens. A fim de selecionarmos o 

corpus, foram reservadas três semanas para efetivarmos o registro das representações 

das ocorrências de violência, que envolviam a juventude e que tiveram repercussão, 

especificamente, no programa em estudo. Esse período foi iniciado no dia 20 de Julho 

de 2007 e estendido até o dia 11 de Agosto do mesmo ano.  

Acreditamos que resultados diferentes em relação à gravidade das ocorrências 

poderiam ter aparecido caso as gravações tivessem ocorrido em outra época do ano. 

Como não era o nosso principal objetivo analisar a gravidade dos fatos, mas o tipo de 

representação que vem sendo feita em relação aos jovens, a partir do seu envolvimento 

com a violência, acreditamos que caso as gravações tivessem ocorrido num período 

maior ou em outra época do ano, chegaríamos a conclusões semelhantes. 

Durante o processo de seleção do corpus da pesquisa, além de decidirmos que os 

dados a serem analisados seriam exatamente aquelas representações que tratassem das 

ocorrências de violência – que tinham os jovens como principais envolvidos, como 

vítimas ou como autores – decidimos que era fundamental transcrever todas as falas que 

apareciam nas reportagens. Por isso foi crucial transcrevermos o material e 

identificarmos exatamente quem, nas reportagens, disse o quê.  

Foi no intuito de realizarmos uma transcrição eficiente do material e 

identificarmos com clareza tudo o que foi falado que realizamos uma leitura atenta do 

material transcrito, acompanhando, paralelamente, com a escuta das fitas. Em relação a 

essa transcrição literal, é conveniente ressaltar que ela não incluiu as pausas, os 

silêncios, os tons dos discursos embora, em algumas situações, esses aspectos tenham se 

mostrado significativos.  

Posteriormente a essa etapa, passamos para a fase de seleção e análise de dados. 

Observamos, então, tanto o conteúdo do discurso emitido pelo apresentador do 

programa, pelos demais profissionais que compõem a equipe de reportagem, pelas 

testemunhas de acusação, pelas fontes de informação e por aqueles que tratavam da 

forma como os jovens reagiram discursivamente diante dos questionamentos que foram 

convocados a esclarecer, quanto os ângulos de câmera, utilizados para enfocar essas 

diferentes pessoas que aparecem nas reportagens. Além disso, através da análise das 
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dimensões visuais, foi possível verificar os cenários em que os fatos se desenvolviam, 

assim como os recursos sonoros utilizados pelo programa. 

Para desenvolvermos essa tarefa, encontramos nas obras consultadas diferenças 

nos nomes e nas variações dos planos de câmera. Rose(2002), por exemplo, demonstra 

que o close-up apresenta variações, podendo ser subdividido em o close-up, close-up 

máximo e close-up médio. Hernandes(2006), por outro lado, não apresenta variações 

sobre esse ângulo de câmera. O que ele chama de plano médio, Rose chama de abertura 

média.  

Diante dessas e de outras diferenças em relação à nomeação desses ângulos de 

câmera e da necessidade de identificarmos todas as possibilidades de enquadramento 

realizadas pela câmera de vídeo, optamos por adotar nesta pesquisa os conceitos 

utilizados por Hernandes(2006), tais como o close-up, o plano próximo, o plano médio, 

o plano americano, o plano de conjunto e o plano geral. Buscando incluir outras 

possibilidades de enquadramento, utilizaremos os termos de tomada dupla (duas pessoas 

no quadro), tomada tripla (três pessoas no quadro) e tracking (câmera seguindo a ação), 

conforme discutido por Rose(2002). 7 

Para identificarmos os planos de câmera e efetivarmos as análises sobre todos os 

elementos que constituem as coberturas dos fatos aqui analisados, elaboramos uma 

tabela constituída de cinco colunas onde buscamos os seguintes objetivos: evidenciar os 

fragmentos das imagens presentes nas coberturas; nomear os recursos de câmera; 

identificar os momentos em que os recursos sonoros eram utilizados; identificar o 

tempo que o programa dedicou aos fragmentos das reportagens; evidenciar o conteúdo 

do discurso emitido pelas diversas pessoas que se pronunciam nas reportagens e 

desenvolver algumas observações preliminares, tendo em vista o conjunto de dados 

ilustrados e recursos utilizados nos diversos momentos das reportagens. 

A elaboração dessa tabela justifica-se por diversos fatores. Em primeiro lugar, 

acreditamos que, ao evidenciarmos os fragmentos das imagens, nomeando cada tomada 

de conjunto de dados, será possível constatarmos se o ângulo utilizado para evidenciar 

os jovens envolvidos nos casos de violência difere daqueles utilizados para representar 

as demais pessoas que aparecem nas reportagens, como o apresentador do programa, os 

repórteres que realizam a cobertura dos acontecimentos assim como os delegados, 

policiais ou até mesmo os familiares dos jovens que costumam aparecer nas reportagens 

                                                 
7 A diferença sobre cada um desses planos será mais bem esclarecida na tabela onde evidenciamos e 
nomeamos cada um dos fragmentos de imagem que apareceram nas reportagens. 
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fornecendo alguns detalhes dos acontecimentos. 

A visibilidade de todos os fragmentos de imagens utilizados pelo programa se 

justifica ainda por nos possibilitar observarmos se a tomada feita pela câmera para 

evidenciar os jovens era única, dupla (duas pessoas no quadro), ou se eram as que 

evidenciavam o grupo (várias pessoas ao mesmo tempo).  

Uma observação em relação aos momentos em que a iluminação parecia 

sombreada e uma verificação em torno dos momentos em que os recursos sonoros eram 

utilizados também se tornaram possíveis através dessa tabela. Essa identificação é 

considerada um importante aspecto a ser observado, principalmente, por podermos 

identificar em que situações e em que tipo de ocorrências essas estratégias eram 

incorporadas nas reportagens.    

A coluna que evidencia a duração dos fragmentos das reportagens se justifica 

pelo fato de o tempo de duração das reportagens, assim como o seu ritmo de duração, 

em alguns momentos, poder parecer intenso e excessivo enquanto em outros 

praticamente não haver variações com implicações na  produção de sentido.  

O tempo de duração também é encarado como elemento significativo a ser 

analisado nesta pesquisa por acreditarmos que, quando o programa cede mais tempo de 

sua duração para representar um acontecimento, ou está de alguma forma evidenciando 

maior atenção a um assunto do que a outro veiculado num tempo menor. Em outras 

palavras, o apresentador do programa pode demonstrar para o público receptor que o 

fato veiculado é muito importante. Trata-se de uma estratégia que pode provocar no 

público receptor uma interpretação de que se trata de algo muito importante e que 

merece o mesmo nível de consideração dele.   

A constituição dessa tabela e a contribuição dos operadores de análise nos 

auxiliarão no processo de análise em torno das representações que o programa 

considerado vem realizando sobre os jovens de origem popular envolvidos nos casos de 

violência. Para isso, nos deteremos em analisar as diferentes partes que constituem as 

reportagens televisuais, a partir da cabeça da matéria evidenciada no discurso do 

apresentador até a cobertura efetivada pelos repórteres, as sonoras referentes às 

entrevistas realizadas com os jovens, testemunhas de acusação, e declarações das fontes 

de informação, os discursos emitidos pelos repórteres enquanto realizam a passagem 

sobre os acontecimentos e aqueles desenvolvidos em off, assim como a nota pé, 

evidenciada no discurso do apresentador. Para complementarmos este trabalho, 

analisaremos ainda as vinhetas de abertura do programa assim como aquela utilizada 
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para a abertura do quadro “Os inocentes”. 

A incorporação desses operadores de análise será evidenciada de acordo com as 

sugestões de Gomes (2007). Eles não aparecerão de forma isolada, mas serão incluídos 

no desenvolvimento da analise dos dados, que será estruturada a partir dos dados que 

comprovam a nossa hipótese de trabalho. Tratamos de demonstrar como o programa 

vem atuando enquanto um tribunal, constituído de personagens que exercem papéis 

semelhantes aos daquelas pessoas que atuam nos verdadeiros tribunais.      

Nesse sentido, a partir dos dados registrados no período de gravação, 

selecionamos e analisamos as seguintes reportagens:  
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3. O PROGRAMA CORREIO VERDADE E A MÍDIA TRIBUNAL: OS 

JULGAMENTOS DOS JOVENS DE ORIGEM POPULAR 

 

 

3.1 Apresentação e contextualização do programa 

 

 

No intuito de analisarmos o tipo de representação que a televisão vem fazendo 

sobre os jovens de origem popular envolvidos nas ocorrências de violência, optamos por 

analisar a abordagem realizada pelo programa telejornalístico de caráter policial1 

“Correio Verdade”, transmitido pela “TV Correio”, emissora representante do sistema 

Record de telecomunicação no Estado da Paraíba.  

O Correio Verdade é um programa de telejornalismo policial transmitido pelo 

Sistema Correio de telecomunicações, uma emissora representante da Rede Record de 

telecomunicação no Estado da Paraíba  

A Rede Record é uma rede de televisão brasileira de canal aberto, fundada no 

ano de 1953. Sua sede está situada no município de São Paulo. Atualmente, ela pertence 

ao empresário Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e vem atingindo 

99,01% do território nacional, a partir do apoio das diversas emissoras afiliadas. Além 

de cobrir de forma significativa a maior parte do território brasileiro, a Rede Record de 

televisão possui ainda uma cobertura em diversos países, tanto da América do Sul como 

da América do Norte, Europa e parte da Ásia e África. 

A proposta do programa Correio Verdade, de acordo com as informações 

disponibilizadas no site da emissora, é “evidenciar a verdade por trás das noticias e 

transmiti-las aos paraibanos cobrando ainda a responsabilidade daqueles que possam 

solucionar os problemas ou trazer as respostas para questionamentos da população”. 

A sua exibição ocorre exatamente num intervalo entre aos programas locais: Correio 

Esportes e Correio Debate.  

O programa Correio Esporte é exibido a partir de 12:00h, num horário anterior 

ao programa Correio Verdade. Apresentado em 10 minutos, o programa Correio 

Esporte, de acordo com as informações disponibilizadas no site do sistema Correio, se 

propõe a cobrir os principais acontecimentos do esporte profissional ou amador: “No 

                                                 
1 Segundo Oliveira, no Brasil, esse tipo de programa ganhou visibilidade com o surgimento do programa 
“Aqui Agora”, apresentado por Gil Gomes pelo Sistema Brasileiro de Televisão 
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campo, na pista, na praia, na quadra, no salão, na piscina, ou em qualquer lugar que, 

se pratique algum tipo de atividade esportiva de destaque, a equipe de reportagem do 

programa Correio Esporte promete estar lá”. 

O programa Correio Debate, por outro lado, é apresentado logo após o programa 

Correio Verdade. Ele é apresentado a partir das 13:00 h, estendendo-se até as 13:30. 

Definindo-se como um programa que “aborda a política em todos os seus aspectos, a 

emissora afirma que esse programa possui uma equipe de profissionais que atuam nas 

principais cidades do Estado da Paraíba, que garantem a melhor e mais completa 

cobertura dos acontecimentos políticos”. Promete, ainda, ficar “frente a frente com 

autoridades sociais e políticas, atuando de forma clara e direta”. 

O programa Correio Verdade é especializado em jornalismo policial. Nele, a 

temática da violência é abordada geralmente de forma sensacionalista e espetacular. É 

transmitido de segunda a sábado, de 12:10 a 13:00, um horário  favorável a ter 

audiência e consequentemente se manter no ar, por ser exibido num intervalo de tempo 

em que a maioria dos trabalhadores usufrui do seu horário de almoço, disponíveis, 

portanto, para assistirem algum programa televisivo, em suas residências, ou em 

lanchonetes e restaurantes da cidade.   

O programa é apresentado por Jota Junior. Segundo os dados disponibilizados 

no site da emissora, ele iniciou sua carreira em rádio e comanda o Correio Verdade 

desde o ano 2000. Além de considerado pela emissora um apresentador ousado e 

irreverente, Jota Jr. é visto como um dos mais populares apresentadores da TV 

paraibana, atuando com forte apelo social. Ele é apresentado pela emissora como um 

profissional que busca sobretudo “defender a população, questionar as desigualdades 

sociais e mostrar a verdade em torno dos fatos”.  

A análise da programação local do Sistema Correio de telecomunicações revela 

que o programa Correio Verdade corresponde ao mais extenso, perdendo somente para 

o programa Jornal da Correio, edição da manhã, com exatamente uma hora de duração. 

Por outro lado, uma análise mais ampla da programação nacional da Rede Record revela 

que o programa Correio Verdade está situado entre aqueles mais longos, com um tempo 

inferior somente aos programas Hoje em Dia, exibido com 2:50minutos de duração, O 

programa da tarde, as novelas e outros programas são apresentados com uma hora de 

duração. Esses dados podem ser verificados na tabela abaixo, disponível no site da 

própria emissora.   
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Hora Programação do istema Correio de telecomunicações  

00:30 TUDO A VER 

01:00 PROGRAMAÇÃO IURD 

07:00 JORNAL DA CORREIO EDIÇÃO DA MANHÃ 

08:00 JORNAL FALA BRASIL 

09:10 HOJE EM DIA 

12:00 CORREIO ESPORTE 

12:10 CORREIO VERDADE 

13:00 CORREIO DEBATE 

13:30 MULHER DEMAIS 

13:50 SABOR DA TERRA 

14:05 RECORD KIDS - POPEYE 

14:30 PROGRAMA DA TARDE 

15:30 PICA PAU 

16:30 TODO MUNDO ODEIA O CHRIS 

17:15 NOVELA: PROVA DE AMOR 

18:15 DESENHOS 

19:30 JORNAL DA CORREIO EDIÇÃO DA NOITE 

20:00 JORNAL DA RECORD 

20:45 NOVELA: OS MUTANTES 

21:45 NOVELA: CHAMAS DA VIDA 

22:45 A LEI E O CRIME 

23:45 CSI NOVA YORK 

Fonte: http://www.portalcorreio.com.br/tv/programacao.asp 

 

Apesar de essa tabela ser referente à programação da segunda-feira, ela 

evidencia a maioria dos programas veiculados durante toda a semana. Buscando 

veicular uma maior variedade, a Rede Record incorpora nos demais dias da semana 

outros programas infantis, desenhos e programas veiculados após as 22:45 h.   

De acordo com os dados disponibilizados no site do Sistema Correio, uma 

pesquisa realizada pelo Ibope, no mês de Outubro de 2007, revela que o programa 

Correio Verdade tem uma audiência domiciliar de 24,7 pontos, e uma participação de  



 172

38,2% da audiência. Ainda de acordo com os dados disponibilizados pela emissora para 

esta pesquisa, da audiência total do programa, 35,7% é formada por homens e 64,3% 

por mulheres. Entre as classes sociais, a que mais assiste ao programa é a classe C, com 

48,6%, seguida da classe DE, com 41,1%, e, por último, a classe AB com 10,4% do 

total do público alvo. 

As pessoas entre 25 e 49 anos são as que mais acompanham o programa, 

compondo 44.9% do público. As pessoas com mais de 50 anos são responsáveis por 

24,3%. As pessoas com idade entre12 e 24 anos, por 23,7%. As crianças de 4 a 11 anos, 

por 7,2% do total do público alvo 

O fato de ser considerado um programa de telejornalismo policial, que atua com 

transmissão via satélite no Estado da Paraíba, permitindo que o seu sinal esteja 

disponível na maioria dos municípios, difundindo mensagens e idéias a muitas pessoas, 

que na maioria das vezes assistem apenas a esse programa para se atualizarem com os 

fatos do dia, demonstra o significado de sua atuação no contexto em que é exibido. 

O grau de preferência do público para esse tipo de abordagem ainda é revelado 

por ele ser veiculado num horário em que outras emissoras transmitem programas do 

mesmo gênero ou de gêneros diferentes dele. Dessa forma, entre os programas exibidos 

pela tv aberta, nos mesmos horários e dias da semana que o programa Correio Verdade, 

está o telejornal  “JPB” Primeira Edição, transmitido pela TV Cabo Branco, emissora 

representante da Rede Globo no Estado da Paraíba, e o programa também de 

telejornalismo policial “Caso de Policia”, transmitido de segunda a sexta, a partir do 

meio dia,  pela Tv Tambaú, representante do Sbt no Estado da Paraíba.   

O telejornal local, JPB Primeira Edição, é exibido de segunda a sábado ao meio 

dia e, de acordo com os dados fornecidos pela emissora, se propõe a apresentar 

reportagens sobre emprego, concursos públicos, direitos do consumidor, previdenciários 

e  da família, policia, política, economia, saúde, cultura, culinária, moda e 

comportamento.  

Por outro lado, o programa “Caso de Polícia”, transmitido pela TV Tambaú e 

apresentado por Lauro Lima, é veiculado de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 13:00 

horas. Ele é do mesmo gênero que o programa Correio Verdade, com uma proposta 

semelhante à dele, tal como aparece no site da emissora, onde ela declara que esse 

programa possui por objetivo realizar diariamente a cobertura completa dos principais 

fatos policiais do Estado, além de denúncias, serviços à comunidade e informações de 

utilidade pública. Além disso, o programa Caso de Polícia declara possuir uma grande 
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identificação com a comunidade, argumentando ainda que vê suas denúncias, revoltas e 

indignações retratadas pelo programa com respeito e seriedade, constituindo-se em um 

canal aberto para a participação da população local. 

