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RESUMO 

 

 

Barbosa, A. C. C. (2016). Da ditadura à democracia: O que publicaram os jornais 

de São Paulo sobre a pena de morte? 

 

A pena de morte tem sido foco de diversos estudos há décadas. Neste sentido, o 

presente trabalho tem como objetivo principal analisar os diversos discursos utilizados 

pelos dois jornais mais importantes de São Paulo (o Estado e a Folha) ao abordarem o 

tema da pena de morte em cada um dos três períodos políticos dos últimos cinquenta 

anos da história brasileira: Ditadura (1968 a 1974), transição da ditadura para de 

democracia (1987 a 1995) e período democrático (2005 a 2011). Para isso, foi utilizado 

como material de análise os artigos dos jornais o “Estado de São Paulo” e “A Folha de 

São Paulo” que apresentaram no título a expressão “pena de morte”. Na primeira 

análise, o material foi processado pelo pacote estatístico ALCESTE com a finalidade de 

verificar quais os temas gerais sobre a pena de morte que foram aglutinados por meio da 

análise lexical. Foram utilizadas duas técnicas de análise por meio do processamento 

dos dados pelo ALCESTE: A Classificação Hierárquica Descendente e a Análise 

Fatorial por Correspondência. Os resultados encontrados na primeira análise 

possibilitaram a aglutinação das classes que se dividiram entre classes que situaram os 

artigos de debate e de caráter informativos. Da análise realizada no jornal “Estado de 

São Paulo” foram encontradas as seguintes classes “Debate: Vida e Crime”- Classe IV 

(47,71% do corpus), “Debate Constitucional”- Classe II (17,47%) que se destacaram por 

serem classes que contém artigos que possibilitaram o debate sobre a pena de morte; e 

as classes de caráter informativo “Julgamento na Ditadura” - Classe III (13,43%) e 

“Notícias Internacionais”- Classe I (21,39%). O resultado desta mesma análise no jornal 

“Folha de São Paulo” foram encontradas as seguintes classes “Debate: Vida e Crime” – 

Classe II (49%) e “Debate Constitucional”- Classe III (24%) que são representativas de 

elementos lexicais de artigos de caráter de debate e a classe I- “Julgamentos na 

Ditadura”(27%) que aglutinou as informações das notícias apenas de caráter 

informativas. Em um segundo momento, o material foi analisado à luz da Técnica de 

Análise de Conteúdo, visando encontrar quais os temas sobre a pena de morte mais 

citados pelos jornais estudados. Como resultados emergiram os seguintes argumentos 

acerca da pena de morte: “A Pena de Morte é Eficiente”versus “A Pena de Morte é 

Ineficente”, “A Pena de Morte é Justa”, “A pena de morte é Injusta” e “Sem 

Argumentos a Favor e Contra a Pena de Morte”.De fato, o debate sobre a pena de morte 

no Brasil foi reintroduzido de forma pública no final dos anos 80 e, esse debate tem se 

estendido até os dias atuais e em todos os recursos midiáticos. Verifica-se que muitos 

dos argumentos sobre a pena de morte tem se repetido em estudos anteriores. Acredita-

se que a manutenção desses estilos discursivos tem sido retroalimentada por meio de 

práticas discursivas antigas, de instituições, que mantêm tais ideias e que acabam por 

controlar a veiculação da informação. 

 

  

 

Palavras-chave: pena de morte, discurso, jornais  
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ABSTRACT 

 

From dictatorship to democracy: What São Paulo newspapers was publish about 

death penalty? 

The death penalty has been the focus of several studies for decades. In this sense, the 

present study has the aim to analyze the various discourses used by the two most 

important newspapers of São Paulo (Estado and Folha) to address the death penalty 

issue in each of the three political periods from the last fifty years of Brazilian history: 

Dictatorship (from 1968 to 1974), Transition from dictatorship to democracy (1987 to 

1995) and the Democratic period (2005 to 2011).  For that, were collected the articles 

from the newspapers “Estado de São Paulo” and “Folha de São Paulo” that had the 

words “death penalty” in their titles. In the first analysis, the material was processed by 

the statistical package ALCESTE in order to verify which general death penalty themes 

were grouped by the lexical analysis. Two analysis techniques from the ALCESTE data 

processing were used: the Hierarchical Sort Descending and the Factorial Analysis 

Correspondence. The results of the first analysis made possible the class agglutination, 

and they were divided into classes that contained either debate or informative articles. 

From the analysis held in the newspaper “Estado de São Paulo”, the following classes 

were found: “Debate: Life and Crime” – Class IV (47,71% of the corpus) and 

“Constitutional Debate” – Class II (17,47%). They stood out for being classes 

containing articles that enable the debate on the death penalty. On the informative side, 

there were the classes “Trials in Dictatorship” – Class III (13,43%) and “International 

News” – Class I (21, 39%). The results for the same analysis in the newspaper “Folha 

de São Paulo” showed the following classes: “Debate: Life and Crime” – Class II (49%) 

and “Constitutional Debate” – Class III (24%) which are representative of lexical 

elements of debate articles, and Class I – “Trials in Dictatorship” (27%) that gathered 

only informative news. In a second step, the material was analyzed under the technique 

of Content Analysis, aiming to find which were the death penalty themes most cited by 

the studied newspapers. As a result, the following arguments emerged: “Death penalty 

is efficient” versus “Death penalty is inefficient”, “Death penalty is fair” and “Death 

penalty is unfair” and “Lacking arguments for and against death penalty”. In fact, the 

debate on death penalty in Brazil was re-introduced publicly in the late 80s and this 

debate has extended to the present days and in every resource media. It appears that 

many of the arguments about the death penalty has been repeated in previous studies. It 

is believed that the maintenance of these discursive styles has been fed back by old 

discursive practices of institutions that maintain such ideas and that end up controlling 

the information conveyance. 

Keywords: death penalty, discourse and newspapers 
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Introdução 

 

A partir da constituição do Estado Moderno no mundo ocidental, a pena de 

morte é concebida como a retirada legal da vida de uma pessoa que cometeu um crime 

grave por sentença aplicada pelo Poder Judiciário. É nessa forma que ela será muito 

utilizada a partir da constituição no mundo ocidental do Estado Moderno. Mas, já a 

partir da segunda metade do século XIX, no Ocidente, a pena de morte começa a não ser 

aplicada, como no caso do Brasil, ou mesmo abolida. Com a Declaração Universal dos 

Direitos humanos, em 1948, levantou-se o debate sobre a legitimidade desse tipo de 

pena e sua necessária abolição, sendo formalmente revogada em muitos países.  

De fato, atualmente existem vários tratados internacionais que impedem a pena 

de morte em tempos de paz. Assim, seguindo a Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos, nenhum Estado membro da União Europeia pode aplicar a pena de morte. No 

mesmo sentido, a Convenção Americana de Direitos Humanos para a Abolição da Pena 

de Morte, ratificada pelo Brasil em 13.08.1996, proíbe os países signatários de recorrer 

à pena capital.   

No contexto brasileiro, a última execução de um homem livre aconteceu no dia 

30 de outubro de 1861. Posteriormente, embora os tribunais continuassem a aplicar a 

pena de morte, o Imperador comutava as sentenças. A partir da Proclamação da 

República, a pena de morte foi abolida para crimes comuns, embora pudesse ser 

aplicada em crimes de guerra. Todavia, tanto a Constituição do Estado Novo como a Lei 

de Segurança Nacional, de 29.09.1969, promulgada pelo golpe militar de 1964, 

reintroduziram a pena de morte para crimes especiais e políticos. Durante o Estado 

Novo, ela foi raramente empregada. No período da ditadura militar, as poucas 

condenações foram comutadas em prisão perpétua. No processo de democratização, a 
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Constituição de 1988 (Artigo 5º, inciso XLVII), após intenso debate, aboliu 

formalmente a pena de morte nos julgamentos de civis, ficando restrita a crimes 

militares, especificamente em tempo de guerra.  

Essas situações têm sido motivo de debates em todos os meios de comunicação 

do Brasil, tendo surgido, através dessas notícias, um clamor pelo retorno da pena de 

morte.  

Embora muitos constitucionalistas brasileiros acreditem que o inciso I do Art. 5º 

constitui uma cláusula pétrea (não pode ser revogada, exceto com uma nova 

constituição), o deputado Amaral Neto, em 1993, propôs a convocação de um plebiscito 

para decidir sobre a aplicação ou não da pena de morte no Brasil. Rejeitada no 

Congresso, a proposta reinstaurou o debate, que continua em pauta até os nossos dias.   