A forma como o programa “Correio Verdade” aborda o envolvimento dos jovens 

com a violência revela que esse fenômeno se deve a diversos fatores, dentre os quais, a 

inoperância do sistema jurídico desponta como um dos mais evidenciados. A percepção 

de inoperância do sistema jurídico e o grau de necessidade de revisão das leis aparecem 

no discurso do apresentador como um dos principais aspectos que justifica a existência 

do programa nesse contexto. Principalmente por ele abordar os fatos sem se restringir ao 

simples registro e divulgação dos acontecimentos, realizando simbolicamente o papel 

que caberia à justiça realizar. Dessa forma, além de divulgar as informações sobre a 

violência cometida ou sofrida pelos jovens, o programa parece desempenhar um papel 

mais amplo. Critica as leis, demonstra desacreditar nas instituições de ressocialização 

dos jovens e busca intervir mobilizando o seu público a questionar a eficiência das leis e 

das novas medidas necessárias para se acabar com o problema da violência juvenil.    

Esse tipo de abordagem revela que uma das funções exercidas pelo programa 

acaba sendo aquela que compete à justiça efetivar. O exercício dessa função pela mídia 

acaba ainda provocando consequências imprevisíveis, como, por exemplo, problemas de 

pré-julgamento, riscos de calúnia e de difamação, como o demonstra Mendonça (2002).   

O Programa “Correio Verdade” possui ainda uma série de características que se 

mostraram determinantes para que fosse escolhido entre os outros programas de 

telejornalismo policial transmitidos pelas demais emissoras ou por aqueles transmitidos 

nos mesmos horário e dias da semana.2 Uma delas refere-se ao fato de tratar-se de um 

programa cuja temática da violência ocupa diariamente um lugar privilegiado na pauta 

editorial, sendo que a maioria dos fatos destacados refere-se aos casos em que os jovens 

do sexo masculino de origem popular estão envolvidos como vítimas ou como autores. 

A ênfase nesse tipo de ocorrência, no entanto, não deve ser atribuída somente 

ao perfil ideológico do programa ou da emissora local, principalmente por os contratos 

de relação entre as Redes de comunicação com as emissoras locais associadas e filiadas 

                                                 
2 Entre os programas de telejornalismo policial transmitidos em rede nacional, está o Cidade Alerta, 
transmitido pela rede Record, e o programa Linha Direta, transmitido pela rede Globo.  
Entre os programas locais transmitidos nesse mesmo horário, estão o telejornal  “JPB” Primeira Edição, 
transmitido pela TV Cabo Branco, emissora representante da Rede Globo no Estado da Paraíba; o 
programa    Caso de Policia, transmitido de segunda a sexta, a partir do meio-dia,  pela Tv Tambaú, 
representante do Sbt na Paraíba   
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preverem desde a cobertura geográfica até a programação local a ser produzida, 

conforme o ressalta Alfredo Vizeu.( 2008 ). 

Apesar de as notícias sobre violência aparecerem com maior frequência, o 

programa  “Correio Verdade” costuma ainda revelar um compromisso em noticiar 

outros fatos além daqueles que envolvem a juventude de origem popular. Assim, além 

das reportagens sobre assaltos, assassinatos, tráfico de drogas e perseguições policiais, o 

programa costuma dedicar um espaço do seu tempo para enfocar casos de abandono de 

idosos, de precariedade nas escolas e nos hospitais. Na realidade, percebe-se que o 

programa Correio Verdade é orientado pelo sensacionalismo, por notícias espetaculares, 

principalmente aquelas ocorridas no Estado da Paraíba.     

A afirmação de que o programa Correio Verdade objetiva retratar os principais 

fatos do dia é sugerida desde a apresentação de sua vinheta de abertura.  

 

 

a  b c  

d  e f  
Vinheta de abertura do programa Correio Verdade 

 

 

Na vinheta de abertura do programa Correio Verdade, as palavras, 

acontecimentos e atualidades vão aparecendo gradativamente em terceiro plano. Ela é 

introduzida com uma imagem bastante ampliada, onde se percebe uma faixa corrente 
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correspondente a imagens em movimento sobre diversos acontecimentos.  Essas 

imagens, além de sugerirem que tipo de ocorrência o telespectador vai encontrar no 

programa, também provocam um efeito de credibilidade e de realismo já que 

evidenciam os fatos como, na realidade, eles parecem acontecer. 

Paralelamente à exibição da faixa correspondente aos acontecimentos, o 

programa incorpora na sua vinheta a imagem da impressão digital de uma pessoa. Essa 

estratégia parece demonstrar que os acontecimentos veiculados dizem respeito ou 

interessam às pessoas sem escolaridade.  Na medida em que o programa cede espaço 

para evidenciar toda a impressão digital, o seu  nome vai aparecendo gradativamente( d, 

e,f), de letra em letra, com escritura em caixa alta em duas linhas na cor vermelha.  

Além do uso da cor vermelha correspondente ao nome do programa, a 

materialidade sonora utilizada na abertura do “Correio Verdade” corresponde a 

estratégias que possibilitam uma associação com a violência, com a urgência e o perigo, 

o que contribui para a construção do clima de suspense durante todas as etapas das 

reportagens.   

A análise do programa revela ainda algumas características que demonstram o 

quanto é diferente de muitos outros difundidos pelos demais sistemas de 

telecomunicações. Os critérios de seletividade das ocorrências e a forma como os fatos 

são representados referem-se a algumas delas. Assim, além de dificilmente apresentar 

crimes de colarinho branco, o programa privilegia a exposição dos fatos cujas vítimas e 

praticantes pertencem às condições sociais e raciais do estereótipo dos criminosos 

pobres. E a função da atualidade jornalística é fortemente exercida, principalmente por 

uma parte considerável do tempo em que ele é exibido ser destinado aos acontecimentos 

do dia, notadamente àqueles ocorridos na cidade de João Pessoa ou cidades 

circunvizinhas.  

As formas em que são transmitidos os enunciados apresentam ainda uma série 

de características semelhantes ao modelo de teatralização abordado por Fausto Neto 

(2002). Esse modelo de enunciado, diferentemente do modelo didático-pedagógico e do 

modelo de descrição e testemunhalidade, caracteriza-se sobretudo pela efetivação de um 

conjunto de ações e intervenções verbais e gestuais que no programa em estudo são 

evidenciadas, não somente na atuação do apresentador do programa, mas também na 

atuação dos demais profissionais que compõem a equipe de reportagem.  
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No programa Correio Verdade, especialmente no quadro “Os Inocentes”,3 é 

possível verificar uma série de manifestações gestuais por parte do repórter responsável 

pela sua cobertura. O nome do quadro “Os Inocentes” demonstra a forma como ele vai 

enfocar os fatos, assim como o tipo de ocorrência que o repórter vai narrar. Trata-se de 

uma cobertura diferente das demais efetivadas por outros repórteres por ser 

desenvolvida a partir da utilização de uma série de recursos irônicos. Além disso, no 

quadro “Os inocentes”, é possível evidenciar uma série de aspectos e procedimentos 

comuns àqueles adotados nos jogos de futebol, por exemplo.  

A vinheta de abertura do quadro “Os Inocentes” expõe aspectos dos tipos de 

ocorrência que ele promete efetivar. Trata-se de retratar fatos violentos que têm os 

jovens de origem popular como principais envolvidos.  

 

a   b   c  

 

d   e   f  

                                                 
3 O repórter que representava a figura do Vovô, no quadro “Os inocentes ” do  programa em estudo 
faleceu após realizarmos as observações e efetivarmos as gravações das reportagens que considerávamos 
importantes para a realização desta pesquisa 
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 g  h  i  
 

Com duração de 0:08 segundos, com o áudio que provoca suspense e com 

imagens sombreadas que parecem ocultar uma pessoa perigosa, a vinheta começa 

evidenciando um ambiente fechado com grades de ferro. A constatação de que se trata 

de grades de ferro de um presídio é somente facilitada a partir do momento em que a 

câmera aos poucos vai se afastando das imagens sombreadas, ao mesmo tempo em que 

vão surgindo outras partes das grades (d, e).  A câmera vai se distanciando aos poucos 

das grades enquanto o nome do quadro vai aparecendo gradativamente ( g, h, i), de letra 

em letra, com escritura em caixa alta e  em uma linha. As duas palavras que intitulam o 

quadro “os Inocentes” são na cor preta. Ao fundo da escritura, aparece uma parede com  

aparência de bastante desgastada.    

O tipo de linguagem utilizada pelos profissionais que produzem o programa 

Correio Verdade evidencia ainda aspectos que caracterizam o modelo de teatralização 

abordado por Fausto Neto (2002), principalmente por o discurso emitido pelo 

apresentador revelar que as informações são transmitidas através de localizadores e de 

marcas adverbiais que apontam para a avaliação de circunstâncias, tais como: 

“dificílimo”, “significativamente”, “embora”, “enfim”, além de expressões como “não 

adianta”, “socioeducativo balela”, “isso é pura é conversa”4.  

Além desse posicionamento, pode-se verificar, através da análise das 

dimensões verbais, uma outra estratégia que caracteriza o modelo de teatralização. 

Trata-se de interpelar diretamente os receptores, assim como de questionar os demais 

profissionais que compõem a equipe jornalística, solicitando respostas aos pontos de 

vista por ele emitidos: “Olha, você também”?,“Você tem a dimensão do que é isso”? , 

“Acompanhe você, que é mãe, você, que é um garotão, que é uma menina bonita, aonde 

a droga te leva, viu”?  

Segundo Fausto Neto (2002), os enunciados emitidos no modelo de 

                                                 
4 Essas expressões foram destacadas a partir das reportagens coletadas no período de gravação. 
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teatralização são personalistas, e sua realização passa pela emergência de marcas do 

âncora, que são deixadas pelos dispositivos de enunciação e que se presentificam pelo 

evidenciamento de ações: “eu recebo”, “eu gostei”, “eu recebo”, “eu até estava lá”. 

 Nesse sentido, pelos dispositivos de enunciação acima citados, busca-se criar 

uma cumplicidade entre enunciador e receptor, um aspecto que evidencia que o 

enunciador não está sozinho no processo de representação dos jovens de origem 

popular, envolvidos nos casos de violência, nem na formulação de opiniões e de 

avaliações dos fatos enfocados. Além disso, atua demonstrando não somente reconhecer 

a existência do público receptor, mas, ao mesmo tempo, produzir os seus pontos de 

vista. E para a efetivação desse processo, trabalha interpelando e convocando o público 

receptor juntamente com o apoio dos demais membros que compõem a equipe de 

reportagem.       

Diante desse tipo de atuação, pode-se constatar que um aspecto, distinto de 

muitos outros programas televisuais de grande audiência, refere-se ao fato de o 

apresentador, assim como alguns repórteres, não somente exercerem as suas funções 

buscando informar os fatos, acontecimentos e situações, mas dramatizarem as 

reportagens expressando os seus sentimentos, as suas impressões e opiniões sobre as 

pessoas e acontecimentos veiculados. Essa postura se mostra bastante relevante para a 

análise, por desmontar o princípio de neutralidade e ética que supostamente regeria a 

atuação do jornalismo na atualidade. Além disso, essa atuação pode revelar que o tipo 

de julgamento dos fatos e a acusação de pessoas pode proporcionar ao público certa 

compreensão distorcida sobre aquilo que está sendo representado, na medida em que 

são fornecidos apenas os sentimentos e impressões de quem está falando. 

Essa postura performática, característica dos profissionais que atuam produzindo 

o programa, exerce um importante papel, principalmente por suas habilidades de 

oratória, tais como a emissão de uma linguagem popular e sedutora, que atuam 

contribuindo para reforçar a credibilidade e facilitar sua conexão com as culturas 

populares.  Por isso, o uso desse tipo de linguagem acaba também exercendo um papel 

muito importante no programa por evidenciar e facilitar o acesso ao publico aos 

aspectos que predominam nessas culturas.  

A utilização de uma linguagem popular no programa pode ser verificada nas 

diferentes etapas que constituem as reportagens. Dessa forma, desde o momento em que 

o apresentador introduz as matérias, que, pela dinâmica do programa, passam logo a ser 

narradas pelos repórteres que, por sua vez, no intuito de conferirem legitimidade aos 
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fatos, desenvolvem a função de relatar os detalhes dos acontecimentos nas delegacias, 

nas casas dos envolvidos, ou nos lugares onde os fatos ocorreram, pode ser verificada a 

utilização desse tipo de linguagem. Os relatos baseiam-se não só nas informações 

fornecidas pelos familiares dos envolvidos nas ocorrências, mas também a partir das 

informações fornecidas pelos policiais atuantes nas delegacias de polícia, quando os 

fatos são representados nesse cenário.  

Afirmando buscar satisfazer o desejo da audiência de conhecer a verdade dos 

fatos, o programa costuma ainda expor os documentos de identificação dos envolvidos, 

principalmente nas situações em que os jovens não se encontram presentes no local em 

que as coberturas são realizadas. 

Visando obter um efeito de veracidade dos fatos, o programa adota diversas 

estratégias. A presença do repórter no local em que o crime aconteceu, ou onde os 

acusados se encontram, é uma delas. Nessas situações, os enfoques dos materiais que 

documentam os crimes, como as armas, as drogas, os objetos apreendidos, assim como 

as imagens dos jovens cheirando cola diante das câmeras, além de servirem como outras 

marcas de verdade no programa, acabam horrorizando os telespectadores. Isto pode ser 

verificado no corpus dessa pesquisa.   

A importância dada a esses procedimentos no programa apresenta-se tão 

significativa que, em todas as reportagens analisadas, é possível verificar essas 

estratégias. Dessa forma, as imagens veiculadas, além de atestarem o que está sendo 

narrado, acabam direcionando as interpretações que o programa objetiva impor aos 

telespectadores.  

Geralmente, após a equipe de reportagem conferir veracidade às notícias, o 

apresentador retoma alguns detalhes dos fatos, emitindo certo julgamento não somente 

dos fatos, mas sobretudo das pessoas envolvidas. Muito frequentemente, após a 

conclusão de cada fato relatado, o programa, diferentemente dos outros transmitidos em 

rede nacional, ou de outros gêneros, incorpora a propaganda de medicamentos de uso 

popular, produtos de beleza, e de lojas. A propaganda deve, além de promover o 

financiamento do programa, possibilitar um momento de descanso aos telespectadores 

que não suportariam permanecer atentos às reportagens durante todo o programa.  

Os tipos de propaganda das lojas, do comércio, dos produtos de beleza, e a 

divulgação das oportunidades de trabalho disponíveis no mercado, oferecidas por 

instituições, como o Sine (Site Nacional de empregos), assim como os cursos oferecidos 

por alguns órgãos, como o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial ) e 
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Senai (Serviço Nacional de Aprendizado Industrial), evidenciam que o programa é   

dirigido especialmente às pessoas mais pobres, residentes nos bairros populares das 

cidades.  

Além disso, o apresentador do programa, por exercer atualmente o cargo de 

prefeito da cidade de Bayeux5, atua no programa passando a impressão de que se 

preocupa com a melhoria da qualidade de vida do povo, e por isso deseja que as pessoas  

se qualifiquem. Essa impressão torna-se evidente, sobretudo, nos momentos em que ele 

aproveita o espaço do programa para divulgar os cursos de capacitação promovidos pela 

prefeitura em benefício da população daquela cidade.  

Esse tipo de atuação ainda revela-se significativo, notadamente por evidenciar 

que o espaço, em que teoricamente caberia ao programa proporcionar informações 

verdadeiramente úteis e esclarecedoras para a população de um modo geral, vem 

exercendo, principalmente, a função de estimular no público receptor uma impressão de 

que o apresentador prefeito é uma pessoa que se mostra extremamente preocupada em 

contribuir com as pessoas para que tenham uma vida digna, para que se qualifiquem.   È 

também através desse tipo de abordagem que o programa acaba sendo um veículo que 

acaba fazendo propaganda política de modo disfarçado. 

O fato de o programa focalizar principalmente a temática da violência nos 

motivou a analisar a maneira como ele vem atuando no processo de representação dos 

jovens de origem popular nas situações em que eles se encontravam envolvidos nos 

casos de violência. Verificamos sobretudo como nessas representações ele vem atuando 

como um tribunal, onde os profissionais, além de contribuirem com o desenvolvimento 

da cobertura jornalística, acabam exercendo funções semelhantes àquelas encontradas 

nos verdadeiros tribunais.  

 

 

3.2 O programa Correio Verdade, a sociedade e os jovens em conflito com a lei 

 

 

O programa Correio Verdade é transmitido via satélite para todo o Estado da 

Paraíba, que está situado no extremo leste da região nordeste do País, e ocupa área de 
                                                 
5  Bayeux é um município brasileiro, situado no Estado da Paraíba, no qual o apresentador do programa 
atualmente exerce o cargo de Prefeito. O município está localizado nas proximidades da cidade de João 
Pessoa, capital do referido estado. 
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56.439,838 km
2
. Segundo os dados disponibilizados pelo IBGE, a Paraíba possui 223 

municípios e uma população estimada em 3.641.395 habitantes.   

A principal atividade econômica do Estado baseia-se na produção agropecuária, na 

indústria de couro e no turismo. Na agricultura, destaca-se a produção de cana-de-açúcar, 

abacaxi, mandioca, milho, feijão, algodão herbáceo, algodão arbóreo e bananas. No que se 

refere à pecuária, o Estado tem um rebanho de 1,3 milhões de cabeças de gado, criações de 

suínos, ovinos e equinos. Além de artigos de couro, também são industrializados produtos 

alimentícios e têxteis, açúcar e álcool.  

De acordo com os dados disponíveis no site do Governo do Estado, um dos 

graves problemas do Estado é o alto índice de analfabetismo. Apesar de o percentual de 

pessoas não alfabetizadas na Paraíba vir decrescendo, conforme o último Censo 2000, 

caindo de 41,7% em 1991 para 29,7% em 2000, essa significativa diminuição do 

analfabetismo entre os paraibanos não deixa de ser considerado um dos mais graves 

problemas até mesmo para o atual secretário da educação e Cultura, Francisco Sales 

Gaudêncio, que demonstra  preocupação com a existência de 621 mil analfabetos no 

Estado.  

Uma evidência dos problemas decorrentes do analfabetismo e da pobreza que 

marcam o Estado da Paraíba está também disponibilizada pelos indicadores sociais do 

IBGE, PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 2007. De forma 

sintética, os aspectos referentes ao nível de escolaridade característicos do contexto 

paraibano são evidenciados por dados que demonstram que a taxa de analfabetismo das 

pessoas de 15 anos ou mais de idade é de 23,5%, a taxa de analfabetismo funcional das 

pessoas de 15 anos ou mais de idade é de 36,8 e o número de famílias, com crianças de 

0 a 6 anos de idade, com rendimento familiar per capita até 1/2 SM é de 68,7%. 

Diante do problema do analfabetismo, o Governo Federal, em parceria com o 

Governo do Estado e com os municípios, vem implementando algumas medidas para 

minimizar os seus índice nesse contexto. O programa Brasil Alfabetizado é um deles. 

Esse programa objetiva ensinar ler e escrever aos jovens e adultos que não tiveram a 

oportunidade de estudar, diminuindo dessa forma o índice de analfabetismo. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Governo do Estado, o programa 

Brasil Alfabetizado foi implementado no ano de 2003, primeiramente no Estado da 

Paraíba. Atualmente, ele atua nos 223 municípios do Estado através da parceria entre os 

Governos Estadual, Federal, Ong’s e a maioria das prefeituras. Representa uma porta 

para a cidadania, articulada diretamente com o aumento da escolarização de jovens e 
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adultos, e promovendo o acesso à educação como um direito de todos em qualquer 

momento da vida. Através de convênio com a Secretaria de Estado da Educação e 

Cultura, os alunos  assistem a aulas em vários pontos de apoio, como Associações 

Comunitárias, paróquias e até na própria casa do professor, dependendo da necessidade 

e das características de cada localidade.  

De acordo com os dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 

após um período em que o Estado da Paraíba atraiu moradores de outras regiões do país, 

ele vem voltando a expulsar migrantes para outras localidades. Apesar de esse 

fenômeno ser comum em todo o pais, no Estado da Paraíba, esse processo parece ser 

mais intenso, principalmente por representar o terceiro estado do Nordeste com maior 

saída de habitantes.  

Além de ser impulsionado por diversos fatores de natureza política e econômica, 

a saída do povo paraibano em direção a outras regiões do país apresenta características 

que variam de acordo com o grupo de imigrantes analisado. Conforme os dados do Ipea, 

no caso dos trabalhadores que atuam no campo, eles migram geralmente por um período 

temporário, exatamente quando o problema da seca aparece como dificuldade  

instransponível, e a possibilidade de atuar na colheita da cana-de-açúcar e café na região 

Sudeste aparece como a saída mais adequada.  

De acordo com os dados fornecidos pelo Ipea, a saída de paraibanos para outras 

regiões ocorre, ainda, por outros fatores além daqueles relacionados com o problema da 

seca, principalmente por muitas pessoas com formação especializada serem levadas a 

procurarem em outras regiões do país espaços de atuação profissional. Nesses casos, um 

dos principais fatores deve-se ao fato de o Estado possuir um grande número de 

instituições de ensino superior, principalmente privadas, que acabam produzindo mais 

mão-de-obra especializada do que a economia local é capaz de absorver. Muitos desses 

profissionais ausentam-se do Estado por um período temporário. Outros, porém, se 

veem impossibilitados de voltarem à sua terra de origem.  

Por isso, considera-se que muitos desses trabalhadores paraibanos não vão 

embora de vez, principalmente por eles se deslocarem para uma região a fim de 

trabalhar em uma atividade temporária, por um período determinado, tal como acontece 

em  estados como  os de Pernambuco e Piauí.  

O crescimento desses deslocamentos temporários revela ainda que a saída 

definitiva de alguns moradores do Estado da Paraíba para os estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro vem decaindo, principalmente, por esses estados terem deixado de ser 
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considerados grandes polos de atração de mão-de-obra devido, entre outros fatores, à 

desaceleração econômica e à invasão da tecnologia da informação. Além disso, algumas 

dificuldades, tais como o problema da violência e o aumento da exigência da mão-de-  

-obra especializada, são alguns dos fatores que vem impulsionando as pessoas a 

voltarem para os seus locais de origem por falta dessa especialização.  

A violência vem também aumentando no contexto paraibano. Segundo dados 

publicados pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado da Paraíba, 

pesquisas recentes indicam que a cidade de João Pessoa está entre as dez capitais 

brasileiras onde mais ocorrem homicídios na faixa etária entre 12 e 18 anos. Esta 

pesquisa foi elaborada pelo Observatório de Favelas, pela Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República, pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef) e pelo Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (Uerj). Segundo os dados obtidos, “estima-se que, até o ano de 2012, 

533 adolescentes paraibanos devem morrer antes de chegar à maioridade. E o risco 

destas mortes ocorrerem por arma de fogo é três vezes maior que por outros meios”.  

Os dados desta pesquisa revelam ainda que as cidades de João Pessoa e Santa 

Rita fazem parte do grupo dos municípios com maiores riscos de que as mortes ocorram 

entre adolescentes negros. As chances de as mortes envolverem meninos são 12 vezes 

maiores do que entre meninas.   

Diante de um contexto marcado pelo analfabetismo, por falta de escolas públicas 

de qualidade, pela escassez de programas de caráter mais educativo, e pelo fato de a 

violência também atingir o contexto paraibano, algumas políticas nacionais de inclusão 

social vêm sendo implementadas na capital, João Pessoa, assim como em outras cidades 

do interior do estado.  

O programa Pró-jovem (Programa Nacional de Inclusão de Jovens) é de 

iniciativa do Governo Federal em parceria com os governos estaduais e municipais. 

Vem sendo implementados em alguns municípios, inclusive na capital, com o objetivo 

de propiciar a inclusão social da população jovem que vive nesse contexto.  

A iniciativa surge a partir da necessidade de prevenção de uma série de 

problemas enfrentados por muitos jovens que vivem nesse contexto, tais como:  

dificuldades para encontrarem o primeiro emprego, falta de estruturas familiar e 

financeira, problemas de gravidez precoce, muitas vezes em idade inferior aos 18 anos, 

consumo de drogas e álcool, além de outros decorrentes do fato de viverem em conflito 

com a lei. 
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Buscando solucionar o problema da juventude em conflito com a lei, o Estado da 

Paraíba dispõe ainda de casas de ressocialização. O Cea (Centro educacional do 

adolescente)  e o CEJ( Centro Educacional do Jovem) são algumas delas.   

Segundo os dados disponibilizados por Oliveira, no CEA, existem cerca de 230 

internos apesar de ter a capacidade de abrigar 180 internos do sexo masculino, de idades 

variadas de 13 a 17 anos. Nesse Centro, os adolescentes cumprem medidas sócio-

educativas de internação determinadas pela Vara da Infância e Juventude com prazo que 

varia de 6 meses a 3 anos de internação.  

Estudos realizados sobre o funcionamento do CEA em João Pessoa revelam que 

as medidas educativas oferecidas para os jovens em conflito com a lei não estão sendo 

suficientes para a ressocialização deles. Oliveira afirma que o fato de os adolescentes 

não terem grau de escolaridade compatível com a sua idade e demonstrarem 

desinteresse pela escola, antes mesmo de terem a sua liberdade restrita e de cumprirem 

as medidas socioeducativas dentro da unidade de internação, contribui 

significativamente para inibir a percepção de uma vida promissora através da educação 

e tornar as medidas educativas desenvolvidas no CEA insuficientes.   

A inoperância e as diversas dificuldades que obstacularizam a ressocialização e 

recuperação dos jovens em conflito com a lei, nessas casas de recuperação, vem 

mobilizando a sociedade civil em geral, inclusive a que convive nesse contexto, para a 

discussão de novas soluções do problema dos jovens que vivem em conflito com a lei. 

A possibilidade de aumentar a repressão e reduzir a maioridade penal é uma delas.  

 

 

3.3 O programa e seus atores: o apresentador, a equipe de reportagem e os jovens  

 

 

3.3.1 O Programa 

 

 

O programa Correio Verdade possibilita a identificação de uma série de aspectos 

abordados pelos pesquisadores a respeito da mídia na contemporaneidade. Dessa forma, 

é possível identificar as estratégias visuais, sonoras, verbais e aspectos que evidenciam 

o seu modo de endereçamento, o pacto que estabelece com a sua audiência e a dinâmica 

que lhe possibilita atuar enquanto uma mídia tribunal. 
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Dessa forma, a efetivação de um julgamento sobre as ocorrências consideradas 

violentas, que tem a juventude de origem popular como envolvida, parece ser um dos 

principais papeis que o programa exerce. Mas, para esse julgamento ser efetivado com 

eficácia, é utilizada uma série de recursos capazes de tornarem os sentenciamentos 

inquestionáveis no contexto cultural em que são veiculados. 

No intuito de aproximar-se do seu público e evidenciar o quanto é cúmplice da 

sua maneira de interpretar os fatos, o programa Correio Verdade atua através de uma 

linguagem popular e sedutora, utilizando expressões populares características desses 

setores e demonstrando interpretações e valores sociais típicos da forma de ver e 

interpretar da  audiência que vive nesse contexto cultural.    

Mas atuar influenciado pelas características do contexto cultural não é um  

aspecto exclusivo do programa analisado. Outros pesquisadores, a partir da perspectiva 

dos estudos culturais, como Gomes(2007) e Albuquerque(1999), também revelam o 

quanto a mídia em outras sociedades é influenciada pelas características históricas e 

culturais do ambiente em que é veiculada. Além desses pesquisadores, Barbero (1997),  

ao analisar a imprensa sensacionalista, também evidencia o quanto sua atuação não se 

resume a uma estratégia armada para capturar o público. Na sua percepção, esse tipo de 

imprensa responde principalmente a uma busca de conexão com outras linguagens que 

circulam marginalizadas pela sociedade; por isso o rompimento com a objetividade 

típica dos jornais sensacionalistas significa uma estratégia de conexão cultural dos 

meios de comunicação com a massa.     

De forma semelhante aos jornais sensacionalistas analisados por Barbero (1997),   

constituídos pelo sangrento, pelo macabro e pelo exagero, o programa Correio Verdade 

também parece bastante afeito ao exagero, à incorporação do humor na veiculação das 

notícias e à utilização das gírias típicas da linguagem popular que prevalece nesse 

contexto cultural. Assim, a emissão de uma linguagem popular e direta acaba atuando 

como uma estratégia que o programa utiliza para alcançar a audiência e estabelecer uma 

conexão cultural com ela.  

A análise da veiculação das ocorrências sobre violência que tem a juventude de 

origem popular envolvida revela que o programa Correio Verdade atua a partir de 

procedimentos semelhantes aos que são adotados nos tribunais. Os telespectadores, da 

mesma forma que o público nos tribunais, além de serem apresentados aos acusados e 

às vítimas, e terem acesso às provas dos crimes,  podem constatar um julgamento destes 
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e perceber o sentenciamento expedido principalmente ao final da cobertura de cada 

evento de violência.      

 Desse modo, além de propiciar uma visibilidade da gravidade dos fatos, o 

programa acaba exercendo o papel que caberia à justiça realizar, pois atua emitindo um 

julgamento e um sentenciamento dos jovens, que, por sua vez, aparecem nas 

reportagens desempenhando um papel semelhante ao dos réus nos rituais jurídicos dos 

tribunais. Assim, o papel que cabe à justiça realizar acaba sendo exercido também pelo 

programa Correio Verdade. Mas, para esse julgamento ser efetivado com eficácia, é 

necessário que os telespectadores, a partir das estratégias retóricas utilizadas pelo 

programa, fiquem indignados com os acusados. Para isso, o programa utiliza diferentes 

estratégias, perceptíveis tanto no modo como estrutura as notícias quanto no tipo de 

discurso emitido pelas fontes oficiais, pelos profissionais que compõem a equipe de 

reportagem, inclusive pelo apresentador, pelos jovens, e quanto aos aspectos visuais e 

sonoros utilizados nas diferentes etapas que constituem a cobertura dos acontecimentos. 

Além dessas estratégias, é possível verificar que os ritmos das imagens também atuam 

contribuindo significativamente para tornarem esses julgamentos ainda mais eficientes 

durante todo o detalhamento das ocorrências.  

Através dos ritmos, nos plano de expressão, verificamos que eles atuavam no 

programa induzindo o público a manter-se atento e curioso durante o desenvolvimento 

das reportagens.  Mas essa atenção do público nos detalhes dos acontecimentos não era 

propiciada pelo programa, em qualquer momento ou circunstância da cobertura dos 

fatos, principalmente por, em algumas situações, as imagens correspondentes aos fatos 

representados aparecerem de forma mais acelerada que outras, quando a inserção dos 

diversos elementos aparecia num ritmo significativamente menos intenso.  

Essa estratégia confirma as proposições teóricas de Hernandes (2006), que 

entende os ritmos nos planos de expressão como estratégias capazes de provocarem  

uma inteligibilidade e de impedirem os telespectadores de desenvolverem maiores 

reflexões sobre os fatos. Na sua percepção, o ritmo acelerado em torno dos fragmentos 

de imagem propicia efeitos diferentes em relação aos momentos em que a sucessão de 

tomadas aparece de forma menos intensa, uma vez que, diferentemente de possibilitar 

ao público uma maior inteligibilidade sobre os fatos, as tomadas de câmera 

evidenciadas de forma mais intensa, na maioria das situações, somente propiciam ao 

público vivenciar impactos emocionais. Dessa forma, o público sob estado de tensão 
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não é estimulado a compreender racionalmente os detalhes evidenciados nas imagens e 

nos aspectos fornecidos pela abordagem discursiva desenvolvida pelo programa.  

Portanto, as variações nos planos de expressão e nos ângulos de câmera, embora 

atuem como estratégias que, juntamente com os discursos, são capazes de interferir na 

atenção do público, ora propiciando uma maior tensão e emoção, ora uma maior 

inteligibilidade dos fatos representados, acabam exercendo no programa uma outra 

função: Trata-se de tornar os julgamentos e as sentenças efetivados e aplicadas, 

respectivamente, pelo programa, aos jovens envolvidos nas ocorrências de violência, 

ainda mais eficazes e inquestionáveis pelo público.  

Além de os detalhes mais chocantes, correspondentes aos fatos, serem 

evidenciados sob um ritmo que tornava esses julgamentos ainda mais eficientes, eles 

eram ainda reforçados através de outras estratégias além daquelas perceptíveis no 

âmbito das imagens e dos ritmos nos planos de expressão. Assim, a análise da dinâmica 

adotada pelo programa no processo de representação dos jovens revela que, nas 

situações em que os jovens apontados enquanto acusados dos atos violentos se 

encontravam detidos nas delegacias, o programa possibilitava aos delegados e/ou 

policiais relatarem os detalhes dos fatos, complementando dessa forma as informações 

fornecidas pela equipe de reportagem. Tal estratégia contribui para tornar os 

julgamentos efetivados sobre os jovens ainda mais eficientes por eles, assim como as 

outras fontes de informação, exercerem os papéis de testemunhas de acusação, que não 

só revelam os detalhes dos fatos, mas evidenciam os materiais que podem servir de 

provas dos atos .  

A importância que o programa confere às “testemunhas” revela-se como outra 

estratégia capaz de reforçar os julgamentos efetivados dos jovens, uma vez que,   

diferentemente de um tribunal, onde ocorre a presença tanto das testemunhas de 

acusação como das de defesa, além de debates acalorados entre a acusação, o promotor 

e a defesa, feita pelo advogado do réu, no programa Correio Verdade, não se percebe a 

presença de advogados nem, até mesmo, de pessoas comuns atuando como testemunhas 

de defesa.  

Os únicos que parecem exercer a função de defender os jovens envolvidos nas 

ocorrências sobre violência são os seus colegas, que costumam aparecer nas reportagens 

também na condição de acusados. Esse tipo de defesa aparece no corpus desta pesquisa, 

exatamente em duas reportagens. Dessa forma, na reportagem n° 1, um dos jovens, 

menor de idade, envolvido na ocorrência, assume a sua responsabilidade e expressa que 
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o seu primo, também menor de idade, acusado de envolvimento na ocorrência, não tem 

nada a ver com o acontecimento. Já na reportagem nº 2, um dos acusados declara que o 

seu irmão não tem nenhum envolvimento com o acontecimento. 

Com exceção desses, no programa, ninguém atua para defender os jovens 

apresentados na condição de agressores. Ao contrário, as pessoas, principalmente as 

representantes das fontes oficiais, que aparecem nas reportagens evidenciando os 

elementos e demonstrando os detalhes sobre as ocorrências, reforçam o sentenciamento 

aplicado aos jovens. Além disso, as imagens enfocadas não parecem demonstrar alguma 

objetividade na apresentação dos fatos ou serem utilizadas enquanto recursos capazes de 

minimizarem as suas sentenças. Ao contrário, elas parecem revelar que o programa 

difere do modo como os tribunais atuam, uma vez que, contrariando a objetividade na 

apreciação dos fatos, ele atua de modo parcial, afirmando que os jovens são culpados, 

antes mesmo de qualquer apreciação mais isenta dos fatos, ou de qualquer evidência 

concreta de culpa.   