Percebe-se que essa mentalidade tem sido alimentada nos últimos anos pela 

divulgação massiva de crimes, particularmente os praticados contra crianças ou com 

requintes de violência, tais como os assassinatos do menino “João Hélio” (2007) e da 

“menina Isabela” (2008) e os crimes que envolveram “Suzana e os irmãos Cravinhos” 

(2002). Esses crimes tiveram cobertura em todos os meios de comunicação, 

particularmente na mídia televisiva, servindo a gravidade deles como justificativa para 

reabrir o debate sobre a pena capital. Ocasionalmente, nos programas policiais locais e 

nacionais e nas redes sociais, observa-se um grande clamor pelo recrudescimento das 

penas e pela reintrodução da pena de morte.  

Sabe-se, também, o quanto a mídia televisiva e a mídia impressa, bem como as 

redes sociais, são responsáveis por formar opiniões, influenciando no processo de 

elaboração dos estilos discursivos sobre a pena de morte que estão relacionados com o 

poder e a ideologia das chamadas “elites simbólicas”. Alguns estudos nos revelam que, 

mesmo de forma sutil, existe esse apelo.  
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Ademais, as últimas pesquisas de opinião (tanto as da Datafolha como as do 

Instituto Sensus) mostram um país dividido no que concerne à reintrodução da pena de 

morte.  

Como se justificam as opiniões favoráveis ou contrárias à pena de morte? 

Medeiros (2010), analisando as opiniões acerca da matéria expressas na Internet, 

observou que os argumentos favoráveis à pena de morte mais citados têm como base a 

“Lei de Talião” (28,7%) e sua “Eficácia no Brasil” (9,5%) Para isso, analizaram-se dois 

blogs, um destinado ao público em geral, e o outro destinado a advogados e interessados 

na área do direito. Os resultados demonstraram que a maioria dos frequentadores dos 

blogs jurídicos se posicionou (37,7%) contra a pena de morte, enquanto os participantes 

dos blogs gerais mostraram-se majoritariamente (24,6%) favoráveis à pena de morte, 

destacando-se; entre os argumentos contrários, a “Ineficácia da Pena de Morte no 

Brasil” (28,6%) e o “Direito à Vida” (20,7%).   

Portanto, se a TV desempenha um papel importante nesse debate, cabe-nos 

perguntar como a imprensa escrita tem abordado a questão da pena de morte nas últimas 

décadas da história do Brasil, e de que maneira são difundidas essas ideias?  

Para responder a essa questão, o presente estudo se propôs analisar a forma 

como estão organizados os principais temas e os argumentos utilizados sobre a pena de 

morte em dois jornais de grande circulação: Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. 

Como o Brasil, nos últimos 50 anos, tem passado por fases políticas diferentes, nas 

quais a pena de morte foi contemplada também de maneiras diferentes, decidiu-se 

estudar os jornais em três períodos políticos distintos: ditadura militar (1969–1970; 

1971–1972; 1973–1974), transição da ditadura para a democracia (1987–1988; 1992–

1993; 1994–1995) e período democrático atual (2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; 

2010-2011).  
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Para fundamentar o trabalho e para nortear a discussão dos resultados desse 

material, foi adotada a perspectiva de Van Dijk (2004), denominada de “Estudos do 

Discurso”, uma das perspectivas que fazem parte do campo mais amplo da Análise do 

Discurso: A análise crítica do discurso. 

A Análise do Discurso, surgida em meados dos anos 60 como forma de traçar 

um novo caminho de investigação, caracteriza-se por ser interdisciplinar e 

transdisciplinar, e por centrar sua análise nas diversas formas de comunicação humana 

oral e escrita. Em linhas gerais, a Análise do Discurso não considera a linguagem como 

um produto da consciência, mas como o instrumento privilegiado das relações sociais e 

da construção da subjetividade.  

Camino e Col (2013) considera reducionista compreender o “discurso” apenas 

como uma forma de representação acerca de algo do universo, e apenas como uma fonte 

de elaborações cognitivas (pensamentos) e afetivas (sentimentos). Os autores acreditam 

que um enunciado discursivo tem como finalidade social dirigir-se a alguém, de forma 

explícita ou implícita, por meio das interações sociais.  

Van Dijk (2008) situa-se na perspectiva da análise crítica do discurso 

denominandao-a como “estudos do discurso” e parte do pressuposto de que o discurso 

encontra-se situado na interface entre os processos cognitivos e a sociedade, tendendo a 

ser controlado pelas “elites simbólicas” (Partido político, jornais, etc.).  

De acordo com a perspectiva dos “Estudos do Discurso”, esta tese se propõe 

promover um diálogo fluido com autores de diversas áreas do conhecimento como: o 

direito, a criminologia crítica, a filosofia, a linguística e a psicologia discursiva, 

possibilitando-se, assim, um amplo olhar interpretativo sobre os argumentos acerca da 

pena de morte que foram encontrados nos artigos dos jornais investigados.  
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Analisando a forma como se organizam os discursos acerca da pena de morte 

nos artigos dos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, a presente tese 

procura saber quais são as estratégias discursivas utilizadas por meio das notícias 

veiculadas, pertencentes a esses dois jornais, tendo como ênfase os temas sobre a pena 

de morte emergidas destas publicações e os principais argumentos acerca dessa pena 

nos três momentos políticos estudados. 

 Acredita-se que a manutenção de determinados tipos de argumentos 

normalmente defendidos – a favor e contra a pena de morte – acaba por ser reforçada 

por meio das práticas discursivas veiculadas por meio das notícias impressas. Além 

disso, sabe-se que os diversos meios de comunicação desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento das estruturas ideológicas e nas opiniões de uma 

sociedade sobre os diversos assuntos sociais. A imprensa escrita, embora atinja um setor 

relativamente pequeno da população, desempenha certamente um papel importante na 

formação das ideias dos considerados “formadores de opinião”. 

Dessarte, esta tese pretende ampliar as investigações de como são construídos os 

repertórios discursivos acerca da pena de morte por meio da imprensa escrita no Brasil. 

 A fim de alcançar tal intento, o trabalho foi organizado em três partes.   

No Capítulo 1, Pena de Morte: Concepções e Prática, faz-se um percurso 

histórico sobre as diversas fases da pena (privada, divina, humanitária e período 

iluminista); sobre as funções da pena (teoria retributiva retomando o olhar de Kant e 

Hegel, e a teoria da prevenção e a ideia da prevenção); e, por fim, sobre o tema central 

da tese: a pena de morte analisada na conjuntura internacional e no Brasil, quando se 

descreve sua história e se abordam as influências internacionais e o debate atual sobre 

ela.   
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O capítulo 2, Ideologia, Discurso e Imprensa Escrita, tem como proposta 

explicar uma noção geral acerca do(s) conceito(s) de discurso e as suas nuances; 

conceituar a análise do discurso e informar quais os estudos que influenciaram no 

processo de contrução da perspectiva discursiva, quais as origens teóricas que 

embasaram tal abordagem, bem como a sua contextualização histórica nas décadas de 

60, 70 e 80. O capítulo se propõe também analisar o conceito de ideologia e relacioná-lo 

com os estudos dos discursos e o de mídia como uma prática de pesquisa da psicologia 

discursiva e de outros saberes. 