O espaço que o programa dedica à emissão dessas informações revela-se ainda 

como uma estratégia importante, uma vez que as vozes das fontes oficiais, como os  

policiais, delegados ou curadores, atuam também como formadores de opiniões, capazes 

não somente de atraírem a atenção dos telespectadores, mas de atribuírem credibilidade 

ao programa.  

Apesar de não se limitar unicamente à versão fornecida pelas fontes oficiais, 

como os policiais e delegados, e de não fornecer a oportunidade para as testemunhas de 

acusação também se pronunciarem, é possível verificar que a maior parte das 

informações fornecidas pelo programa são aquelas declaradas pelas fontes policiais, 

principalmente pelos profissionais que atuam nos órgãos de segurança pública. 

Além de essa estratégia de fazer surgir os detalhes dos acontecimentos, a partir 

das declarações fornecidas pelas fontes oficiais, o programa cede ainda espaço para 

outras pessoas se pronunciarem sobre os acontecimentos, principalmente aquelas que 

foram afetadas por eles. Frequentemente, são as mães dos envolvidos que se 

pronunciam, revelando alguns aspectos sobre a conduta dos filhos.  

Nesses casos, o programa costuma evidenciar suas declarações durante a 

realização da cobertura dos acontecimentos, exagerando nos aspectos emocionais e 

sensacionalistas, principalmente para provocar uma indignação nos telespectadores. 

Esse sentimento ainda é reforçado quando se evidenciam o desespero e o sofrimento dos 

parentes, em especial das mães dos jovens, que costumam aparecer nessas situações 
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chorando, com a cabeça baixa6, com o rosto transtornado,7 demonstrando nervosismo 

enquanto  fornecem as informações sobre os acontecimentos. 

A observação em torno dessas estratégias parece revelar que o programa  assume 

uma função que caberia à justiça realizar. Mas, para esse papel ser exercido com 

eficácia, cada uma das pessoas que aparecem nas reportagens parece assumir funções 

específicas. Assim, semelhantemente a um tribunal, onde cada pessoa, como o juiz, os 

promotores, advogados, as testemunhas e os réus, exerce um papel especifico durante o 

julgamento, no programa, essas funções e tarefas também parecem ser exercidas por 

pessoas distintas. É o que pretendemos demonstrar a partir deste momento.   

 

 

3.3.2 O apresentador  

 

 

Assim como num tribunal, onde o juiz exerce o papel de autoridade máxima, no 

programa Correio Verdade, também se percebe o desempenho desse papel, não 

executado por um juiz, mas pelo apresentador.  

A execução desse papel apresenta algumas diferenças em relação à forma  como 

ele é exercido nos tribunais. Nos tribunais, os juízes conduzem os julgamentos e 

definem as penas, no caso de condenações, a partir das normas do Direito; já no Correio 

Verdade, o apresentador, situando-se no programa na condição de juiz, parece atribuir 

as sentenças aos jovens “réus” a partir de suas próprias premissas, emitindo um discurso 

caracterizado por fortes apelos emocionais. Seu objetivo é convencer o público de suas 

versões no julgamento dos fatos. Essa atitude revela também que sua atuação é 

motivada muito mais por seus valores emocionais do que pela razão.  

A função de juiz, representada pelo apresentador do programa, pode ser 

verificada nos diferentes momentos que constituem a cobertura efetivada pelo 

programa. Assim, enquanto aparece fazendo a cabeça da matéria, costuma atuar, como 

ressalta Alfredo Viseu (2008), evidenciando os aspectos mais atraentes do evento, para 

prender a atenção da audiência.  

                                                 
6 Ver fragmento 11 da reportagem 3 
7 Ver fragmento 4, 9, 10, 14, 19,20,2,26,27,30 e 31 da reportagem 5 e fragmentos 15,16,17 da reportagem 
número 9 
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Para reforçar sua posição de juiz, ele é enfocado em primeiro plano, ou em plano 

americano, com poucas variações nos planos de expressão, estratégias visuais que, de 

acordo com Hernandes (2006), possibilitam ao público perceber com maior atenção a 

sua performance corporal e compreender, através do discurso por ele emitido, o 

julgamento e o sentenciamento dos jovens. 

O destaque fornecido ao apresentador, quando aparece no programa exercendo o 

papel de juiz, ainda é reforçado por ele apresentar as notícias em pé. Nessas condições, 

o programa, além de lhe propiciar um maior poder de expressão e de mobilidade no 

cenário em que ele é apresentado, coloca-o numa condição mais teatral, efetivando 

ainda diversos enquadramentos sobre ele, ora aproximando-o ora afastando-o da 

câmera. 

Dessa forma, o fato de o programa não possuir uma bancada no cenário, acaba, 

nessas situações, não somente possibilitando ao apresentador exibir a sua performance 

corporal, mas também ser enfocado pela câmera através de diferentes ângulos e 

inclusive olhar para o público receptor de diferentes maneiras enquanto emite os seus 

julgamentos.  

A importância que o programa confere aos julgamentos do apresentador em 

relação aos jovens ainda é reforçada pelo tempo dedicado a ele para desenvolver o seu 

discurso. É possível perceber que, na maioria das reportagens, o apresentador dispunha 

da maior parte do tempo destinado à cobertura dos acontecimentos. Alías, esse tempo 

parece ser utilizado principalmente para expressar o seu posicionamento em relação aos 

fatos e às pessoas envolvidas, uma condição não identificada em outras situações, onde 

as outras pessoas que apareciam nas reportagens forneciam os detalhes dos 

acontecimentos.  

Desse modo, ao destinar a maior parte do tempo das reportagens ao 

apresentador, o programa acaba evidenciando que o seu discurso é muito importante, 

como o demonstra Hernandes (2006). Além disso, ao valorizar a atuação do 

apresentador, fornecendo-lhe a maior parte do tempo destinado à cobertura dos fatos, o 

programa deixava de propiciar um tempo suficiente para os demais sujeitos que 

aparecem no programa fornecerem um detalhamento suficiente dos fatos, minimizando, 

assim, as possibilidades de os repórteres, de as fontes, de as pessoas que contam o que 

viram ou vivenciaram nas ocorrências, como é o caso das testemunhas oculares e 

principalmente dos jovens envolvidos nas ocorrências, exporem outros elementos 
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capazes de fornecer uma maior compreensão a respeito dos acontecimentos ou de 

apresentarem argumentos capazes de minimizar as suas sentenças.  

 Os ângulos utilizados para evidenciar o apresentador enquanto emite os 

julgamentos sobre os jovens, assim como as demais estratégias utilizadas pelo programa 

para tornar os julgamentos por ele efetivados ainda mais eficientes, tornam-se relevantes 

no programa também por outros fatores. Um deles reside na possibilidade que o público 

receptor possui de perceber de forma mais inteligível o cenário em que o programa é 

apresentado, assim como de verificar a postura do apresentador, diante das câmeras, e a 

utilização dos recursos técnicos, como o uso de telões,8 que propiciam, de acordo com 

(2007), uma credibilidade ao programa.   

As possibilidades que os ângulos de câmera podem fornecer para o público 

receptor são analisadas também por Hernandes (2006). Ele ressalta que o plano geral 

pode possibilitar ao público uma visibilidade sobre todos os elementos da cena, o que 

pode propiciar um efeito muito mais inteligível do que sensível. Assim, demonstra que:  

“Essa função é facilitada por ser possível perceber as entradas e saídas dos 

personagens e perceber sobre os seus relacionamentos, movimentos e progressão 

dentro de cada cena” . ( HERNANDES 2006,  p.140) 

Por outro lado, ao analisar os aspectos possíveis de serem visibilizados pelos 

planos médio e americano, demonstra que quase sempre eles se apresentam como uma 

justa medida de enquadramento, por simular um tipo de contato mais neutro do que o 

que temos com as pessoas em nosso cotidiano. 

A partir dessas considerações, percebemos que, apesar de o apresentador 

aparecer no programa, enfocado através do plano médio ou americano, ângulos que, 

segundo Hernandes (2006), favorecem ao público receptor uma maior inteligibilidade 

dos fatos representados, é possível verificar, mesmo nos momentos em que esses 

ângulos são utilizados, aspectos capazes de provocarem um forte impacto afetivo. Nesse 

caso, os impactos são percebidos através da forma com que ele desenvolve a sua 

narrativa. 

Em tais situações, apesar de ser enquadrado através desses ângulos, o 

apresentador do programa atua, em alguns momentos, demonstrando no seu discurso 

traços de nervosismo e aspectos de tensão, principalmente diante dos acontecimentos 

considerados mais graves. É possível perceber ainda que, nas situações em que parece 

                                                 
8 O modo como o apresentador utiliza recursos técnicos, como os telões, pode ser verificado no fragmento 
2 da reportagem  4, fragmento 2 da reportagem 5, fragmento 2 e 3 da reportagem 7. 
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irritado, o enfoque sobre o plano próximo realça ainda mais os traços de tensão 

evidenciados nessas situações9. 

Aí, torna-se evidente o quanto o apresentador do programa vem adotando de 

uma postura firme, com comentários veementes sobre a atuação da juventude de origem 

popular envolvida nos casos de violência. De fato, é visível o quanto ele vem se 

posicionando diante dos fatos representados, não economizando nas palavras, na 

oratória e muito menos em sua performance corporal, tudo a fim de manter a audiência 

do programa.  

O apresentador aparece no programa como um dos profissionais que mais encena 

gestos agressivos diante das câmeras, que mais se mostra irritado com os fatos 

relacionados à violência. Além dessa estratégia, o cenário em que o programa é 

apresentado parece um palco onde são conduzidos os espetáculos. O modo como esses 

espetáculos são produzidos decorre ainda da emissão de um discurso muitas vezes 

explosivo, de uma exploração dos gestos corporais, como estratégia retórica, uma forma 

que o programa possui de chamar a atenção dos telespectadores. 

Além dessas estratégias, é possível ainda se encontrar no texto verbal uma série 

de recursos empregados pelo apresentador do programa para construir as notícias, 

interpelar a audiência, construir a credibilidade do programa e tornar os julgamentos dos 

jovens ainda mais eficientes.     

A eficiência dos julgamentos dos jovens deve-se muito às estratégias presentes 

no texto verbal, principalmente por ele ser considerado uma das principais ferramentas 

dos modos de endereçamento. Por isso, o apresentador, por possuir um grande poder 

retórico, desenvolve o seu discurso através de uma linguagem popular, sedutora, com 

alto poder de convencimento.  

Esse tipo de abordagem revela ainda que o programa atua de acordo com o 

modelo de teatralização. Para Fausto Neto (2002),  esse  modelo de enunciado se 

caracteriza pela efetivação de um conjunto de ações e intervenções verbais e gestuais 

desenvolvidas principalmente pelo apresentador do programa. Além disso, nesse 

modelo de enunciação, são apresentadas outras características que o distinguem dos 

demais modelos de enunciação. Entre elas, destaca-se tanto o fato de o apresentador do 

programa avaliar as informações por ele prestadas, através de localizadores e marcas 

                                                 
9 A forma como o apresentador demonstra irritação com os fatos abordados pode ser verificada no 
fragmento 14 da reportagem 3 assim como no fragmento 1, 20 e 22 da reportagem 4 , e fragmento 29 da 
reportagem 7 
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linguísticas que apontam para avaliação de circunstâncias (dificílimo, 

significativamente, embora, enfim), como também o fato de o enunciador atuar 

interpelando diretamente os receptores, pedindo a sua resposta a pontos de vista por ele 

emitidos: olha; você também? 

Esse modelo de enunciado e a emissão dessas palavras provocam, precisamente, 

a impressão de que o enunciador não está sozinho no processo de produção da 

atualidade, na formulação de opiniões nem na avaliação dos fatos narrados. Por isso, 

trabalha reconhecendo a existência da recepção e buscando a aprovação dos pontos de 

vista por ele emitidos.  

Entre os operadores linguísticos emitidos pelo apresentador, destacam-se, por 

exemplo, as marcas adverbiais na forma modal, como: exatamente, normalmente, 

seguramente, infelizmente, evidentemente, que, de acordo com as orientações de Fausto 

Neto (2002), revelam o quanto o enunciador está inserido na tensão do enunciado no 

momento em que está construindo a enunciação. 

 

E.1 Seguramente você tá lembrando do seu filho, não é? (apresentador 
reportagem 2) 
 
E.2 Mais uma vítima das drogas para as estatísticas, infelizmente na minha 
cidade de Bayeux.(apresentador reportagem 3) 
 
E.3 Seguramente ele tem uma casa uma alimentação boa, tem uma boa cama, 
tantos que não tem não é? Ô gente é uma tristeza sabe é realmente uma 
tristeza. Criar filhos hoje é uma tarefa extremamente complicada tudo é 
pouco.   (apresentador reportagem 2) 
 
E.4 Infelizmente não é mais assim jogar bola de gude, soltar 
pipa.(apresentador reportagem 7 ) 
 
E.5Um deles é filho de um servidor do CEFET  que evidentemente não 
ensinou isso a ele.  (apresentador reportagem 6 ) 
 

 

Esse tipo de enunciado aparece com bastante frequência no programa em estudo, 

principalmente nas situações em que o apresentador desenvolve seu discurso. Nessas 

situações, torna-se evidente que o programa atua distanciando-se do ponto de vista 

segundo o qual as emissões informativas deveriam referir-se apenas à reprodução fiel e 

imparcial da realidade. A utilização desses advérbios de modo demonstram o quanto o 

apresentador do programa não apenas registra e descreve os detalhes dos 

acontecimentos, mas emite um julgamento sobre os fatos, estabelecendo distinções 



 194

entre os  jovens de origem popular e os mais abastados, além de estabelecer diferenças 

entre o comportamento dos jovens de hoje e os do passado, da época em que o próprio 

apresentador era jovem.  

Esse tipo de enunciado revela também que, buscando demonstrar o quanto o 

comportamento dos jovens atuais é inadequado, o apresentador pretende resgatar os 

valores aceitos e admirados pela “boa sociedade” a partir da divulgação de fatos 

referentes à sua própria vida, apresentada como modelar. Assim, a comparação de fatos 

de sua história com as práticas dos jovens em conflito com a lei expõe e desqualifica 

como incorretas as práticas desses últimos, responsabilizados pela escolha de caminhos 

errados. Em nenhum momento, o apresentador se pergunta pelas trajetórias dos jovens 

das reportagens, pelas razões de suas tão “erradas” escolhas, pela responsabilidade do 

Estado e da sociedade nessas trajetórias. 

Alíás, é o que também se pode verificar nestes trechos de discurso, em que 

chega a comparar a forma como os jovens de origem popular vivem hoje com relação 

ao modo como ele próprio vivenciou a sua juventude.  

 
E1 Eu tinha que orar para poder dormir, então eu nunca fumei porque eu não 
preciso, porque só come quem tem fome, só bebe porque tem 
sede.(apresentador reportagem 5) 
 
E2 Eu não preciso, eu nunca precisei fumar maconha na minha vida e crack 
para poder namorar, para poder ser um jovem, para poder viver a vida; ao 
contrário, eu sabia que a vida era maravilhosa, esse garoto não sabe. Ele tem 
que estar drogado para, entre aspas, estar “feliz”(apresentador reportagem 5) 
 
E3. O videogame(risos), quem me dera no meu tempo eu ter. Era autorama, 
home eu ficava maluco em ver aquele carrinho, show de bola. O meu 
primeiro brinquedo foi um onibusinho dos meus irmãozinhos, porque era de 
irmão para irmão, era um ônibus coletivo, sabe como é que é, literalmente, aí 
tinha um ônibus bonitinho, assim,aí, depois, apareceram uns carros que eram 
feitos de lata de óleo, caminhões assim imensos, lindos, que vendia assim. Eu 
ficava  babando. Até que o meu pai percebeu a minha angústia e me deu um 
de presente no meu aniversário. Ai meu Deus, eu lavava esse carro, 
indoidecia, por quê? Porque tinha amor, porque tinha esse apego, não é? 
Quando nós fazia aquele negócio de empurrar lata de pneu e rolimã, havia 
arte. Não é coisa babaca? Não havia amor, havia arte. Hoje em dia o cara tem 
um videogame. Top de linha para se divertir, mas isso não presta, o que 
presta é o revólver para matar, é muito sério isso. A concepção de um jovem, 
o direcionamento de um jovem onde nem a mais potente  modo de diversão 
satisfaz a sua alma, satisfaz a mente de um garoto. É preferível matar do que 
viver.   ( apresentador reportagem 9  )     
 

Os contrastes e oposições entre os jovens de origem popular e os outros 

provenientes de famílias mais privilegiadas economicamente também aparecem em 

outras falas. Nelas, como pode ser observado, o apresentador, além de fazer uma 
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distinção entre o comportamento dos jovens pobres e o dos demais, ainda compara os 

seus comportamentos com os filhos dos demais profissionais que compõem a equipe de 

reportagem do jornal.  

 

E.1 Dois jovens estavam praticando assaltos .Um deles é filho de um servidor 
do CEFET  que evidentemente não ensinou isso a ele.   (apresentador 
reportagem 6) 
 
E2. Não tem jeito, porque esses garotos não tiveram chance de ter o que os 
filhos dos nossos colegas tiveram, uma orientação   (apresentador reportagem 
1) 
 
E3. Joãozinho, eu tou vendo aqui, seguramente você tá lembrando do seu 
filho, não é? Enquanto tá em casa estudando, tem garotos aí que vão para a 
rua roubar de novo ( Apresentador reportagem 2) 

 

 

Percebe-se ainda, no discurso do apresentador, a valorização do trabalho 

desenvolvido pela equipe de reportagem, demonstrando assim que ele atua construindo 

a credibilidade dos seus profissionais e legitimando os papéis por eles desempenhados. 

No intuito de reforçar a credibilidade do quadro e valorizar a cobertura realizada pelo 

repórter responsável pelo quadro “ Os Inocentes”, o apresentador emite o seguinte 

enunciado:  

  

 

E1. O vovô é  único no trato desse jornalismo que é absolutamente peculiar a 
ele. Ele conversou com os acusados e traz os detalhes no quadro Os 
Inocentes que todo mundo gosta, veja só? (Apresentador reportagem 10) 

 

Nos enunciados, pode ainda se verificar quanto o trabalho realizado pela 

polícia é valorizado. Na perspectiva de Gomes (2007), essas fontes oficiais exercem um 

papel fundamental no programa por elas serem consideradas as vozes autorizadas a 

falar. Nesse sentido, as declarações dessas fontes atuam especialmente para dar 

legitimidade e credibilidade aos relatos telejornalísticos. A valorização do trabalho 

realizado por essas fontes é demonstrada, principalmente, nas situações em que o 

apresentador emite elogios sobre a eficiência de suas investigações, impulsiona os 

receptores a acreditarem no desempenho das funções exercidas pelos profissionais da 

segurança pública. Evita, no entanto, colocar em discussão a eficiência das suas 

funções, a veracidade das informações e o detalhamento dos aspectos por eles 
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fornecidos. 

.  

E1Cinco dias após o crime, os acusados de espancarem e assaltarem um 
aposentado em  Ingá, aqui perto de Itabaiana, já estão presos. Parabéns ao 
trabalho da polícia aí. (Apresentador reportagem 4) 

 

 

  Essas declarações e elogios que o programa emite sobre o trabalho exercido 

pelos policiais justificam-se pela relação estreita que o programa mantém com a polícia, 

principalmente com a que atua na grande João Pessoa. Por isso, o fato de o programa 

necessitar de informações mais completas sobre as ocorrências de violência, partindo de 

ocorrências já registradas nas delegacias, leva o apresentador a elogiar o trabalho 

exercido pelos policiais. O papel da polícia, aliás, está associado à posição defendida 

pelo programa, que considera a repressão policial a principal medida para solucionar o 

problema do envolvimento dos jovens com a violência. As declarações das fontes 

oficiais e os informes fornecidos pelos policiais e delegados exercem um importante 

papel no programa, principalmente por essas vozes conferirem legitimidade e 

credibilidade aos fatos. Os discursos emitidos pelas fontes oficiais são importantes por 

serem vistos como vozes autorizadas pelo programa para formar opiniões e atrair a 

atenção dos telespectadores.  Dessa forma, os discursos não podem ser percebidos 

somente como meios utilizados para registrar e divulgar os fatos. Na perspectiva de 

Bourdieu (1983), eles podem também ser considerados instrumentos de poder, pois a 

emissão deles, além de objetivar fornecer uma compreensão dos acontecimentos, pode 

propiciar a quem está falando e ao programa reconhecimento, respeito e obediência.  

Outro mecanismo presente no discurso emitido pelo apresentador do programa é 

verificado quando ele atua indagando também sobre “o que fazer”, ao mesmo tempo em 

que sugere e ordena o que deve ser feito com os jovens que se encontram envolvidos 

como agressores nos casos de violência.  Assim, além de criticar as leis destinadas à 

proteção dos adolescentes, esse tipo de discurso evidencia o quanto o programa 

desacredita nas medidas tomadas para reinserir os jovens na sociedade, ao mesmo 

tempo em que levanta  algumas soluções para esse problema.   

Dessa forma, semelhantemente aos questionamentos efetivados pelos tribunais, 

que diante de determinadas ocorrências, não se limitam a evidenciar os detalhes dos 

aontecimentos, o que o programa também faz com esse tipo de abordagem é, a partir de 
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um fato já ocorrido, questionar os passos necessários a serem tomados para reinserir os 

jovens na sociedade, no futuro. Para o apresentador, medidas socioeducativas não 

resolvem, e apenas a repressão policial poderia controlar a situação. A atual legislação 

só contribui para desautorizar a autoridade policial, contribuindo assim para que a 

violência prolifere: 

 

E. 1. Qual é a saída? Internar? Chamar Psicólogo? Psicanalista? Qual é a 
saída? A resposta é muito mais profunda do que se possa imaginar.( 
Apresentador- Reportagem 05) 
 
E.2. Dupla de meninos menores fazem uso de entorpecentes, maconha e não 
tem polícia que dê jeito neste meio porque a polícia não pode fazer nada 
porque são crianças para a nossa legislação. .( Apresentador- Reportagem 07) 

 
 E.3. É uma sequência de coisa errada que o senhor com a competência que 
tem, a polícia com a competência que tem, e toda a malha judiciária não vai 
dar jeito, porque a questão tá na cabecinha desse garoto. Vai prender? Vai 
botar na jaula? Vai fazer o quê?  Vai dar pipoca? Vai jogar bola? Não tem 
jeito. .( Apresentador- Reportagem 07) 
 
E.4. É isso que eu falo. Aí, vem campanha, não adianta, enquanto a gente vê 
esse Brasil sem punibilidade não tem jeito. Aí vai a polícia. Algemar não 
pode, eu já vi um menino de 8 anos dar um chute no policial, ainda bem que 
ele errou, né, por que se não o policial é que tinha ido a nocaute e como é que 
faz? O policial não pode tocar a mão porque é menor. Ô meu Deus, o 
problema não é a policia não, é muito mais coisa. .(Apresentador- 
Reportagem 07) 

 

As intervenções opinativas produzidas pelo próprio programa também podem 

ser verificadas nos discursos onde o apresentador do programa mostra o quanto os 

jovens são perigosos, e quanto a possibilidade de reversão dos seus comportamentos 

parece irreversível. Assim, diferentemente de um tribunal onde às vezes os 

comportamentos dos jovens parecem ser encarados como possíveis de serem 

modificados, o tipo de abordagem discursiva que o programa desenvolve sobre esses 

jovens parece revelar  quão difícil parecem ser as suas possibilidades de reversão.    

 

E1.Não tem Ceia, Cia, Soia .... não tem jeito , não tem jeito porque esses 
garotos não tiveram chance de ter o que os filhos dos nossos colegas tiveram, 
uma orientação. (Apresentador reportagem 1) 
 
E2. Não adianta, Sócio educativo, balela, isso é pura é conversa.   
(Apresentador reportagem 1) 
 
E3. Não tem mais jeito mas  o que é mais impressionante nisso é que é uma 
história que pode servir de exemplo para muitas famílias (Apresentador 
reportagem 08) 
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E.4. Não adianta, esse menino já está  morto sabe por que? Por que ninguém 
vive com ódio no coração. Essa criança hoje homem adulto ele tem um 
destino sabe qual é Dr Aderbal?    Matar o padrasto. Ele é o assassino em 
potencial vitimado pela estrutura familiar que ele não teve (Apresentador- 
Reportagem  7)  

 

O fato de o apresentador se posicionar frente aos jovens, encarando-os como 

um grupo irrecuperável, ilustra as proposições teóricas de Fausto Neto, que também 

ressalta que a mídia na contemporaneidade representa os fatos construindo a sua 

predicação, atribuindo uma adjetivação ora implícita, ora explicita aos fatos.  Assim, 

através desses fragmentos, percebe-se que o apresentador aborda os fatos relatando não 

somente os detalhes das ocorrências, mas realizando ainda um trabalho de acusação e de 

julgamento, tanto sobre os fatos já ocorridos como sobre os comportamentos dos 

jovens.  

Esse modo de abordagem reforça, portanto, o quanto ele exerce no programa a 

função de um juiz, nesse caso, um juiz que explicita os fatos de forma diferente daquela 

utilizada pelos juizes nos tribunais, principalmente por esse tribunal midiático funcionar 

violando as diversas garantias constitucionais. Nele, os acusados ainda não sentenciados 

pela justiça não possuem o direito a um julgamento justo e isento. Além disso, o seu 

direito de defesa é totalmente desconsiderado, independentemente da possibilidade de 

serem inocentes. 

Na perspectiva de Mendonça (2002), isso ocorre porque o processo de 

construção das verdades, por parte da mídia, ocorre num tempo menor em relação ao 

tempo utilizado pela justiça para a condenação dos suspeitos. Por isso, a condenação 

dos suspeitos no campo midiático se dá, de maneira imediata, antes mesmo de o 

processo jurídico ser aberto. 

 O exercício desse julgamento pode ainda ser verificado nas situações em que o 

apresentador demonstra indignação contra os jovens, qualificando-os de violentos, 

“perigosos”, “irrecuperáveis”, e que, por uma questão de escolha, optam por serem 

pessoas “ruins”, como se pode verificar nos fragmentos de discurso abaixo:   

 

E.1 Pois é, um garoto bonito né um jovem colocando no modismo hoje 
poderia até ser um atleta, um modelo quem sabe?  Enfim..Um comerciante, 
enfim. Um jovem na beleza, da juventude, olha só, poderia ser qualquer coisa 
nessa vida, optou por ser qualquer coisa de ruim, qualquer coisa do fim, para 
que a vida dele se extinguisse tão cedo. Não tem apelo, droga é morte, você 
escolhe tá  legal?  (Apresentador - Reportagem 03) 
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Esse modo de representar os fatos pode não ser percebida pelo público como 

uma visão limitada, insuficiente ou parcial da realidade, principalmente porque  o 

público a quem o programa se dirige  compartilha,  na maioria das vezes, dessa mesma 

visão, dessa ideologia, que os tornam de certa forma “cúmplices” na maneira de recortar 

e de dar sentido aos fatos. Tal percepção pode ainda ser aceita sem crítica por conta de 

outros fatores, tais como o déficit educacional do público, a percepção de inoperância da 

justiça, as estratégias que o programa utiliza para possibilitar um fechamento de sentido 

dos fatos.  

Essa perspectiva revela, portanto, que não somente o programa Correio Verdade 

e sua equipe de reportagem reconhecem que os jovens são perigosos, que não têm jeito, 

que não têm solução, mas que parte do próprio público que convive nesse contexto 

cultural em que o programa é veiculado também pode possuir uma percepção 

semelhante a essa. Assim, é possível que esse programa, ao realizar determinadas 

abordagens preconceituosas sobre os jovens, e apontar medidas insuficientes para 

solucionar essa problemática, propicie ao público a impressão de que atua evidenciando 

a verdade dos fatos e que essas medidas são as mais adequadas. E que essa maneira de 

perceber os jovens corresponde absolutamente à realidade.    

Também pode ser observado, na seqüência de exemplos abaixo, que o 

apresentador do programa expressa claramente o seu posicionamento em relação ao 

comportamento dos jovens. Ele ainda enfatiza, muitas vezes, de forma irônica, quanto 

improváveis são as suas possibilidades de recuperação. 

 

E. 1- Eu vou mostrar agora pelo menos em tese alguém que já está no 
caminho me permitam a sinceridade, irreversível  (Apresentador- 
Reportagem 1) 
 
E.2- Eu não sei que danado é isso, porque todo mundo fala desse jeito e todo 
mundo é inocente também... que pena. (Apresentador- Reportagem 2) 
 
E 4. Eu não tenho tempo para comentar não . (Apresentador- Reportagem 2) 
 
E.5 Eu fico imaginando um cidadão daquele oitenta e tantos anos de vida, na 
vida pacata do interior na sua casinha lá no sítio, jamais imaginaria que teria 
um fim tão triste de está em casa e receber dois elementos fortes, corpo 
moreno com todo vigor físico, muscular ai revira a casa toda e pega um 
cassetete, um pau, um cajado que usava e bate na cabeça do ser humano até a 
morte ou praticamente até a morte já que ele saiu muito mal. (Apresentador - 
Reportagem 4) 
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Além de revelar suas impressões pessoais, o que o apresentador do programa, no 

enunciado 5, parece querer provocar uma indignação no público, principalmente, por 

evidenciar as características desumanas dos jovens e ressaltar os traços de bondade, 

calma e inocência do idoso assassinado. Esse procedimento corresponde ao que Orlandi 

(2007) considera silenciamento. Na sua perspectiva, o sentido desse silenciamento é 

claro: quanto mais detalhes sobre a forma como o crime ocorreu e as características 

referentes à bondade da vítima forem enfatizadas, mais o acusado será visto como 

desumano, e mais sentiremos a perda da existência da vítima.   

Além disso, os enunciados citados revelam, ainda, o quanto o apresentador do 

programa demonstra estar inserido no seu próprio discurso, sobretudo por utilizar com 

muita frequência a presença do eu. O uso desse prenome, no entanto, não aparece nos 

discursos dos demais profissionais que atuam no programa, principalmente os 

repórteres, que desenvolvem as suas narrativas em off. Quando realizam a passagem 

sobre o local em que os fatos ocorreram, adotam uma narrativa mais impessoal, sem 

fazer referência ao termo “eu”, demostrando com isso mais objetividade, mascarando 

dessa forma as impressões pessoais diante dos fatos relatados. 

Mas, no discurso do apresentador, verifica-se que, em alguns momentos, ele  

utiliza a expressão “você” em substituição ao “eu” do sujeito da enunciação. 

Especificamente nesse tipo de enunciação,  evidencia-se que o sujeito enuncia de outro 

lugar, buscando uma impessoalidade que confira o efeito de sentido à objetivação dos 

fatos. É, aliás, o que parece demonstrar em outros momentos de seu discurso, como 

pode ser verificado nos fragmentos abaixo: 

 
E1. Acho que você que está em casa que tem pai que tem avô (apresentador 
reportagem 4 ) 
 
E.2 Você que é mãe que está me vendo ai agora.(apresentador reportagem 5) 
 
E.3 A cada dia você tem um pano branco para escrever sua vida 
(apresentador reportagem 5) 
 
E.4 O programa tá estreito pra caramba, mas enfim vocês viram aí a 
realidade. (apresentador reportagem 2) 
 

A utilização da expressão “você” pode aparecer ainda nas situações em que o 

enunciador atua interpelando diretamente o público receptor. No caso do programa em 

estudo, frequentemente, o apresentador do programa emite um discurso com que solicita 

uma resposta aos receptores. Entre eles, estão principalmente as mães, as avós, ou 
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outros jovens que são chamados a se colocarem a respeito os pontos de vista por ele 

emitidos. A frequência com que é feito esse tipo de emissão revela também que o 

programa em estudo apresenta características semelhantes ao modelo de teatralização 

abordado por Fausto Neto:   
E1.Você tem dimensão do que é isso? (apresentador Reportagem 01) 
 
E2. Você sabe onde está o seu filho agora? (apresentador reportagem 07) 
 
E3. O que passa na cabeça de uma mãe que vê o seu filho saindo  da rota que 
ela tanto sonhou? Todo pai toda mãe quer se espelhar no filho né? A vida é 
uma seqüência né? (apresentador - reportagem 09) 
 
 

Como poderá ser verificado no próximo tópico, o tipo de discurso e a função 

exercida pelo apresentador diferem daqueles exercidos pela equipe de reportagem e 

pelos jovens. É o que  passaremos a discutir a partir deste momento.  

 

 
 

3.3.3 A equipe de reportagem  

 

 

O tipo de discurso, os ângulos e os ritmos com que os fragmentos de imagens 

são utilizados nos momentos em que o apresentador aparece introduzindo ou concluindo 

as matérias diferem dos que aparecem nas demais situações em que outras pessoas são 

colocadas em evidencia nas coberturas feitas pelo programa. Essas diferenças podem ser 

percebidas, por exemplo, nas situações em que os repórteres exercem a função de 

relatarem os acontecimentos em off, ou, até mesmo, quando desempenham papéis que 

evidenciam os detalhes dos acontecimentos enquanto realizam a passagem no local em 

que os fatos são representados. 

Nessas situações, em que conduzem a narrativa e realizam a passagem no local 

em que os fatos ocorreram, ou nas delegacias onde os jovens se encontram apreendidos, 

eles, para  transmitir as informações importantes sobre os fatos, costumam aparecer 

enfocados através do plano próximo10, do plano médio11,  e, às vezes, também através 

                                                 
10 O enfoque em plano próximo sobre o repórter pode ser verificado no fragmento 17 da reportagem 4. 
11 O enfoque dos repórteres através do plano médio pode ser verificado no fragmento 9 da reportagem 2, 
no fragmento 7 da reportagem 3, no fragmento 7 da reportagem 8 
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do plano americano12. Mas outros tipos de enquadramento são utilizados para enfocar os 

repórteres. As tomadas duplas13 referem-se a uma delas. Nessas situações, é possível 

verificar nas estratégias visuais a utilização de ângulos que, segundo Rose (2002), 

evidenciam o quanto o repórter que realiza a cobertura do acontecimento aparece numa 

posição de superioridade em relação aos jovens, que se mantêm, na maioria das vezes, 

com as cabeça baixas enquanto respondem os questionamentos que lhes são feitos.   

A variação dos ritmos de aproximação e de afastamento, a inserção dos diversos 

elementos e objetos que constituem os fatos, assim como as condições estéticas dos 

repórteres nos momentos em que são evidenciados, diferem totalmente da forma com 

que são enfocadas as demais pessoas que aparecem nas reportagens.  