O capítulo 3 é composto por um estudo empírico intitulado Como os jornais O 

Estado de São Paulo e A Folha de São Paulo se posicionam e argumentam sobre a 

pena de morte?, nos três períodos contemplados: ditadura militar (1969–1970; 1971–

1972; 1973–1974), transição da ditadura para a democracia (1987–1988; 1992–1993; 

1994–1995) e período democrático atual (2004–2005; 2006–2007; 2008–2009; 2010–

2011). O material foi analisado através de duas técnicas distintas: 1. Análise Lexical, 

processada pelo software ALCESTE, que visa detectar quais os principais temas que 

surgiram acerca da pena de morte e 2. Análise temática, realizada por meio da técnica 

de Análise de Conteúdo de Bardin (1977), que procura verificar os principais 

argumentos sobre a pena de morte que foram veiculados por meio das mídias impressas 

nos períodos políticos contemplados. A Discussão dos resultados possibilitou realizar 

um diálogo entre os repertórios discursivos sobre a pena morte e, igualmente, entre 

estudos nacionais e internacionais que discutem o tema. Por fim, o Capítulo 4 constitui 

as Considerações Finais. 
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Capítulo 1 

Pena de Morte: Concepções e prática 

 

 O termo pena vem do latim poena e do grego poine, que diz respeito ao que é 

puro e limpo. Nesse sentido, pena remete à ideia de se purificar ou limpar através do 

castigo. A pena é considerada uma punição ou um castigo imposto por lei a algum 

crime cometido (Dicionário Aurélio). A pena ainda é considerada como “um mal”, “um 

castigo” que se impõe devido à “prática de um delito” (Mir Puig, 2003). Por 

conseguinte, por ser uma sanção penal (Bitencourt, 2010) a pena é a consequência do 

crime, que é estabelecido pelo Poder (seja Político, Político-Religioso, etc.). Portanto, a 

noção de pena surge pela necessidade de sanções em diversas épocas e em diferentes 

culturas. De fato, é importante considerar que a concepção da pena está totalmente 

relacionada com o tipo Poder Político. A pena, tal como se concebe hoje, expressa no 

Direito Penal, teve a sua origem com o surgimento do Estado Moderno. Assim, o 

Estado faz uso da pena para proteger tanto a si mesmo e aos cidadãos, como aos valores 

jurídicos que constituem o Estado (Bitencourt, 2010).  

 

1.1. Concepções sobre a pena 

 Noronha (2000) e Greco (2015) afirmam que a pena foi concebida de diferentes 

formas em períodos distintos ao longo da história: a pena por vingança privada, a pena 

por vingança divina, a pena por vingança pública e o período humanitário. De fato, é 

importante considerar que cada período histórico não se caracteriza por ter uma única 

concepção sobre a pena. De fato, diversas concepções coexistem no mesmo período 
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(Greco, 2015). Mesmo assim, pode-se tentar fazer um caminho histórico, apontando o 

surgimento e/ou a supremacia das diversas concepções. 

Nas sociedades primitivas, a justiça era pessoal, sendo a sanção o produto de 

uma vingança privada. Esse período se caracteriza pela ênfase na ideia de justiça como 

retributiva, exercida por cada indivíduo. Consiste na pura retribuição da punição a 

alguém que praticou uma ofensa (Noronha, 2000; Greco, 2015). Posteriormente, leis 

antigas como o Código de Hamurabi configuraram essa concepção primitiva na ideia 

clássica da Lei de Talião: “olho por olho, dente por dente”. Considera-se que o tipo de 

pena privada trazia uma noção de proporcionalidade da pena, mesmo sendo de certa 

forma superficial (Greco, 2015).  

A pena por vingança divina tinha como objetivo principal a purificação da alma 

de quem praticou o delito. Este, por meio do castigo, alcançaria a bem-aventurança.  

Entre os principais códigos de inspiração da pena por vingança, destacaram-se os 

códigos: de Manu (Índia), de Hamurabi, do Alcorão e as normas formuladas pela 

Inquisição. Pela importância que desempenhou num período da história do mundo 

ocidental, a instituição da Santa Inquisição merece uma menção especial. A Inquisição 

não foi criada de uma só vez, nem procedeu do mesmo modo no decorrer dos séculos. 

De fato, a Igreja, nos seus onze primeiros séculos, não aplicava penas temporais aos 

hereges, mas recorria às penas espirituais (a excomunhão, o interdito, a suspensão…). 

Somente a partir do século XII, surge a Inquisição Medieval, voltada contra as heresias 

cátara e valdense e contra os falsos misticismos. A partir desse período, usando o 

mandato divino como fundamento, a Igreja passou a submeter os hereges a punições 

corporais. 
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A partir do século XV, devem-se distinguir duas formas de inquisição: 

Inquisição Espanhola e Inquisição Romana (“Santo Ofício”). A primeira, instituída em 

1478, por iniciativa dos  reis católicos Fernando e Isabel, visando atingir principalmente 

judeus e muçulmanos, tornou-se poderoso instrumento do absolutismo dos monarcas 

espanhóis até o século XIX, a ponto de quase não poder ser considerada instituição 

eclesiástica. A segunda foi instituída no ano de 1542, pelo Papa Paulo III, como 

instrumento da Contrarreforma, tendo em vista o grande surto do protestantismo na 

Europa Central. Deve-se salientar que a Inquisição Espanhola procedeu em algumas 

ocasiões independentemente de Roma, chegando a resistir mesmo à intervenção da 

Santa Sé. Independentemente das diferenças, ambas empregaram a tortura e a pena de 

morte em nome de Deus. 

A punição divina era aplicada pelas autoridades religiosas, imbuídas de uma 

missão divina, de maneira que a aplicação desse tipo de sanção expressava uma vontade 

direta de Deus. Lamentavelmente constata-se que várias atrocidades foram cometidas 

em nome de Deus ou de Deuses (Greco, 2015).  

A pena por vingança pública tinha por finalidade a intimidação dos inimigos do 

soberano e visava principalmente preservar este e seus favorecidos. Esse tipo de 

punição destinava-se a manter o status quo da sociedade. Contudo ela colaborava no 

mantimento das desigualdades sociais. Pelo fato de ter como propósito a não só punir os 

culpados, mas também dissuadir infrações futuras, as penas eram particularmente 

severas e realizadas por meios cruéis, como a fogueira, a roda, o arrastamento, o 

esquartejamento, a estrangulação, dentre outras penas (Noronha, 2000). Em muitos 

casos, como na Inquisição Espanhola, por exemplo, fica difícil diferenciar o caráter 

público do caráter divino.   
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Porém, com o decorrer do tempo, as modalidades da pena foram se 

transformando. De fato, por volta do final do século XVIII, as penas que possuíam o 

caráter de vingança foram sendo substituídas por outras. As ideias iluministas tiveram 

um papel fundamental sobre a forma de punir. Assim, o hábito de se punir 

automaticamente toda e qualquer infração foi sendo substituído, gradualmente, pela 

necessidade de provas para ser justificada a punição. Por outro lado, a 

proporcionalidade da pena era criteriosamente ajustada à gravidade da infração. Se até o 

século XVIII, as penas mais utilizadas eram os castigos corporais, posteriormente foi se 

introduzindo a modalidade da pena de privação de liberdade (Greco, 2015). Pode-se 

afirmar que, nesse período, a pena começa a se imbuir de um espírito humanitário.  

 

1.2.- A pena de morte  

A pena de morte é uma prática muito antiga e remete aos vários horrores praticados 

por diferentes povos pré-históricos. A partir da época histórica, através de diversos 

códigos, ela passa a ser prerrogativa de governantes e de igrejas. Nesse período, as 

execuções eram públicas. Enfatize-se que, nessas cerimônias, muitas pessoas se 

comprimiam ao redor dessa teatralização da tortura e da morte do condenado. Tratava-

se, em certo sentido, de reparar o crime por meio de “uma vingança pública”. Pode-se 

pensar que, durante a Inquisição, o corpo da pessoa que cometera o delito se submetia à 

justiça terrestre por meio da tortura, enquanto a alma seria submetida ao julgamento 

divino (Foucault, 1979-2008). 

De fato, a pena de morte acompanhou, de uma maneira muito natural, a história da 

humanidade. Sua prática era tão corriqueira que, até o advento do mundo moderno, não 

tinha levantado um debate, nem ocupado muito espaço nos escritos filosóficos e 
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religiosos. Por exemplo, Platão descreve, nos seus famosos diálogos Apologia de 

Sócrates e Critón, a execução e morte de Sócrates, mas, em nenhum momento, trata da 

legalidade da pena de morte.   

O período de transição da Idade Média para a Idade Moderna trouxe algumas 

mudanças no ritual da pena de morte. Ela não se focava mais no sofrimento e castigo 

teatral da pessoa condenada (crucifixão, apedrejamento, etc.), mas na sua morte rápida 

(Filho, 1995). A invenção da Guilhotina, método pelo qual a morte era reduzida a um 

único instante sem suplícios, revela as mudanças na concepção de Justiça no mundo 

moderno. Finalmente, observou-se o encerramento das execuções abertas ao público. 

Por fim, as execuções foram transferidas para o interior das prisões, de forma que tudo 

ocorreria em sigilo (Filho, 1995). As mudanças nas formas de punição foram 

consequências das ideias humanistas. 