Assim, enquanto enunciam os seus discursos, no momento em que realizam a 

passagem no local onde a cobertura é realizada, os repórteres aparecem com um 

figurino clássico e elegante. O ritmo com que todos os elementos que constituem os 

fatos vão aparecendo, enquanto o programa propicia a cobertura sobre os 

acontecimentos, parece mais acelerado nas situações em que o repórter responsável pela 

cobertura do acontecimento desenvolve o seu papel em off. Nas ocasiões em que 

descreve verbalmente os detalhes das ocorrências, o programa costuma evidenciar não 

mais a imagem dos corpos, mas fragmentos de imagens na maioria das vezes em close- 

-up, correspondentes às pessoas envolvidas (os jovens14, os seus familiares15,) as fontes 

oficiais, como os delegados e policiais16 e aos outros detalhes, como os objetos 

apreendidos ( celulares17, armas18, drogas19, alianças20, roupas sujas21, rastros de 

motos22). 

                                                 
12 O enfoque dos repórteres através do plano americano pode ser verificado no fragmento 2 da reportagem 
10.     
13 O enfoque sobre os repórteres através das tomadas duplas  pode ser verificado no fragmento 4, 7, 9, 11, 
12, e 14 da reportagem 10. 
14 Na reportagem 1, enquanto a repórter desenvolve o seu papel em off,  as imagens dos jovens são 
inseridas. Elas aparecem nos fragmentos  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. No caso da reportagem número 2, eles 
são evidenciados nos fragmentos 3,4,8, 13, 14, 15. Na reportagem 4, nessas circunstâncias, eles são 
evidenciados nos fragmentos  3, 7, 8 ,11, 12. Na reportagem número 6, eles são evidenciados nos 
fragmentos 2, 3, 8,9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.  Na reportagem 7, a frequência com que o 
programa evidencia a imagem dos jovens, enquanto o repórter desenvolve a sua função em off, é ainda 
maior. Eles são evidenciados nos fragmentos 4, 5, 6,7,8,9,10, 11,13, 15, 17, 19, 20 e 24. No caso da 
reportagem 9, o número de vezes em que o programa evidencia os jovens enquanto o repórter desenvolve 
a sua função em off também se destaca. Eles são evidenciados nos fragmentos, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 
18 
15 As imagens dos familares dos jovens aparecem enquanto o repórter responsável pela cobertura 
desenvolve o seu papel em off nos fragmentos 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 20 e 21 da reportagem 5. Na 
reportagem 9, a mãe do jovem é evidenciada nessas mesmas circunstâncias nos fragmentos 15, 16 e 17. 
16 O modo como os policiais aprecem enquanto o repórter desenvolve o seu discurso em off pode ser 
verificado nos fragmentos 5 e 6 da reportagem de número 6. 
17 Ver fragmento 2 da reportagem 5. 
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A utilização dessa estratégia revela o quanto as imagens correspondentes a esses 

elementos podem atuar como linguagem impregnada de sentido. Assim, do mesmo 

modo como evidenciado por Mendonça (2002), percebe-se que as imagens 

correspondentes ao que está sendo dito no programa acabam servindo de recurso capaz 

de atestar o que está sendo dito e propiciar o status de verdade sobre o que está sendo 

informado pelo texto da notícia.  

Esse status de verdade ainda é possibilitado por os repórteres aparecerem no 

local em que os crimes ocorreram ou no lugar onde os jovens se encontram. É, portanto, 

nessas situações que costumam gravar as entrevistas com os envolvidos, mostrar suas 

casas e evidenciar o local em que os crimes ocorreram.   

Os textos narrados pelos repórteres nas matérias, independentemente de serem 

desenvolvidas em off ou enquanto realizam a passagem, apresentam ainda pausas, 

ênfases, e parecem gravadas com palavras e ritmos certos, principalmente para facilitar 

a compreensão do público. Desse modo, a narração é desenvolvida a partir de uma 

linguagem clara e objetiva para que o público se identifique e compreenda de primeira 

vez, já que, ao contrário do que acontece com os jornais impressos, as reportangens 

transmitidas pelo programa analisado não podem ser vistas novamente em outro horário 

ou em outros dias da semana pelo público receptor. 23 

A entonação da equipe de reportagem do programa apresenta ainda algumas 

variações, principalmente por existirem marcas de espontaneidade, como os acentos de 

expressividade, mudanças de intensidade da altura e da duração da voz, e pausas que 

atuam, principalmente, para dar valor a certos aspectos da informação, notadamente, nas 

situações em que os fatos parecem mais graves e os detalhes narrados parecem mais 

significativos.    

Enquanto desenvolve a sua fala em off, o programa ainda propicia diversas 

aproximações e distanciamentos do público com os elementos que constituem as 

reportagens, enfatizando, através do close-up, elementos como as armas, partes dos 

                                                                                                                                               
18 Ver fragmento 9 da reportagem 1, fragmento 7 da reportagem 2 e fragmentos 7, 12 e 13 da reportagem 
9. 
19 Ver fragmento 3, 5, 6, 8, 10 e13 da reportagem 10.  
20 Ver fragmento 6 da reportagem 2. 
21 Ver fragmentos 5, 6, 9 e 10 da reportagem da reportagem 8.   
22 Alguns enfoques sobre as marcas deixadas por uma moto podem ser verificadas nos fragmentos 2, 4, 5, 
9 e 12 da reportagem 3.  
23 Só recentemente o Sistema Correio de telecomunicações vem fornecendo a possibilidade do público 
ver ou rever as matérias exibidas no programa. Desse modo através do site 
ttp://www.portalcorreio.com.br/correioverdade/matUltimas.asp?siteId=correioverdade, o público tem a 
possibilidade de ter acesso às últimas matérias exibidas no programa.  



 204

rostos dos envolvidos, como olhos, boca, principalmente para repassar ao público uma 

dimensão mais afetivo-emocional, passional ou sentimental. Além disso, a recorrência a 

determinadas imagens já evidenciadas na própria reportagem também constitui outro 

recurso utilizado, sobretudo, nos momentos em que os repórteres concluem a cobertura 

dos acontecimentos.  

Essa repetição de imagens no final das coberturas é uma estratégia comum à 

maioria das reportagens. Essa estratégia parece ser utilizada tanto para evidenciar os 

detalhes mais importantes das matérias como para reforçar a gravidade dos 

acontecimentos e a impressão de culpa dos acusados.   

O distanciamento em relação aos elementos que constituem os fatos e a ênfase 

sobre o cenário em que é feita a cobertura dos acontecimentos também costumam 

aparecer, mas, geralmente, após a curiosidade do público sobre esses elementos estar 

supostamente satisfeita. Dessa forma, os profissionais que produzem as imagens 

efetuam alguns distanciamentos sobre os detalhes e elementos que constituem as 

reportagens a fim de possibilitar ao publico uma maior percepção do cenário em que os 

fatos se desenvolvem,24 como o evidencia Hernandes (2006). Dessa forma, essa 

estratégia vai aos poucos eliminando os pequenos detalhes que constituem os fatos para 

tornar o cenário em que se desenvolve a cobertura mais inteligível ao público.   

Analisando os efeitos de sentido provocados pela câmera, Hernandes (2006) 

ressalta que “É possível notar portanto que um plano de câmera, ao simular a 

aproximação do enunciatário com um elemento do enunciado gera efeito de intimidade, 

afetividade, tensão. E os planos mais amplos que expõe essa mesma unidade como 

parte de um contexto, impõem certos efeitos de distanciamento, distensão e 

inteligibilidade.” (HERNANDES, 2006: p. 137- 138) 

Além de os ritmos e os planos de câmera utilizados para enfocar a equipe de 

reportagem, enquanto desenvolvem as suas funções, serem diferentes em relação aos 

momentos em que o apresentador é enfocado, é possível ainda perceber que a equipe de 

reportagem costuma desenvolver o seu discurso de forma diferente daquele.   

Assim, os repórteres costumam lançar mão de uma série de recursos para 

propiciar enquanto efeito de sentido a percepção de que atuam com neutralidade e 

objetividade. Essa impressão é ainda reforçada por a maioria dos repórteres que 
                                                 
24 A percepção sobre o cenário em que se desenvolve a cobertura dos acontecimentos pode ser verificada 
no fragmento 3 da reportagem 3, no fragmento 5 da reportagem 4 , no fragmento 10 da reportagem 4, no 
fragmento 8 da reportagem 5 , no fragmento 4 da reportagem 6, no fragmento 4, 5, 6, 12, 14, 16 , 26 e 
27da reportagem 7. O cenário pode ainda ser verificado no fragmento 2, 8 e 11 da reportagem 8.  
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realizam as coberturas dos acontecimentos retirarem de suas falas qualquer 

característica que demonstre a sua subjetividade. Por isso, geralmente enunciam sem 

falar eu. Raramente se ouve um eu vi, eu conversei com. Uma postura diferente do 

apresentador do programa, que não poupa em emitir a sua opinião sobre os fatos 

abordados, em exteriorizar as suas emoções, em comparar o comportamento dos jovens 

de origem popular envolvidos com os casos de violência com o comportamento de 

outros jovens, assim como com a sua própria vivência juvenil, conforme já ressaltado. 

Entre as especificidades que caracterizam a emissão dos discursos desenvolvidos 

pela equipe de reportagem, verifica-se eles são estruturados através do discurso indireto, 

com as afirmações jornalísticas se apoiando sempre num outro discurso, no caso, a 

partir das informações fornecidas pelos jovens ou por outras pessoas que foram afetadas 

pelos acontecimentos, e que muitas vezes aparecem na cobertura revelando, 

confirmando e ilustrando os detalhes dos acontecimentos.   

Em outras situações, os repórteres que relatam ações de jovens de origem 

popular envolvidos nos casos de violência se apoiam no posicionamento dos delegados 

e no detalhamento fornecido pelos agentes de segurança pública. O objeto principal é, 

com isso, confirmar e ilustrar os detalhes dos acontecimentos a partir de um discurso 

indireto, cujas afirmações jornalísticas se apoiam sempre em um outro discurso. É o que 

se pode verificar na sequência dos enunciados abaixo relacionados: 

 

E1. Segundo a polícia eles são acusados de realizarem vários assaltos na área 
que cerca o bairro de São José. (Repórter reportagem 1) 
 
E.2 De acordo com a polícia, no momento da prisão um dos irmãos tentou 
reagir atirando contra a viatura policial; por sorte ninguém saiu ferido. ( 
Repórter   reportagem 2) 
 
E3  Com Ângelo, segundo  a polícia, foi encontrada na casa dele toda essa 
maconha, papelotes de maconha. ( repórter reportagem 10 ) 
 
E4 O policial não quis gravar entrevista, mas informou que a atitude dos 
menores foi uma tentativa de inibir o trabalho dele. (repórter reportagem 9 ) 

 

A equipe de reportagem parece ainda exercer um papel exclusivo: trata-se de 

estabelecer o contato frente a frente com os jovens. Nessas circunstâncias, acabam 

também efetivando outras tarefas. Entre as mais significativas, são as entrevistas que 

realizam com os jovens a partir de procedimentos discursivos caracterizados 

principalmente pela arbitrariedade.  
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Na perspectiva de Bourdieu (1998), tal arbitrariedade evidencia uma 

manifestação de violência simbólica por os jovens, quando entrevistados sob essas 

condições, serem instrumentos nas mãos dos repórteres, pois são eles que estabelecem 

as suas regras da interlocução, conduzem os questionamentos, provocam densidade e 

intensidade a partir da fala dos jovens, inibindo, dessa forma, a percepção de que eles 

são também sujeitos de direitos. 

Esse efeito de imposição que caracteriza os questionamentos que a equipe de 

reportagem emite pode ser exercido sem, no entanto, os jovens perceberem a intenção 

de se provocar qualquer julgamento sobre eles nem se efetuar um outro tipo de violência 

capaz de afetá-los. Principalmente por as perguntas serem lançadas com uma suposta 

aparência de neutralidade, e a emissão das respectivas respostas poder resultar num 

elemento capaz de reforçar a credibilidade do programa, a objetividade e a transparência 

do trabalho exercido pelos profissionais que compõem a equipe de reportagem. 

Desse modo, através da transmissão do contato da equipe de reportagem com os 

jovens na condição de agressores, percebe-se que são os repórteres que geralmente 

iniciam a cobertura das ocorrências e estabelecem as regras das entrevistas. São eles 

que emitem e controlam os estímulos verbais no intuito de influenciarem os jovens a 

colaborarem com o desenrolar das reportagens e assumirem, diante das câmeras, as 

ações nas quais são apontados como autores. Além disso, o fato de a equipe de 

reportagem também ocupar uma posição superior ao dos jovens, na hierarquia 

econômica e cultural, também atua como fator que amplia consideravelmente os efeitos 

de outra violência exercida sobre esse grupo. 

O nível de controle e de direcionamento das entrevistas que a equipe de 

reportagem realiza com os jovens, no momento em que eles se encontram detidos nas 

delegacias de polícia, é perceptível sobretudo na maneira como eles expõem e formulam 

os questionamentos a serem esclarecidos. Nessas situações, é visível o quanto a equipe 

de reportagem que entrevista os jovens atua impondo questionamentos para poder fazer 

surgir respostas que eles desejam mostrar. 

Entre os tais questionamentos impostos pela equipe de reportagem, 

identificamos aqueles a partir dos quais o repórter elabora as perguntas para fazer surgir 

os detalhes que o programa deseja evidenciar. Desse modo, percebem-se 

questionamentos do tipo: “E como você conseguiu essa arma?” (repórter -  reportagem 

09). Em outras situações, eles repetem no discurso, muitas vezes de forma irônica, o que 

os jovens falaram – “O adolescente afirma que usava o objeto para se proteger dos 
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inimigos” (repórter - reportagem 1), retomam suas declarações como evidências –  “Os 

menores trocaram um videogame pela arma, um revólver calibre 32, na feira do 

Oitizeiro” (repórter - reportagem 09). E ainda sugerem as respostas aos 

questionamentos antes mesmo que os jovens respondam – “E aí vocês embarcaram? 

(repórter - reportagem 04); “E quando você fuma fica doidão assim fora do mundo?” 

(repórter -  reportagem 5).   

Algumas dessas estratégias de discurso e a efetivação de outra violência 

cometida pelo repórter sobre os jovens podem ser constatadas através da sequência de 

exemplos abaixo relacionados, identificadas no quadro “Os Inocentes”,  na reportagem 

número 10. 

 
VOVÔ - Em um trabalho realizado lá no bairro do Rangel, os policiais 
conseguiram a prisão de Ângelo Marcos de Oliveira. Com Ângelo, segundo a 
polícia, foi encontrada na casa dele toda essa maconha, papelotes de 
maconha. Esse aqui é o maior. Esse aqui custa 50 reais. É 50? Dá isso tudo?  
JOVEM- Não sei não, acho que dá. 
VOVÔ- E essa pequena quantidade de crack e essa maconha, preste atenção, 
é sua?  
JOVEM-  É minha.  
VOVÔ-  Meu filho estava vendendo ? 
JOVEM- - Tava vendendo. 
VOVÔ-  E por que estava na sua casa?  
JOVEM-  Porque eu peguei para guardar. 
VOVÔ- Pegou para guardar? 
VOVÔ- Finalmente a quem pertence a maconha? Quem é o dono? 
JOVEM-  Aí eu não posso dizer não.  
VOVÔ- Se dizer é carrego, né meu fi? O bicho pega, né isso ? Meu fi já foi 
preso antes?  
JOVEM- Não, não senhor. 
VOVÔ- É a primeira vez?  
JOVEM- É a primeira vez. 
VOVÔ-  José Hilton, só um pedrinha, José Hilton ?  
JOVEM- - Foi, home, só uma pedrinha aí. Pegaram eu com essa pedrinha de 
10 reais, aí e pronto, eu tô aqui.  
VOVÔ- É para inalar né? É para colocar no cachimbo e xau?   
JOVEM-  É, já era.   
VOVÔ- Com imagem de Ernani Gomes, da Delegacia de Narcóticos, para o 
Correio... 
JOVEM- Verdade. 
VOVÔ- E o cartãozinho? Vai querer?   
JOVEM- O amarelinho ou o azul? O azul mesmo. 
VOVÔ- O azul da cor do maaaar. 

 

Como se pode ser verificar, na abordagem efetivada pelo programa, a violência 

não é somente cometida pelos jovens, mas também a eles. São diversos os 

procedimentos que possibilitam aos jovens serem violentados simbolicamente. Em 

primeiro lugar, pelo fato de os repórteres responsáveis pelas coberturas dos 
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acontecimentos atuarem, durante a realização das entrevistas, ocupando a posição do 

que interroga e limitando as perguntas ao que querem ouvir;  os jovens interrogados são 

postos a prova e a julgamento por eles, que, além de imporem os questionamentos, 

formulam perguntas com autoridade, a partir de informações fornecidas por outras 

fontes. Nesse caso, a partir dos dados fornecidos pelos policiais nas delegacias. O ponto 

de vista dos jovens não pode nem deve aparecer. 

Esse trecho da reportagem revela ainda que, além de o repórter atuar sugerindo 

respostas aos questionamentos antes mesmo que o jovem responda (E essa pequena 

quantidade de crack e essa maconha, preste atenção, é sua? É para inalar, né? É para 

colocar no cachimbo e xau?) impõe  questionamentos de forma irônica para poder fazer 

surgir respostas que eles desejam mostrar (Finalmente de quem pertence a maconha? 