 

1.2.1 Césare Beccaria e a perspectiva humanitária 

No Iluminismo (Século XVIII), foi amplamente discutida a legalidade da pena 

de morte. Dentre os vários personagens que trouxeram um caráter de humanização das 

penas, destacou-se Césare Beccaria (1964-1978), com a publicação do seu livro Dos 

Delitos e das Penas.  Neste, Beccaria faz as seguintes considerações: “Parece-me um 

absurdo que as leis, que são a expressão da vontade pública e que detestam e castigam o 

homicídio, o cometam elas próprias, e para afastarem os cidadãos do assassinato 

ordenem elas próprias um assassinato público” (Beccaria, 1964-1978, p.56). Afirma, em 

outra passagem: “A finalidade da pena não é senão impedir o réu de causar novos danos 

aos seus concidadãos e demover os demais de fazerem o mesmo” (Beccaria, 1965, 

p.31). Finalmente, Beccaria introduz uma ideia que hoje é muito difundida: “Um dos 
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maiores freios contra os delitos não é a crueldade das penas, mas a infalibilidade 

dessas” (Beccaria, 1964-1978, p.59).  

As reflexões de Beccaria suscitaram, no seu tempo um grande debate. Por um 

lado, pensadores como Kant e Hegel se opuseram, com veemência, às suas ideias, 

fundamentando o que se denomina de Teoria Retributiva da Pena. Por outro lado, suas 

ideias influenciaram o conjunto das Teorias Preventivas da Pena que se desenvolvem 

atualmente.     

 

1.2.2  A teoria retributiva da pena e seus pressupostos filosóficos 

 A Teoria Retributiva da Pena tem como pressuposto básico o reconhecimento de 

que o Estado é a instituição guardiã, de maneira que ele garante a proteção da liberdade 

individual. Nessa teoria, estão inseridas as ideias liberais, individualistas e idealistas 

(Jescheck, 1981). Entre os defensores dessa perspectiva teórica, destacam-se Kant e 

Hegel. É importante considerar que, no momento atual, a Teoria Retributiva da pena 

não possui adeptos, pelo menos do ponto de vista teórico (Zafaronni & Pierangeli, 

2009).  

 

1.2.1.1 A concepção de Kant 

Kant opõe-se à ideia de um sujeito mental cujas atividades não poderiam ser 

reduzidas a processos sensoriais. Para ele, toda experiência possível, ou seja, todo 

conhecimento objetivo é estruturado pelas características do sujeito transcendental, 

características que, como o próprio nome indica, não nascem da experiência, mas a 

transcendem. Assim, em seu trabalho clássico Crítica da Razão Pura (2001), destaca 



32 

 

alguns elementos que são independentes da experiência e dos quais a própria 

experiência seria dependente, a saber: as formas de sensibilidade (tempo e espaço), as 

categorias da compreensão e as ideias da razão. Kant tinha consciência de que suas 

ideias colocavam o ser humano descentrado do mundo, sem aceso à realidade em si. 

É na Crítica da Razão Prática (2002) que Kant centra o ser humano no 

mundo, a partir precisamente da liberdade. Defende, por um lado, que a 

responsabilidade individual (livre-arbítrio) nasce da capacidade racional dos homens de 

se considerarem fins em si e não meios para qualquer fim social. Por outro lado, afirma 

que, se a moral é dominada pelo reinado dos fins em si, isto só pode acontecer se se 

construir um conjunto de condições no qual o livre-arbítrio de um indivíduo harmoniza-

se com os dos outros, seguindo uma lei geral de liberdade. Esta lei geral se expressa 

num princípio que tem forma de Imperativo Categórico, o qual tem como eixo central 

dois princípios: 1.“Age sempre segundo uma máxima tal que possas querer que ao 

mesmo tempo essa máxima se torne lei universal” (Kant, 1724-1804, p. 59); 2. “Nunca 

alguém deve tratar a si mesmo e nem aos demais como simples meio, mas como fim em 

si mesmo” (Kant, 1797, p.84). 

Esse conjunto de condições prévias constitui, num certo sentido, o estado de 

direito, o que significa que a vida social e política dos indivíduos devem subordinar-se 

ao direito. De acordo com essa perspectiva, para Kant, todo aquele que não cumpre com 

a norma jurídica não pode, portanto, usufruir de direitos (Bitencourt, 2010). O ponto de 

vista de Kant sobre a justiça criminal é fundamentalmente retributivo, baseando-se na 

ius talionis ou num princípio de igualdade a priori, mediante o qual o tribunal aplica 

uma pena ao delinquente, sendo esta igual ao crime por ele cometido. Dessa maneira, e 

só dessa maneira, pode-se restaurar o estado de direito lesado pelo delito. Segundo 
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Kant, a aplicação de uma pena equivalente ao delito cometido seria o único meio de 

restaurar o estado de direito. Kant afirma, repudiando as ideias de Beccaria, que os 

assassinos e seus cúmplices devem sofrer a pena de morte. Nessa mesma lógica, chega a 

sugerir que estupradores e pederastas sejam castrados. Pode-se concluir que, na 

perspectiva filosófica de Kant, a pena precisa ser aplicada apenas porque alguém 

infringiu a lei; por esse motivo, tem de ser punido (Bitencourt, 2010; Zafaronni & 

Pierangeli, 2009). Em outras palavras, o infrator deve ser punido pelo único fato de ter 

cometido um delito, sem levar em consideração a real utilidade da pena (Byrd, 1989). 

Devido a esse foco na retribuição da pena, Kant é criticado por não levar em 

consideração, em nenhuma hipótese, a função preventiva (Bitencourt, 2010; Merle, 

2012). Hoje, considera-se que o direito não deve proteger apenas os cidadãos que o 

respeitam, mas deve proteger também aqueles que não são capazes de respeitá-lo.  

 

1.2.1.1 A concepção de Hegel 

Pretende-se aqui compreender como Hegel (1992) articulou as suas ideias sobre 

a Dialética com a perspectiva retributiva da pena. As bases da teoria hegeliana do crime 

e da pena podem ser traçadas a partir da primeira parte de sua Filosofia do Direito, onde 

o tema é discutido no nível das vontades individuais e livres. O injusto, nesse nível, se 

manifestaria como uma aparência do que deve ser. Entende-se por aparência uma 

existência não adequada à sua essência. Nesse sentido, o 

justo se daria através da negação da aparência, pois “a existência positiva da lesão ao 

direito consiste na vontade particular do criminoso. Lesar esta vontade como vontade 

existente é anular o crime que de outra forma seria apresentado como válido e restaurar 

o direito” (Hegel, 1967, p. 99) A conexão entre o injusto e sua negação, a pena, para 
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Hegel, é lógica e necessária. A punição pelo crime cometido não é apenas merecida, 

mas decorre deste. 

Na perspectiva de Hegel, o injusto se configura como uma vontade individual 

que se põe contra a vontade universal, negando-a. Ao matar alguém, por exemplo, o 

criminoso tenta confirmar sua vontade particular como universal. O Estado, então, como 

reserva ética, tem o papel de demonstrar, através da negação do ato injusto, que a 

vontade do criminoso não está de acordo com a vontade universal. Se inexistisse a 

punição, uma negação da negação confirmaria o ato como justo. A ideia aqui 

é restabelecer, sobre a vontade individual, a vontade universal como provedora do que é 

de direito.  

Diferentemente de Kant, Hegel não concorda com a retribuição pela retribuição 

em si, ou seja, seria “irracional querer um prejuízo simplesmente porque já existia um 

prejuízo anterior” (De Toledo, 1981, p.202). Isso porque, para Hegel, a razão não é 

percebida como um elemento passivo, mas como um instrumento ativo que se 

desenvolve seguindo a dinâmica da dialética hegeliana. Dito de outra maneira, se a toda 

tese se opõe uma antítese e, desta oposição, surge uma síntese, pode-se dizer o seguinte: 

o direito sendo a síntese, e o delito a antítese, consequentemente a pena seria a síntese, 

na medida em que anula o delito e restaura, em um nível superior, o estado de direito. 

De fato, na perspectiva hegeliana, a pena se caracteriza como retributiva porque, 

sendo o crime uma violação do contrato, precisa ser penalizado. Assim, a pena seria 

uma forma de afirmação do direito (Zafaronni & Pierangeli, 2009) e teria por finalidade 

restabelecer a ordem jurídica violada pelo infrator.  
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1.2.3 A teoria preventiva da pena e suas formas 

 De acordo com a Teoria Preventiva, a pena tem como função prevenir a prática 

do delito e evitar a reincidência de infrações penais. Nas teorias preventivas da pena, 

não se pretende unicamente fazer justiça, mas, de acordo com a sua função, procurar 

inibir ao máximo a prática de novos fatos delitivos (Bitencourt, 2010). 

Na concepção de Feuerbach (citado em Mir Puig, 2003), a pena seria 

efetivamente uma ameaça da lei aos cidadãos, para que se privem de cometer delitos.  

Dessa forma, pode ser considerada uma “coação psicológica” que tem como propósito 

evitar os eventos infracionais. Feuerbach propõe duas divisões gerais: a da prevenção 

geral e a da prevenção especial (citado em Mir Puig, 2003). 

Na prevenção geral, podem ser consideradas duas subformas: a prevenção geral 

negativa, que se caracteriza por inibir a prática de futuros delitos, e a prevenção geral 

positiva, que visa fazer com que as pessoas que praticam a moral e os bons costumes 

não se sintam pressionadas a ter que presenciar delitos. Finalmente, a prevenção 

especial consiste em provocar, de forma tão negativa o infrator, de tal modo que ele se 

sinta intimidado a reincidir nas práticas delituosas (Bitencourt, 2010). 

 

 1.2.3.1 A teoria da prevenção geral 

Constam, na base dessa teoria, duas ideias: fazer uso do medo e ajustar a 

racionalidade do homem. Acredita-se que, por meio do medo e da ameaça da pena, o ser 

humano ficará desmotivado a praticar crimes (Bitencourt, 2010). No entanto existem 

certos indícios que mostram que o medo não inibiria as práticas delituosas. Assim, 

diversos estudos (Beccaria, 1964-1978; Currie, 1998 e Lemgruber, 2001) têm 

constatado a ineficácia da severidade penal na diminuição da criminalidade. Segundo 
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Eisenberg (2000), não se pode afirmar, com veracidade, que a pena possui caráter 

intimidatório; por essa razão, não tem poder de coerção para diminuir a criminalidade. 

Para Eisenberg (2000), estudos empíricos mostram que existe mais efeito intimidatório 

no controle policial, do que na pena como forma de ameaça, ou no cumprimento 

rigoroso de penas individuais.  

 

1.2.3.2. A teoria da prevenção especial 

 Esta teoria não deseja intimidar grupos sociais por meio das penas (Bitencourt, 

2010), mas foca o infrator, objetivando que este não retorne a cometer infrações. De 

fato, conforme essa perspectiva, a pena agiria diretamente sobre o infrator (Zafaronni & 

Pierangeli, 2009). 

Nessa perspectiva, prefere-se usar o termo pena, em vez de medidas. Ao se falar 

de medidas, sugere-se que o infrator é uma pessoa perigosa, fora dos padrões sociais, 

devendo, por isso, serem adotados passos, medidas, tendo em vista o risco que ele 

oferece à sociedade (Bitencourt, 2010). Por essa razão, essa teoria pretende corrigir, 

ressocializar ou inocular o mal (Ramirez, 1989).  

1.2.3.3. A teoria mista ou unificadora da pena 

 Esta teoria tem como propósito construir um único conceito da pena, a partir de 

características específicas das teorias retributivas e preventivas (Bitencourt, 2010; 

Zafaronni & Pierangeli, 2009). 

 Segundo Mir Puig (2002), as ideias de retribuição e de prevenção são diferentes 

aspectos de um mesmo complexo processo, que é a pena. Nas teorias mistas, acredita-se 

na retribuição e no princípio da culpabilidade como critérios limitadores da intervenção 



37 

 

da pena. “Ou seja, a pena não deverá ir além da responsabilidade decorrente do fato 

praticado” (Bitencourt, 2010, p 113). No livro Manual de Direito Penal Brasileiro, os 

autores citam uma expressão da jurisprudência alemã que complementa o pensamento 

do autor supracitado: “previsão geral mediante retribuição justa” (Zafaronni & 

Pierangeli, 2009, p. 120). 

 

 1.3. A prática da pena de morte no contexto atual 

Como já visto anteriormente, a pena de morte é considerada uma punição muito 

antiga. Trata-se de uma sentença aplicada por algum tipo de poder judiciário. Consiste, 

portanto, na execução de um indivíduo condenado por um poder político e/ou religioso. 

Os criminosos condenados à pena de morte, geralmente, praticaram algum crime 

especificado em lei. Logo, a sua execução resulta da aplicação de uma lei, sendo 

realizada conforme os ritos e as regras de um processo da justiça criminal, religioso ou 

militar. A pena de morte também é utilizada para reprimir dissenção política, 

espionagem e corrupção. Em alguns países, também se aplica essa penalidade a fim de 

reprimir delitos contra costumes sociorreligioso como o adultério feminino e a 

homossexualidade (Fragoso, 1967).  

No mundo contemporâneo, apesar de ainda ser aplicada, a pena de morte cada 

vez mais é contestada, principalmente a partir da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que preconiza o direito à vida em qualquer circunstância.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_judici%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espionagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o
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1.3.1. A pena de morte no contexto atual 

De acordo com o relatório mais recente sobre a pena de morte, divulgado pela 

Anistia Internacional (AI), 19.094 pessoas foram executadas em 2013. Pelo lado 

positivo, cabe ressaltar que, no final deste ano, 98 países tinham, por lei, abolido a pena 

de morte para todos os crimes. Outros 42 países deixaram de utilizá-la na prática. 

Assim, observa-se um decréscimo no número de países que mantêm as execuções.  

Por outro lado, entre os países que ainda recorrem à pena de morte (Gráfico 1), a 

China continua sendo o que mais a aplica. Na sequência, aparecem Iran, Iraque e Arábia 

Saudita. Vale salientar que, nessa região, o apedrejamento é a forma de execução mais 

utilizada nos casos de adultério feminino e de práticas homossexuais. Finalmente,  os 

EUA entram no ranking como o quinto país que pune os crimes graves com a pena de 

morte. (Sentences and Execution, 2013, Amnesty International Portugal, 2016). 

 

Gráfico 1: Os cinco países que mais executaram em 2013 (Sentences and Executions, 

2013, Amnesty International
1
).  

                                                           
1
 O símbolo “+” significa que a Anistia Internacional calculou o mínimo de registros da pena de morte em cada país, ou seja, 

existem práticas da pena de morte que não constam nos registros das punições oficiais dos quatros primeiros países. (Sentences and 

Execution, 2013, Amnesty International). 
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No contexto das Américas, os EUA é o único país que tem realizado execuções 

e, também, o único dos cinquenta e seis Estados membros da Organização para a 

Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) que efetivaram a pena de morte. Dos países 

que compõem o G8, o Japão e os EUA foram os únicos a realizar execuções.  

Nesse último levantamento de 2013, foi constatado que 171, dos 193 Estados 

membros da Organização das Nações Unidas, não realizaram execuções. As estatísticas 

mostram que existe um declínio contínuo no número de aplicações dessa sanção.  Se, 

em 2004, o número de países que, na prática, utilizaram a pena capital foi de 25, em 

2012, foi de 23 – contrariamente, o último censo da AI informou 22. (Sentences and 

Execution, 2013, Amnesty International Portugal, 2016).   

 Entre os países em que a pena de morte é prevista tanto na constituição como no 

código penal, a Anistia Internacional diferencia países abolicionistas de países 

retencionistas.  

 Dos países abolicionistas, consideram-se primeiramente aqueles cujas leis 

preveem a pena de morte apenas para crimes excepcionais, tais como os praticados 

contra a lei militar ou cometidos em circunstâncias excepcionais. Nesse caso, podem-ser 

citados, na América Latina, Brasil, Chile, El Salvador e Peru. Também se incluem, entre 

os abolicionistas, 36 países que, embora mantenham, na legislação, a pena de morte 

para crimes comuns, na prática, contudo, não têm executado ninguém durante os 

últimos dez anos e sustentam a política de não levar adiante execuções.  