Quem é o dono?). Elabora os questionamentos utilizando a expressão “por que”, no 

intuito de fazer surgir a resposta que quer ouvir sobre os seus atos (E por que estava na 

sua casa? ), propiciando, através das respostas, um efeito de sentido de que os jovens 

são os culpados por suas ações. 

O tipo de questionamento imposto aos jovens contem ainda uma dimensão de 

agressividade, sobretudo, pela dimensão do risco que efetivamente eles correm em 

exporem informações que podem ser usadas contra eles mesmos. Aliás, em algumas 

situações, o modo como alguns deles demonstram uma resistência em revelarem 

determinados detalhes pode ser verificado tanto pela brevidade das respostas, e 

economia das palavras, como pelo silêncio. 

No geral, ao serem entrevistados, os jovens não têm condições para se 

contraporem às imagens e representações que o programa lhes impõe. Com isso, 

acabam não revelando aspectos capazes de minimizarem as suas sentenças; ao contrário, 

a maioria deles apresenta uma reação que facilita o trabalho exercido pela equipe de 

reportagem, principalmente por costumarem responder de imediato aos 

questionamentos que lhes são impostos, por aceitarem as acusações, e, muitas vezes, 

por assumirem e confirmarem de imediato o quanto são culpados pelos atos, 

demonstrando com isso as suas responsabilidades nos acontecimentos.  Essa postura 

revela-se surpreendente, sobretudo, por demonstrar tamanha disponibilidade e 

complacência para responder e declarar detalhes tão absurdos nesse lugar e sob essas 

condições. 

Durante a efetivação das entrevistas, pôde ainda ser verificado que muito da fala 

dos repórteres é sobre a própria fala dos jovens em depoimentos à policia.. Em outras 
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palavras, a equipe de reportagem atua nas entrevistas formulando questionamentos com 

base nas informações que os próprios jovens acabaram de declarar, nas delegacias de 

polícia, para os agentes de segurança pública, policiais ou delegados, mostrando as 

estreitas relações entre jornalistas e policiais. Essas relações muitas vezes atropelam o 

código de ética inerente a cada atividade profissional. .  

Os repórteres utilizam ainda estratégias discursivas, tais como aquelas com as 

quais os entrevistadores elaboram os seus questionamentos, repetindo, através dos seus 

discursos, as afirmações já fornecidas pelos jovens; mas com palavras diferentes, no 

intuito de obterem posteriormente as suas referidas confirmações, respostas ou outros 

detalhes que sirvam de complemento e prova do que já foi declarado pelos jovens em 

outras circunstâncias. Por outro lado, os jovens, na maioria das vezes, reagem a essas 

situações de forma que satisfaça a equipe de reportagem, já que eles contribuem com o 

desenrolar das entrevistas, respondem aos questionamentos, reafirmam os detalhes e 

sentimentos em relação aos fatos, e aceitam com uma visível naturalidade as acusações, 

como pode ser verificado nos seguintes fragmentos de discurso:  

 

E1 REPÓRTER- Com o menor de 12 anos foi encontrada essa faca. O 
adolescente afirma que usava o objeto para se proteger dos inimigos.  
JOVEM: Essa faca eu usava para me proteger, a faca é minha.                                  
(Reportagem 1) 

 
E.2- JOVEM- Eu morava no interior, o meu padastro matou a minha mãe, 
aí, né, véi. Aí eu tô pensando em matar ele, véi,  mas eu tô pedindo a Deus 
para que eu nunca me bata com ele, véi . Porque no dia que eu me bater com 
ele, meu irmão...                                  
(Reportagem 07) 

 

O grau de imposição dos questionamentos dos repórteres aos jovens e a 

disponibilidade desses últimos em responderem as questões levantadas podem ainda ser 

verificadas através dos fragmentos abaixo, onde o repórter que realiza a cobertura do 

acontecimento parece aproveitar o momento em que os jovens estão detidos nas 

delegacias para testemunharem o quanto eles são perigosos, efetuando algumas 

estratégias de discurso para fazê-los falar e trazer os detalhes dos fatos para a esfera 

pública: 

 

REPÓRTER  Era um 32, né?  
JOVEM- era. 
REPÓRTER- Comprou onde? Na feira de troca?  
JOVEM – Foi. 
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REPÓRTER-Quanto foi? 
JOVEM 72 reais. 
REPÓRTER- O bicho atira? 
JOVEM- Atira não... não sei não 
REPÓRTER- Mas tinha bala nele? 
JOVEM- Tinha não.  
REPÓRTER- Tava vazio? 
JOVEM-Tava. (Reportagem 5) 

 

Entretanto, além desse caráter impositivo, com bastante freqüência, a equipe de  

reportagem ainda atua julgando os jovens buscando ainda, na reportagem, comprovar o 

quanto o jovem “mentiu ao dizer que a arma não estava carregada”. No intuito de 

transmitir a impressão de que as declarações feitas pelo jovem acusado de assalto são 

falsas, e incompletas, realiza a sua matéria evidenciando alguns detalhes dos 

depoimentos fornecidos pela vítima, no momento em que descreve os acontecimentos 

da delegacia. 

   
VÍTIMA- Tava com munição. Ele até inclusive depois do assalto ele deu um 
tiro pra cima então só pode dá um tiro pra cima quando tem bala, né?  
(Reportagem 5) 

 

Assim, podemos constatar que, na abordagem efetivada pelo programa em 

estudo, as visibilidades das manifestações consideradas violentas não se resumem 

àquelas praticadas pelos jovens, tais como os homicídios, os assaltos e atos de 

vandalismo, mas incluem também outras, de natureza simbólica, sofridas por eles 

nessas representações; sobretudo, quando se observa que a equipe de reportagem  

propicia efeitos de ordem simbólica sobre os jovens.  

A atuação do repórter durante a realização das entrevistas pode ser vista como a 

efetivação de uma ação violenta, sobretudo, por nesses momentos os  jovens – que na 

maioria dos casos são de origem popular, e vítimas de outras modalidades de violência, 

inclusive advindas da própria estrutura da sociedade, que não lhes possibilita acesso aos 

bens mínimos necessários à sua sobrevivência –serem alvo de julgamento e punições 

num local impróprio, o que evidencia que o programa, ao invés de atuar limitando-se a 

função de registrar os fatos, acaba  assumindo também a função de mídia tribunal.    

A relação estabelecida pelo repórter com os jovens, no quadro denominado “Os 

Inocentes”, exemplifica uma espécie de violência simbólica ao emitir de forma clara um 

tipo de julgamento dos jovens, exercendo o papel de um tribunal.  

Nesse quadro, o repórter conhecido como “O vovô” estabelece uma relação pela 
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qual os jovens são questionados e levados tanto a relatarem os detalhes dos 

acontecimentos, como a escolherem, ou receberem, independentemente da escolha, um 

dos cartões – nas cores vermelho, amarelo ou azul, de acordo com as infrações que lhes  

apontados enquanto acusados. Uma estratégia que, além de possibilitar o 

desenvolvimento de uma abordagem engraçada, ridiculariza e penaliza ainda mais os 

jovens. Além disso, essa abordagem aparece enquanto estratégia utilizada pelo 

programa para estabelecer uma conexão com as culturas populares, como o afirma 

Barbero.   

Essa percepção ainda é reforçada quando o apresentador do programa chega a 

reconhecer a especificidade do trabalho desenvolvido pelo repórter responsável pela 

cobertura do quadro “ Os Inocentes”. O poder que esse quadro possui de provocar risos 

aparece na forma como o apresentador faz a cabeça da matéria e emite o seguinte 

comentário:  

 

E. 1- O vovô é o único no trato desse jornalismo que é absolutamente 
peculiar a ele. Ele conversou com os acusados e traz os detalhes no quadro 
Os Inocentes que todo mundo gosta, veja só ( Apresentador reportagem 10 ) 
 
 

Também na relação com o público receptor, o programa exercita a violência 

simbólica. De acordo com as proposições teóricas de Bourdieu (1997), essa violência 

manifesta-se tanto pelo fato de as estratégias discursivas atuarem impedindo os 

receptores de terem liberdade de impressão e de desenvolverem as suas próprias 

interpretações sobre o significado e as causas do envolvimento dessa juventude com os 

casos de violência, como pelo fato de muitos dos receptores serem levados a utilizarem 

o seu tempo para observarem, e, consequentemente, encararem o problema do 

envolvimento dos jovens com a violência de forma distorcida.  

Esse tempo que mencionamos, aliás, os receptores poderiam utilizá-lo para 

terem uma compreensão mais ampla dos reais fatores que podem estar incentivando os 

jovens a se envolverem com o problema da violência, e para evitar, com esse tipo de 

abordagem, a construção de imagens mentais limitadas – tais como aquelas em que a 

violência é associada ao problema da pobreza, e os jovens envolvidos com a violência 

serem um problema de difícil solução, como é proposto nas abordagens. 
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3.3.4 Os jovens 

 

 

Nos momentos em que os jovens aparecem envolvidos nas ocorrências, 

enquanto vítimas ou agressores, o programa costuma evidenciá-los sob condições, 

ângulos e ritmos completamente diferentes das demais situações em que as fontes de 

informação, os familiares dos jovens, o apresentador e os repórteres do programa são 

enfocados. Além disso, quando enfocados na condição de agressores, eles exercem um 

papel especifico, diverso das demais pessoas que aparecem no programa. 

Desse modo, diferentemente do apresentador que aparece no programa na 

condição de juiz, e, às vezes, na de promotor, os jovens como agressores são colocados 

na condição de réus. A percepção de que exercem esse papel é possibilitada por eles 

serem representados a partir da adoção de um conjunto de estratégias discursivas e 

visuais, além de muitas vezes aparecerem algemados25 e acompanhados por policiais 

militares,26 tal qual acontece com os réus nos verdadeiros tribunais.   

Apesar de serem os principais alvos de julgamentos (afinal, são os seus destinos 

que estão sendo decididos), os jovens têm pouco espaço para se pronunciarem durante o 

programa, limitando-se a responder aos questionamentos que eram convidados a fazer.  

Mas o fato de disponibilizarem de pouco tempo é significativo. Esse aspecto 

inclusive é ressaltado por Bourdieu quando, ao analisar o modo de funcionamento da 

televisa, chega a afirmar que ela tem como contrapartida uma formidável censura, onde 

quem se pronuncia perde a sua autonomia pelo fato de os questionamentos e as 

condições de comunicação serem impostos. Além disso, a limitação do tempo na 

televisão impõe ao discurso restrições tais que é pouco provável que alguma coisa possa 

ser dita.  

Mesmo nas situações em que podem revelar algumas informações ou detalhes 

capazes de minimizar as suas sentenças, o que o programa fornece são declarações 

editadas, entrecortadas por imagens ou depoimentos das vitimas, que evidenciam 

detalhes capazes de provocar uma desconfiança sobre o que foi relatado por eles. Ainda 

impressiona o fato de que os jovens, quando se declaram inocentes, o programa 

                                                 
25 A percepção de jovens que parecem algemados no programa pode ser verificada nos fragmentos 11, 13, 
15 e 19 da reportagem 4, nos fragmentos  2, 6 e  18 da reportagem 9  
26 A forma como os jovens aparecem acompanhados por policiais pode ser verificada nos fragmentos 3, 
11 e 15 da reportagem 2 
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intercala-se com outras informações que reforçam a impressão de que realmente são os 

criminosos, construindo a idéia de  que atuam com cinismo27. 

Diferentemente das pessoas apresentadas na condição de vítimas, quando o 

programa põe em evidencia as suas virtudes, através de relatos das testemunhas e dos 

familiares, apresenta dados a partir do relato da família e dos amigos, fotografias do seu 

passado capazes de sensibilizar os receptores, os jovens na condição de agressores são 

representados através de estratégias de silenciamento do seu passado. Silenciando o 

passado dos jovens agressores, o que o programa acaba evidenciando são os dados 

referentes aos seus antecedentes criminais, sobre os seus envolvimentos com as drogas, 

o que acaba reforçando ainda mais a impressão de que são culpados e que não podem 

ser considerados inocentes. De acordo com as proposições de Orlandi (2007), o sentido 

desse silenciamento é claro: quanto menos passado os acusados tiverem, menos 

humanidade o telespectador vai perceber. Em contrapartida, quanto mais informações 

sobre as suas práticas criminosas, mais a impressão de desumanidade será evidenciada, 

e mais a condenação dos “réus” no programa parecerá apropriada.  

A voz dos jovens enquanto agressores são, portanto, silenciadas, uma vez que o  

programa reduz a participação dos acusados, unicamente, para fornecer as informações 

necessárias a fim de reafirmar a sua própria maldade, nas situações em que são 

entrevistados. Dessa forma, nos poucos momentos em que se pronunciam no programa, 

é somente para responderem aos questionamentos que são convocados a esclarecer. 

Nessas situações, onde, às vezes, declaram ser inocentes, o que o programa faz é 

invalidar as suas declarações através de estratégias que reafirmam o efeito de cinismo 

que acaba atestando o quanto realmente são culpados.  

Essa estratégia pode ser verificada em várias reportagens, principalmente, 

naquelas onde as declarações dos jovens são desmentidas nos pronunciamentos feitos 

pelas fontes oficiais ou por aqueles que de alguma forma foram afetados pelos 

acontecimentos.  

Essa impressão relativa aos agressores pode ser observada na reportagem 

número 4, referente ao assassinato de um senhor de 87 anos por três jovens, sendo um 

deles menor de idade, na cidade de Itabaiana-PB. Nessa reportagem, é possível verificar 

                                                 
27 Esse tipo de atuação pode ser verificado na reportagem 6 onde a vitima apresenta elementos capazes de 
estimular o repórter responsável pela cobertura do acontecimento a afirmar que o jovem enquanto 
agressor mentiu.  
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o quanto o programa busca inocentar a vítima e reforçar os elementos capazes de 

provocar indignação no público e tornar o julgamento sobre eles inquestionável. 

Representados sob essas condições, os jovens evidenciados no programa  

encontram-se ainda numa posição mais subordinada do que os verdadeiros réus nos 

tribunais, pois, além de não disponibilizarem de um tempo suficiente para apresentarem 

os elementos capazes de minimizar as suas sentenças, não contam com a participação de 

testemunhas nem de advogados de defesa, principalmente, por não haver interesse do 

programa em evidenciar os elementos ou informações capazes de provocar a redução 

das suas sentenças.   

A percepção de que os jovens exercem no programa um papel semelhante a dos 

réus nos tribunais também é possibilitada pela análise dos aspectos temporais. Essa 

análise revela que o tempo que o programa destina à abordagem efetivada pelo 

apresentador e a cobertura realizada pela equipe de reportagem correspondem 

significativamente à maior parte de sua duração, como já foi discutido. Como 

consequência dessa forma de distribuição do tempo, percebe-se que o programa atua 

sem fornecer as condições necessárias para os jovens apresentarem completamente as 

suas versões sobre os acontecimentos, nem os elementos e detalhes capazes de propiciar 

ao público outras percepções dos fatos, o que poderia inclusive minimizar suas 

sentenças.  

Esse modo de distribuição do tempo nas reportagens, onde praticamente só o 

apresentador, os repórteres e as “testemunhas de acusação” podem construir as suas 

versões sobre os fatos pode provocar uma abordagem distorcida, limitada, dos fatos, 

uma vez que   a cobertura dos eventos se limita ao exercício de acusações.  Além disso, 

a compreensão do público em torno dos fatos pode tornar-se comprometida por ele ser 

estimulado a acreditar que os jovens não têm solução, são os culpados, não podem em 

nenhuma hipótese ser considerados inocentes 

    Nas situações em que o programa propicia a oportunidade de os jovens 

falarem, descreverem as suas versões dos fatos, é possível perceber que, além de não 

disponibilizarem de um tempo suficiente para revelarem as suas versões dos fatos, o 

programa não lhes evidencia as condições apropriadas para serem ouvidos e 

demonstrarem os elementos capazes de minimizar as suas sentenças. Dessa forma, ao 

serem evidenciados, detidos em determinados ambientes, como presos nas celas, 
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algemados, e colocandos em destaque os corpos com todo o vigor físico,28 o que o 

programa possibilita nessas circunstâncias é um efeito contrário a esse. 

Visibilizados sob essas condições, o que o programa possibilita é um 

comprometimento de suas imagens, principalmente dos seus corpos, por aparecem 

evidenciados de forma preconceituosa, associados a símbolos como armas e drogas, 

uma combinação que, além de reforçar os estereótipos que associam a violência ao uso 

dessas armas e ao emprego da força física, intensifica ainda mais a impressão de que os 

jovens enfocados são pessoas perigosas, e que são os réus.  

Esse tipo de abordagem revela que as imagens utilizadas nessas abordagens  

referem-se a uma construção da realidade, podendo provocar o que Bourdieu (1997) 

chama de efeitos de real. Esses enfoques podem ainda possibilitar a adesão do público 

ao sentido que está sendo produzido pelo programa, o que demonstra que as imagens e 

discursos, além de poderem fazer ver e possibilitarem uma crença no que se vê, podem 

provocar efeitos como o de mobilização ou desmobilização no próprio real.  

O significado atribuído a seus corpos nessas circunstâncias está ainda distante do 

corpo idealizado, por ser associado às armas e às drogas, representando perigo, um 

corpo apto para o agir violentamente. Esse corpo não corresponde, portanto, ao ideal de 

corpo perfeito, musculoso, forte e saudável, trabalhado nas academias de ginástica. 