 São considerados países retencionistas aqueles que mantêm a pena de morte para 

crimes comuns. A AI caracteriza 60 países como retencionistas. Destes, 9 continuaram 
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executando, de forma persistente, nos últimos cinco anos do levantamento. Embora a 

causa mais comum da sentença de morte seja o homicídio, alguns países punem com a 

pena capital crimes econômicos e/ou políticos, tráfico de drogas e, como já citado, 

adultério feminino e homossexualidade.  

 Apesar de alguns retrocessos, os dados da Anistia Internacional (AI) de 2004 a 

2013, apresentam uma forte tendência à redução da pena de morte. Assim, constata-se 

uma redução de 22 por cento nas execuções em todo o mundo. Contudo sabe-se que, na 

prática, a pena de morte existe de forma velada, em várias partes do mundo, inclusive 

no Brasil, dentro das instituições prisionais, nos morros e favelas, e também em lugares 

nos quais existem leis próprias ditadas pelos líderes do narcotráfico. 

 

1.4. A pena de morte no Brasil. 

No Brasil Colonial, como na metrópole, a pena de morte, por forca, estava 

regulamentada pelas Ordenações Filipinas. Entre os casos mais célebres de condenação 

à pena de morte e execução no Brasil, pode se citar o de Tiradentes, enforcado e 

posteriormente esquartejado, no dia 21 de abril de 1792, na praça central de Ouro Preto, 

no Estado de Minas Gerais, em razão dos seus ideais relacionados com a Conjuração 

Mineira. 

Nem a 1ª Constituição de Portugal, de 1822, nem a 1ª do Brasil, de 1824, falam 

diretamente da pena de morte. Como a Constituição de 1824 não revogava toda a 

legislação anterior, a pena de morte continuava a ser regulada no mesmo marco jurídico 

das regulações anteriores. Nesse período, destacam-se alguns personagens famosos, 

executados por motivos políticos: o Padre Tenório, vigário de Itamaracá, executado em 
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Pernambuco, em 1817, e Frei Caneca, fuzilado em 13 de janeiro de 1825, no Recife 

(Filho, 1995). 

Já em 1830, o Código Penal do Brasil vai especificar, no art. 38, os casos em que 

caberia se aplicar a pena de morte, executada por meio da forca. Os motivos para a pena 

capital eram os crimes de homicídio e de latrocínio, não sendo aplicada para crimes 

políticos (Caldeira, 2011). O Código de 1830 reforça, expressamente, a escravidão, 

regulando diversas punições para os escravos, a saber: açoites de chicote, tronco, marca 

de ferro e palmatoadas (Carvalho & Filho, 1996).  Para os escravos, a pena de morte 

não só era aplicada nos crimes de homicídio e latrocínio, mas também nos casos de 

insurreição. 

De acordo com os dados da Justiça Civil Brasileira, o último executado foi o 

escravo Francisco, em 28 de abril de 1876.  No dia 30 de outubro de 1861, a última 

execução de um homem livre foi a de José Pereira de Souza, condenado pelo júri de 

Santa Luzia – Goiás e enforcado naquela localidade (Filho, 1995).  

O período da monarquia no Brasil, iniciado em 1822 com a Proclamação da 

Independência, chegou a seu fim no dia 16 de novembro de 1889. Derrubada a 

monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil, foi destituído o 

imperador Dom Pedro II e proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil. Nesse 

cenário, surge o Brasil República e a Constituição de 1891 (Villa, 2011). Nessa 

Constituição, assegurava-se a abolição das penas cruéis. A pena de morte foi extinta, 

restringindo-se aos tempos de guerra. 

As primeiras décadas da República foram marcadas por várias revoltas militares, 

Revolta da Chibata, Rebeliões Tenentistas, Coluna Prestes. Toda essa movimentação 

levou à Revolução de 30, com a prisão e o exílio de Washington Luís. Getúlio Vargas, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_abril
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candidato derrotado nas eleições anteriores, assumiu a Presidência. O novo dirigente 

decidiu mudar toda a estrutura legal do regime anterior. O Poder Legislativo foi 

eliminado completamente, e o Judiciário sofreu forte controle. Dessa forma, a 

Constituição de 1891 ficou restrita aos decretos, às leis, e ás decisões dos seus 

representantes.  

Entre 1930 e 1938, no período do governo de Getúlio Vargas, foi imposta uma 

nova Constituição. Embora sob o comando de Getúlio Vargas, o texto constitucional o 

incomodou bastante. Considerou-a liberal demais, porque embargava muitas decisões 

governnistas. Contudo ele teve de aceitá-la, devido aos acontecimentos que provocaram 

a Revolução de 1932 (Villa, 2011). Mesmo assim, a Constituição de 1934 foi um 

produto do autoritarismo, restringindo diversos direitos fundamentais. Assim, a 

Constituição de 1934 impôs a censura, impedindo a circulação de livros e jornais de 

oposição, decretou a expulsão, do território nacional, do estrangeiro que oferecesse 

perigo à nação, e restaurou a pena de morte. 

Na Constituição de 1934, a pena de morte é indicada para seis tipos de crime. 

Cinco destes se caracterizavam como crimes políticos, e o sexto era tipificado como 

homicídio (Caldeiras, 2011). Nesse período, tem-se o registro de que o escritor Geraldo 

Melo Mourão foi vítima da pena de morte, acusado de espionagem. No fim do ano de 

1940, no final do mandato de Getúlio Vargas, iniciou-se a redemocratização do país, 

com a elaboração de uma nova Constituição, considerada a mais extensa do período 

republicano e a mais democrática. Nela, a pena de morte foi abolida para os crimes 

comuns, embora se mantivesse no caso de guerra (artigo 141, inciso XXXI, da 

Constituição da República de 1946), (Carvalho & Filho, 1996).  
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Em abril de 1964, com o golpe militar, inicia-se um período político marcado 

pela violência (Villa, 2011). Conservando as aparências, a Constituição que continuou 

em vigor foi a de 1946. Na prática, contudo, o funcionamento foi bem diferente. No dia 

9 de abril de 1964, o Comando Supremo da Revolução editou o Ato Institucional (AI) 

nº 1, no qual se desconsiderava a suscessão legal do poder e determinava-se uma nova 

eleição. Nesse cenário de imposições e conflitos, foi indicado o marechal Castelo 

Branco (Villa, 2011).  

Com o golpe militar, a pena de morte retornou ao ordenamento jurídico 

brasileiro através da Lei de Segurança Nacional 898/69, que vigorou de 1969 até 1979. 

Nessa lei, baixada por meio de um decreto, foram incluídos novos artigos tipificando 

crimes. Em 14 destes crimes, tem-se como penalidade máxima, a pena a morte. De 

acordo com o artigo 104, esta somente seria executada trinta dias após haver sido 

comunicada à Presidência da República. Caso este não a comutasse em prisão perpétua, 

a sua execução obedeceria ao disposto no Código de “Justiça Militar”. O artigo 83, 

reservado aos crimes punidos com as penas de morte e de prisão perpétua, chegou ao 

cúmulo de determinar que fosse dispensado o rol de testemunhas, se a denúncia se 

fundamentasse em prova documental (Villa, 2011, p. 103). 

Com a implantação do Ato Institucional, a pena de morte era dirigida 

principalmente a casos de crimes políticos, em situações de guerrilhas urbanas. Eram 

considerados crimes militares em período de guerra, segundo o Código Penal Militar 

(Decreto – Lei 1.001 de 21/10/1969), os seguintes: traição (artigo 355), favorecimento 

aos inimigos (artigo 356), tentativa contra a soberania do Brasil (artigo 357), coação a 

comandante militar (artigo 358), informação ou ajuda a inimigos (artigo 359), crimes de 

perigo comum (artigo 386), roubo ou extorção (artigo, 405) (Shecaira, 2010). 
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Finalmente, na emenda Constitucional nº 11, aprovada no Congresso em 1979, a pena 

de morte foi outra vez abolida para crimes comuns. 

É importante considerar que, no período militar, embora não tenha nenhum 

registro legal de execuções, a pena de morte tinha como objetivo intimidar as pessoas e 

prevenir crimes contra a nação (Carvalho & Filho, 1996; Caldeira, 2011). De fato, 

alguns militantes da esquerda foram condenados à morte, mas o Superior Tribunal 

Militar reverteu a sentença em prisão perpétua.  

No final do Governo do general Geisel, com a extinção do AI-5 e com a anistia 

aos presos e exilados políticos, iniciou-se um processo que se denominou de abertura. 

No Governo do general Figueiredo, com a realização, em 1982, de eleições direitas para 

governador e com a proposta de uma Emenda Constitucional, restabelecendo a eleição 

direta para presidente da República, abriu-se finalmentee o caminho para a 

redemocratização. Apesar de a Emenda Dante Oliveira não ter sido aprovada pelo 

Congresso, ela propiciou negociações com vistas a viabilizar a eleição indireta de um 

presidente civil. Em 1985, Tancredo Neves, eleito presidente pelo MDB, prometeu 

convocar uma Constituinte para elaborar uma nova Carta.  

Esta foi promulgada no dia 22 de setembro de 1988. A Constituição de 1988, a 

mais longa Constituição brasileira, tentou regular em detalhes toda a vida da sociedade. 

Esse detalhismo justificou o fato de terem ocorrido tantas emendas constitucionais 

desde a sua promulgação. O fato de o artigo em referência fundamentar a abolição da 

pena de morte, considerando que a vida é um direito fundamental, transforma essa 

norma em uma cláusula pétrea, que não pode ser violada em nenhuma hipótese. De 

acordo com Comparato (2010), exatamente em razão dessa proteção garantida pelas 

cláusulas pétreas, não seria possível elaborar uma emenda constitucional com a 



45 

 

finalidade de reintroduzi-la para casos comuns, pois essas cláusulas garantem a não 

violação dos direitos fundamentais. 

Dentro do espírito da nova Carta, o Brasil tem assinado diversos documentos 

internacionais que impedem o retorno da pena de morte. Um documento considerado 

importante e assinado pelo Brasil é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

também conhecida como “Pacto San José da Costa Rica”. Essa convenção garante a 

proteção do direito à vida e, consequentemente, garante a proteção dos demais direitos 

fundamentais. No Brasil, essa Convenção de 1985 foi ratificada pelo Congresso, por 

meio do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. O objetivo desse decreto é impedir 

que o Brasil restabeleça a pena de morte. Por meio do “art. 4º. Não se pode restabelecer 

a pena de morte nos Estados que a hajam abolido”. 

Cabe ressaltar que, apesar da existência de documentos internacionais que 

proíbem a prática da pena de morte, é da compreensão de muitos juristas que o artigo 5º 

da nossa carta é uma cláusula pétrea, ou seja, o direito à vida é uma grarantia 

fundamental e não poderá ser violado em nenhuma situação. No Brasil, 

especificamente, o debate sobre essa punição foi retomado no início dos anos 90, com a 

proposta do deputado Amaral Neto, de se realizar um plebiscito democrático a fim de 

consultar a sociedade sobre a implantação ou não da pena máxima.  

Como se viu anteriormente, na sua atual Constituição, o Brasil permite o uso da 

pena de morte apenas em situações de guerra. Por outro lado, desde então, há tentativas 

parlamentares de se realizar um plesbicito sobre a aplicação da pena de morte no Brasil.  

Como a opinião pública se posiciona frente a essas tentativas? Que argumentos 

existem a favor ou contra a pena de morte no Brasil e no mundo? Nas páginas seguintes, 

serão buscadas respostas a estas perguntas. 
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1.4.1. Pesquisas de opinão 

Pesquisas realizadas pelo Instituto Data Folha desde 1991 apresentam uma 

opinião bastante dividida entre ser a favor ou ser contra a pena de morte, observando-se 

certa preponderância das opiniões favoráveis à pena de morte até 2008. No entanto, nos 

últimos anos, as pesquisas expõem uma ligeira mudança de tendência. Assim, a 

pesquisa CNI/ IBOPE, de 2011, demonstra que 46% dos entrevistados seriam a favor da 

pena de morte, enquanto que 50% seriam contra. Mesmo assim, segundo a pesquisa, 

83% dos entrevistados acreditam que penas mais severas reduziriam a criminalidade. 

Certamente a violência social é um tema pungente para os entrevistados, pois 80% 

destes confessam terem mudado de hábitos por causa da violência. É de grande 

relevância acrescentar que a mencionada pesquisa mostra também que, entre os diversos 

assuntos discutidos em nossa sociedade (aborto, homosexualidade, união civil, etc.), a 

pena de morte aparece como aquele que mais divide a população. 

 Embora a pesquisa CNI/IBOPE, de 2011, demonstre que não existem diferenças 

de opinião sobre a pena de morte, em função do sexo, idade, escolaridade e renda, 

algumas pesquisas mostraram certo tipo de diferenças que podem ajudar a entender 

melhor a dinâmica do debate. Assim, Alves e Meirelles (2004), num estudo realizado 

nas cidades de Porto Alegre e de São Luiz com 365 participantes entre estudantes, 

políticos e jornalistas, mostraram que os estudantes, embora apresentassem escores 

abaixo da média – os de matemática 48,4%, e os da área de saúde 34,4% –, eles  

possuíam uma opinião mais favorável à pena de morte do que os jornalistas (23,3 %) e 

do que os políticos (21,4%). É alentador constatar que profissionais formadores de 

opinião, como jornalistas e políticos, mostrem uma baixa concordância com a prática da 

pena de morte.  
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Barros et al. (2009), numa pesquisa sobre a tortura e a pena de morte, junto a 

estudantes universitários, constataram que a prática da tortura e da pena de morte foram 

encaradas como uma solução para acabar com a violência, com a superlotação nos 

presídios e, também, para minimizar a impunidade na sociedade brasileira.  

Barboza, Camino, Galvão & Feitosa (2011), verificando as opiniões de 

adolescentes acerca do uso da pena de morte de modo geral, constataram que 

praticamente 2/3 dos adolescentes (64,6%) se posicionaram contrários a esta, sendo que 

a grande maioria (82%) justificava sua opinião usando princípios como: “O valor da 

vida”; “A punição é injusta”; “Deve ser dada uma nova oportunidade para quem 

cometeu um delito”, ”Só Deus quem deve tirar a vida de alguém”.  Todavia, em alguns 

estudos sobre as opiniões de universitários e adolescentes frente a um caso de pena de 

morte concreto, como a imposta a Sadam Hussein, Laranjeiras (2006) e Galvão e 

Camino (2011) comprovaram que a maioria dos participantes se posicionou 

favoravelmente à execução dele. 

Galvão & Camino (2011) desenvolveram um estudo sobre julgamento moral, 

pena de morte e maioridade penal junto a 200 estudantes. Nos resultados, as autoras 

demonstraram que a maioria dos participantes se posicionou favorável à pena de morte 

e à maioridade penal. No tocante aos argumentos em defesa da pena de morte, surgiram 

alguns argumentos idênticos aos encontrados nos estudos anteriormente citados, tais 

como: “Lei de talião” e “Proteção à sociedade”, Entre os argumentos contrários, 

destacaram-se: “Justiça divina”, “Outra punição” para quem foi condenado e “Direito à 

vida”. 

A maioria das pesquisas citadas escolhe sujeitos voluntários, questionando-lhes 

acerca das suas opiniões sobre a pena de morte. Os entrevistados, embora possam se 
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negar a responder ou informar que não sabem, são incentivados a emitir opinião sobre 

um assunto no qual não estavam pensando no momento. São, pois, respostas ocasionais, 

cuja intensidade não tem como ser avaliada. Na internet, no entanto, existem espaços, 

blogs onde as pessoas, de maneira espontânea, participam, apresentando não só seus 

posicionamentos como também suas justificativas. Levando-se em conta essas 

características dos blogs, Medeiros (2010) estudou as opiniões sobre a pena de morte 

dos participantes, tanto em blogs abertos como em blogs reservados a estudiosos das 

Ciências Jurídicas.  Observou que, nos blogs abertos ao público em geral, as opiniões a 

favor ou contra a pena de morte eram divididas, resultado que acompanha o observado 

nas pesquisas de opinião do Data Folha (2013) e do CNI/IBOPE (2011). Já no blog 

reservado aos estudiosos das Ciências Jurídicas, observou-se que 2/3 dos participantes 

eram contrários a essa modalidade de pena. Vale salientar que Medeiros (2010) 

constatou também que 75% dos favoráveis à pena de morte usavam o princípio 

retributivo para justificar suas opiniões. Frequentemente, esse princípio era formulado 

em termos da Lei de Talião.  