Aqui, a expressividade do corpo e o lugar em que ele é mostrado contribuem para 

perfazer outras diretrizes de aparência constituídas de valores e características bem 

diferentes do padrão “ideal” de corpo jovem, bonito e saudável, pois são evidenciados 

principalmente aqueles que são tatuados, marcados pela fome, desgastados pelo uso das 

drogas, expostos muitas vezes de forma irônica, não no intuito de provocar admiração, 

desejo, ou veneração, mas ridicularia, repúdio, ódio 

Além de as condições com que são expostos os corpos dos jovens diferirem em 

relação aos das demais pessoas que costumam aparecer nas reportagens, o apresentador 

e repórter costumam aparecer com um figurino clássico e roupas elegantes. Os ângulos, 

os ritmos e os recursos de iluminação utilizados para evidenciá-los também são 

diferentes em relação às demais pessoas que aparecem nas reportagens.  

Assim, na maioria das situações, o programa evidencia os jovens considerados 

agressores através do close-up. Muitas vezes, o enfoque através de uma maior 

aproximação resume-se a uma evidência sobre partes fragmentadas dos seus rostos. 

                                                 
28 O vigor corporal dos jovens pode ser verificado nos fragmentos 3,7, 11, 13, 15 e 19 da reportagem 4. 
Essa exposição corporal pode ainda ser verificada nos fragmentos 2, 6, 8 14 e18 da reportagem 9. 
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Assim, é comum aparecerem, em close-up, a cabeça, por completo ou através de uma 

maior aproximação, partes especificas dela, como os cabelos, os olhos ou a boca dos 

jovens29. 

O uso do close-up e de maiores aproximações sobre os rostos dos jovens, no 

entanto, não costuma ser utilizado nos casos em que o programa evidencia os jovens nos 

momentos em que eles já não estão vivos. Nesses casos, o enfoque sobre eles ocorre 

através de outros ângulos, principalmente através dos planos próximos e médio, 

possibilitados através da recorrência a fotografias de quando eram vivos 30. 

 A inserção de enfoques sobre essas fotografias, entretanto, ocorre nas situações 

em que os produtores das imagens do programa, com dificuldades de preencherem as 

informações com gravações de arquivos, distraem a percepção do publico com imagens 

antigas referentes a fotografias dos jovens vivos, ao mesmo tempo em que divulgam, 

através do discurso, detalhes referentes as suas vidas para reforçarem os julgamentos 

sobre os seus comportamentos.  

Alguns julgamentos que o programa vem efetivando sobre os jovens mortos 

podem ser verificados nos seguintes fragmentos de discurso. 

 

E1. “Olha só, poderia ser qualquer coisa nessa vida, optou por ser qualquer 
coisa de ruim, qualquer coisa do fim, para que a vida dele se extinguisse tão 
cedo (Apresentador – Reportagem 3 
 
E2 “Ele recebeu uma herança dessa e torrou tudo por conta das drogas, o 
resultado não podia ser outro” (Apresentador – Reportagem 8)  
 
 

Os enfoques dos jovens vivos através do ângulo do close-up também atuam 

como estratégia capaz de reforçar suas sentenças, principalmente por através deles o 

programa simular um contato íntimo, próximo, dos telespectadores com os jovens, 

possibilitando assim uma maior nitidez de suas expressões enquanto fornece as suas 

declarações, como o demonstra Hernandes (2006) Dessa forma, expressões como os 

sorrisos durante a declaração dos detalhes dos acontecimentos podem evidenciar o 

quanto os jovens são frios e merecem ser condenados.   

                                                 
29 O enfoque sobre partes fragmentadas dos rostos dos jovens pode ser verificado nos fragmentos 2, 4, 6,8 
e 10 da reportagem 1, nos fragmentos 2, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20 e 21  da reportagem 6, nos fragmentos, 3, 
4, 5, 9, 10 e 11 da reportagem 9.  
30  O enfoque sobre as fotografias dos jovens, quando já não se encontravam vivos, pode ser verificado 
nos fragmentos 6, 8, 10, 13 e 15 da reportagem 3 e nos  fragmentos 5, 6, 7, 22, 23 e28,  da reportagem 5. 
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Nesse sentido, o enquadramento sobre a boca dos jovens parece ser utilizado no 

programa principalmente para retratar a sua maldade. Esse tipo de recurso pode ser 

verificado no fragmento 21 da reportagem número 6. Nele, há uma evidência sobre a 

expressão dos sorrisos dos jovens no momento em que relatam detalhes sobre a 

ocorrência.  

A atenção do público nas expressões dos jovens é propiciada em um momento 

muito específico. Trata-se do momento em que eles estão respondendo aos 

questionamentos que são intimados a responder. Nessas situações, eles aparecem tanto 

de frente31 para as câmeras como de costas32 para ela. 

Nas circunstâncias em que respondem aos questionamentos, além de serem 

enfocados através desses ângulos, o ritmo com que os fragmentos de imagens são 

inseridos nas reportagens parece diferente em relação às demais situações em que o 

programa as evidenciam. Ele é menos intenso, praticamente sem variações, uma 

estratégia que no momento possibilita o público receptor perceber todas as expressões 

demonstradas pelos jovens enquanto descrevem os detalhes mais chocantes dos 

acontecimentos, inclusive aqueles capazes de reforçar a impressão de que são os 

culpados e não podem ser inocentes.  

O que essas estratégias ainda possibilitam ao público receptor é uma convocação 

de suas atenções. Assim a câmera, ao impor a máxima atenção para a fala dos jovens, 

praticamente força os telespectadores a permanecerem atentos aos detalhes que os 

jovens são levados a confessar. Em outras palavras, é como se a câmera pedisse para o 

público prestar atenção nas informações que estão sendo reveladas pelos jovens, pois 

trata-se de algo muito importante, como o ressalta Hernandes (2006).  

A estratégia adotada exatamente nessas situações propicia um sentenciamento 

ainda mais eficiente aos jovens, principalmente, pela forma como as perguntas a que 

eles são convocados a responder, são elaboradas pela equipe de reportagem para fazer 

surgir as respostas que o programa deseja evidenciar.  

Os recursos de iluminação utilizados para enfocar os jovens apresentam ainda 

algumas especificidades em relação aos outros utilizados para enfocar as demais 
                                                 
31 O modo como os jovens respondem aos questionamentos de frente para as câmeras, enfocados em 
plano médio e sem variações nos planos de expressão  pode ser verificado nos fragmentos 13 e 15 da 
reportagem 4 ,nos fragmentos 7, 9, 11, 12 e 14 da reportagem 10 
32 A forma como os jovens respondem aos questionamentos  de costas para as câmeras, enfocados em 
close-up, e praticamente sem variações nos planos de expressão  pode ser verificada nos fragmentos 11, 
12, 13 da  reportagem 1, no fragmentos 11 e 12 da reportagem 2. Na reportagem 9,  no fragmento 14, é 
possível perceber como são enfocados em plano médio, de costas para as câmeras,  mas também sem 
variações nos planos de expressão enquanto respondem os questionamentos  
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pessoas que aparecem nas reportagens. Algumas reportagens evidenciam que são nas 

situações em que os jovens são focalizados que o programa utiliza os recursos das 

imagens desfocadas e das sombreadas. A utilização desses tipos de imagens exerce 

diferentes funções no programa, podendo às vezes serem incorporadas tanto para 

proteger a imagem dos jovens considerados menores de idade, como para provocar 

outros efeitos.  

No caso das imagens desfocadas, elas parecem mais adequadas para proteção da 

imagem dos jovens, principalmente, porque as outras, as sombreadas, acabam 

provocando outro efeito: Trata-se de mostrar ao público que aquelas sombras são de 

jovens perigosos, e que por isso suas imagens devem ser ocultadas, conforme Rose 

(2002)33  o  explica.    

As possibilidades que a câmera tem de criar determinados efeitos são ainda 

evidenciadas nas situações em que o equipamento elimina o cenário para privilegiar um 

enfoque através das tomadas duplas ou triplas das pessoas que aparecem durante o 

desenvolvimento das coberturas. Nessas situações, é possível verificar que os jovens 

costumam ser enfocados através de uma posição de inferioridade como o demonstra 

Rose (2002).  

Nos fragmentos 3 e 11 da reportagem 2, é possível verificar que as tomadas de 

conjunto indicam que, enquanto os jovens apareciam curvados ou de costas para as 

câmeras, os policiais se encontravam de frente para elas. Através das tomadas duplas ou 

triplas, é possível verificar que, enquanto o repórter aparecia com a cabeça levantada, os 

jovens permaneciam com as cabeças baixas enquanto respondiam os questionamentos 

que eram convidados a responder.    

Esse posicionamento, além de revelar o quanto os jovens se encontram numa 

posição de inferioridade, em relação às demais pessoas que aparecem nas reportagens, 

evidencia o quanto parecem incomodados em serem filmados, revelando que fornecer as 

declarações sob essas circunstâncias não é sentido como um momento agradável.  

Focalizados sob essas circunstâncias, o que o programa acaba realizando é uma 

violação da imagem dos jovens, principalmente, por esse grupo juvenil não dispor de 

condições que lhe possibilitem usufruir plenamente os seus direitos e garantias 

fundamentais como cidadãos.  
                                                 
33 Esse tipo de recurso é evidenciado no nosso corpus de análise, especificamente nos fragmentos 11,16, 
17, 18, 24, da reportagem 6,  para evidenciar um jovem usuário de drogas, nos fragmento 12, 13 da 
reportagem 6 correspondente à imagem de um jovem acusado de realizar assaltos.  
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Essa violação, no entanto, não parece atingir outros grupos juvenis, 

notadamente, aqueles provenientes das camadas mais favorecidas economicamente. Por 

isso, consideramos que, embora determinadas práticas violentas, às vezes até mais 

lesivas à sociedade, sejam cometidas por indivíduos provenientes das classes sociais 

mais favorecidas economicamente, o programa acaba contribuindo para a construção e 

sustentação do estereótipo do jovem violento associado, marcadamente, àqueles 

provenientes de origem popular. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa que desenvolvemos objetivou analisar as representações que o 

programa de jornalismo policial, “Correio Verdade”, transmitido pelo Sistema Correio 

de telecomunicações no Estado da Paraíba, promove sobre os jovens de origem popular 

envolvidos em casos de violência.     

Pelo percurso metodológico seguido, comprovamos a nossa hipótese de trabalho, 

correspondente à percepção de que o programa atua como um tribunal nas situações em 

que enfoca os jovens de origem popular envolvidos em casos de violência.  

As estratégias que possibilitam esse programa atuar como uma mídia tribunal 

não se resumem àquelas presentes nas dimensões discursivas. Ao contrário, todo o 

programa parece ser produzido a partir da adoção de estratégias que lhe possibilitam 

atuar de forma semelhante a um tribunal.  

Assim, as análises em torno das estratégias discursivas revelam que cada pessoa 

que se pronuncia no programa exerce um papel diferenciado. O discurso desenvolvido 

pelo apresentador, por exemplo, evidencia estratégias verbais utilizadas tanto por 

promotores quanto por juizes nos tribunais, principalmente por não se limitar em 

desenvolver um trabalho de detalhamento sobre os fatos e acabar realizando 

determinados julgamentos sobre eles.  

A análise das estratégias discursivas revela ainda que os jovens considerados  

acusados no programa atuam representando os réus dos tribunais. Mas, diferentemente 

dos legítimos tribunais, onde os réus têm a presunção de inocência antes de a culpa ser 

provada, amplo direito à defesa e a possibilidade de recorrer das decisões quando 

condenados, no programa, o seu direito de defesa parece ser totalmente ignorado. Eles 

ainda não dispõem de condições que os favoreçam, pois se pronunciam somente para 

responderem àquilo que o programa considera importante esclarecer.  

No geral, os seus discursos revelam exatamente os aspectos que o programa 

considera importante evidenciar para reforçar o quanto são culpados e como a 

possibilidade de reversão dos seus comportamentos parece impossível de acontecer. Por 

isso, através dos discursos emitidos pelos jovens, pode-se constatar que suas 

possibilidades de defesas são negadas ao mesmo tempo em que suas falas e imagens são 

produzidas para que não haja dúvidas de sua culpabilidade.   
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Além de a materialidade visual ser utilizada como uma estratégia capaz de 

elaborar e reforçar os significados construídos pelo programa, sobre esse grupo juvenil, 

ela revela que a forma e as condições como os jovens são enfocados diferem do modo 

como as demais pessoas aparecem no programa. 

Ao serem enfocados em close-up sorrindo enquanto descreve os detalhes mais 

cruéis sobre os acontecimentos, exibindo o seu vigor muscular, cheirando cola diante 

das câmeras,  com imagens sombreadas, o que o programa acaba provocando são efeitos 

ainda mais convincentes do que os discursos. Esses tipos de enfoques parecem ainda 

reforçar os significados negativos da juventude de origem popular. Eles aparecem como 

grupo que representa o crime, o perigo, o mal, em oposição a outros grupos juvenis que 

muitas vezes aparecem na mídia representando um ideal social, um modelo de aparência 

admirado não somente pelos adultos, mas buscado também pelas crianças.       

A percepção de que se trata de um grupo perigoso ainda é reforçada pela 

sonoridade utilizada durante todas as etapas das reportagens. Esses aspectos, além de 

contribuir na  construção dos sentidos, ainda atuam produzindo um clima de suspense  

presente nas diferentes etapas que constituem as reportagens produzidas pelo programa.   

Além das estratégias discursivas visuais e sonoras, a forma como o tempo 

destinado às reportagens era distribuído a cada uma das pessoas que apareciam 

colaborando com a representação dos fatos, corresponde a recursos capazes de reforçar 

os julgamentos efetivados sobre os jovens e possibilitar ao apresentador desenvolver de 

forma eficiente o seu papel de juiz.     

Além disso, diferentemente de um tribunal que costuma, diante dos fatos mais 

graves, ter, na sua plateia, os familiares dos envolvidos, alguns jornalistas e pessoas 

interessadas em acompanhar os desfechos dados pela justiça aos acontecimentos, a 

plateia desse tribunal é bem mais ampla, abrangendo o público receptor do programa, 

residentes nas diversas cidades que constituem o  Estado da Paraíba.           

Diante desse tipo de abordagem, acreditamos que evidenciar o comportamento 

dos jovens de origem popular, afirmando que, enquanto alguns jovens estão estudando 

ou trabalhando, os outros enfocados pelo programa estão roubando ou matando, 

provoca uma visão distorcida da atuação da juventude. É uma grande injustiça apontá-

los como violentos e irreversíveis; já que muitos deles podem ser pessoas honestas, 

trabalhadoras e vítimas de muita precariedade sofrida desde a sua infância, na escola, no 

mercado de trabalho etc. Além disso, por serem representados como pessoas perigosas, 
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o programa pode estar contribuindo consciente ou inconscientemente para reforçar a 

estigmatização dos jovens de origem popular 

Por apresentar um destacado interesse em enfocar os casos de violência que tem 

a juventude de origem popular envolvida, acreditamos que esse programa poderia 

exercer um importante papel no contexto em que é veiculado. Para isso, seria necessário 

que os seus produtores reavaliassem o modo de abordar essa realidade, assim como as 

consequências que esse tipo de enfoque pode resultar, principalmente, por percebermos 

que as atitudes de violência podem estar não somente nos fatos cometidos ou sofridos 

pela juventude, mas também na própria forma como eles vêm sendo representados.  

Por isso, consideramos conveniente afirmar que, através das representações da 

violência (que tem a juventude de origem popular envolvida), a violência não está 

somente nas ações por eles relatadas, mas também na própria forma de o programa se 

relacionar com os envolvidos, com muitos julgamentos, ironias e muitas conclusões. A 

violência ainda parece ser cometida pelo programa por os seus produtores quererem 

extrair dos jovens os detalhes que eles não demonstram vontade de revelar em qualquer 

espaço; também por  não considerá-los sujeitos de direitos, e por não evidenciar outras 

modalidades de violência a que os jovens são submetidos, muitas vezes, desde os seus 

primeiros anos de vida.  

Percebemos, ainda, que os jovens, ao invés de enfocados através dessas 

estratégias e serem julgados nesse lugar e sob essas condições, poderiam dispor desse 

espaço e dessas abordagens que o programa desenvolve para apresentarem alguns 

elementos de defesa – que pudessem tornar menos árduas as acusações, que pudessem 

justificar e evidenciar que elas não correspondem absolutamente ou totalmente à 

realidade que está sendo dita ou intencionada a dizer – uma abordagem que 

consideramos ser capaz de minimizar os efeitos da violência sofrida nessas abordagens, 

assim como propiciar aos jovens uma ocasião de emitirem justificativas aos seus atos, 

capazes de minimizarem as sentenças que o programa lhes aplica.  

Entretanto, para essa abordagem ser concretizada, seria necessária uma situação 

de comunicação em que eles estivessem livres de constrangimentos, principalmente, 

temporais, e que tivessem oportunidade de exprimir seus mal-estares, faltas ou 

necessidades. O momento de uma entrevista realizada sob essas condições contribuiria, 

portanto, para criar as condições de aparecimento de um discurso extraordinário, que 

nunca é mostrado no programa, mas que poderia ser revelado pelos jovens caso o 

programa lhes fornecesse as condições apropriadas para esse fim.   
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Diante disso, consideramos que o programa poderia evitar a defesa pura de 

métodos repressivos sem levar em conta a responsabilidade da sociedade e do Estado na 

produção de eventos de violência. Por isso, consideramos que seria mais interessante 

que o programa discutisse seriamente as questões da violência e da segurança pública, e 

os problemas que afetam os jovens de origem popular, contribuindo com isso para 

ampliar a cultura de direitos e da cidadania.  
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