Favaretto (1999) realizou um estudo teórico empírico, por meio de relatos de 

opinião pública, em Lajes–SC, visando saber se as pessoas são favoráveis ou 

desfavoráveis à pena de morte nos caso de crimes graves, e constatou que, entre os 200 

participantes, 37% eram a favor da pena de morte, enquanto 63 % eram contra.  

Numa outra perspectiva, Menandro e Souza (1996), num estudo junto a policiais 

militares, observaram que a maioria destes discordava do Código de Direito Penal 

brasileiro, que permite ao acusado cumprir apenas um terço da pena, caso apresente 

bom comportamento. Numa expressão de desacordo, os participantes defendiam a pena 

de morte como forma de prevenir novos crimes e de inibir a violência crescente. De 
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fato, dados estatísticos mostram um aumento no número de casos de violência no Brasil. 

De 1996 a 2006, o número total de homicídios no Brasil
2
 passou de 38.888 para 46.660, 

o que representa um incremento de 20%, levemente superior ao crescimento da 

população, que foi de 16,3% nesse mesmo período (Waiselfisz, 2007).  

Segundo Coimbra (2001), as pessoas acreditam na pena de morte como um 

caminho para diminuir a violência, promovendo a harmonia social. Pode-se concluir 

com a afirmativa de que o conjunto de estudos mostra que, no Brasil, ao lado de uma 

forte polarização das atitudes a favor ou contra a pena de morte, existe um forte 

sentimento de que as penalidades severas configuram o melhor caminho para combater 

a criminalidade (Galvão & Camino, 2011; Souza, 2007).  

 

1.4.2. O debate  

Dessa forma, a discussão sobre a pena de morte no Brasil surge, na sociedade 

brasileira, tendo como uma das principais justificativas a impunidade. Na concepção de 

Filho (1995), a responsabilidade dessa construção ideológica se deve principalmente aos 

meios de comunicação, que fazem um tipo de campanha apelativa, dramatizada pelos 

jornalistas, acerca da necessidade de penas mais severas, nas quais se incluem a tortura 

e a pena de morte. De fato, no Brasil atual, a mídia televisiva, por meio dos programas 

policiais, e a mídia impressa vêm realizado fortes campanhas para aumentar as penas 

para criminosos.  Nesse contexto, pede-se o retorno da pena de morte. Caldeira (2011) 

acrescenta que o debate sobre essa punição no Brasil se estabelece com poucos 

argumentos, os quais se repetem. Nesse debate, cabe ressaltar o impacto emocional 

criado pela superexposição na midia de crimes terríveis, impacto que ajuda a justificar o 

                                                           
2
 Registrados pelo Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde 
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posicionamento em favor da pena de morte, promovendo, assim, um grande clamor 

popular. A jurista argumenta que, após um fato específico que provoque 

emocionalidade, é inoportuno acreditar que a sociedade teria condições de tomar uma 

decisão de forma coerente acerca da implantação da pena de morte no Brasil.  

De fato, se os argumentos citados anteriormente visam justificar o controle da 

criminalidade por meio da implantação da pena de morte, têm-se levantado também 

outros argumentos que se opõem a essa penalidade. Por exemplo, Favaretto (1999) 

acredita que os investimentos no Brasil deveriam ser focados no desenvolvimento de 

políticas públicas que promovam o bem-estar social e que garantam os direitos 

fundamentais. Seriam minimizadas, desse modo, as situções que favorecem o aumento 

da criminalidade. No mesmo sentido, para Currie (1998), países como a Alemanha e a 

Inglaterra – com baixa taxa de pobreza, com uma média salarial que garante uma vida 

digna e cujo PIB é utilizado no financiamento de programas sociais –, embora não 

adotem a pena de morte, possuem baixas taxas de criminalidade, se comparados com os 

EUA, que aplicam a pena máxima.  Por outro lado, deve-se considerar que qualquer 

decréscimo na curva de criminalidade dos EUA não se deve à aplicação das penas 

severas (Lemgruber, 2001), mas ao investimento em políticas sociais, que visam 

promover a igualdade e a garantia dos direitos fundamentais a todos. 

Entre os inúmeros argumentos que podem ser citados contra a prática da pena de 

morte, Macedo (2002) levanta os seguintes: “É um equívoco pensar que a pena de morte 

é uma opção econômica para o Estado”, “A pena de morte é um tipo de tortura”, “A 

pena de morte é discriminatória”, “É possível acontecer erros judiciários”, “A pena de 

morte não pode ser justificada como legítima defesa”, “A pena de morte é imoral”, “A 

pena de morte não possui efeito intimidativo”, “É inviável a reabilitação com a pena de 
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morte”. Por outro lado, Caldeira (2011) defende que muitos dos argumentos em favor 

da pena de morte são frutos de ideologias dos grupos políticos de direita. De algum 

modo, tais argumentos têm sido reforçado pela mídia e se perpetuado ao longo do 

tempo.  

Sequeira (1998-2004) constatou que a defesa da pena de morte é realizada num 

contexto onde se manipula a emocionalidade das pessoas, em relação à dor da vítima. 

Caldeira (2011) contempla a mídia como a responsável por provocar a comoção na 

sociedade, favorecendo a reivindicação do aumento das penas, o rebaixamento da 

maioridade penal e clamando pela pena de morte, como formas de diminuir a 

criminalidade.  De fato, a tortura e a pena de morte foram as penas mais citadas, por 

estudantes universitários, como solução para acabar com a violência, com a 

superlotação no sistema prisional brasileiro e como tentativa de diminuir a impunidade 

no país (Camino e col, 2008). Observa-se, nesses estudos, um enfoque maior no 

discurso acerca da reivindicação da penalidade severa, em detrimento de um discurso 

que se proponha solucionar os problemas sociais que, de fato, constituem a base das 

situações que promovem a criminalidade (Sequeira, 1998-2004). 

A propósito, observa-se que, nos estudos brasileiros contemplados, a discussão 

se configura em torno do debate acerca da possibilidade de implantação da pena de 

morte no Brasil. Entretanto os estudos internacionais, especialmente americanos, 

abordam aspectos que já se encontram implicados ao longo da prática da pena de morte.  

 

1.5 A pena de morte nos Estados Unidos 

Como já vimos anteriormente, os Estados Unidos de América estão entre os 

poucos países do continente americano que, em sua legislação, mantêm a pena de morte, 
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ocupando a quinta posição no ranking de número de execuções realizadas no ano de 

2013, segundo as últimas estatísticas fornecidas pela Anistia Internacional. É evidente 

que, pelo peso político e econômico que os Estados Unidos possuem no continente 

americano, sua experiência com a pena de morte influencie fortemente o debate sobre o 

tema no resto do continente. 

Segundo Bruno (2007) e Lemgruber (2001), a ideia da implantação da pena de 

morte no Brasil tem raízes na crença na eficácia da severidade penal americana. Mas, de 

fato, apesar da utilização da pena capital, a taxa de homicídio nos EUA continua mais 

alta do que a da Europa Ocidental desde 1950.  De acordo com os dados da UNODC 

(United Nations Office on Drugs and Crime, 2012), no levantamento realizado em 

2012, a prática de homicídio foram registradas em 1% por grupos de criminosos e 

gangues; cometidos nas regiões da Europa, Oceania e Ásia. 

Um estudo clássico desenvolvido nos EUA por Laurence French (1979) 

demonstrou, de forma clara e já há bastante tempo, uma relação latente entre negros e a 

pena de morte. A autora faz referência às sociedades do tipo heterogêneas e às relações 

interétnicas que possuem um fator “controle”. Sinalizado nas relações sociais, de forma 

sutil, vem reforçando algumas estruturas de discriminação nessas relações. A autora 

reflete, ainda, acerca do controle exercido pela justiça penal, que, de maneira discreta, 

tenta diluir as situações de discriminação, dando a impressão de que existe equidade na 

sua aplicação. Dentro desse contexto discriminatório, Wald (1967) percebeu que os 

pobres são presos, condenados e mais severamente condenados do que as pessoas de 

outra classe social. Situações similares ocorrem com os negros e com os nãos brancos 

que são alvos de preconceitos e sofrem discriminação no interior do Sistema de Justiça 

Criminal americano (Sykes, 1967). 
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Esses problemas não impedem que os americanos, em sua grande maioria, sejam 

favoráveis à pena de morte, embora se observe certa diminuição nesse apoio nos últimos 

anos. Assim, em 1994, a Sourcebook of Criminal Justice of Statistics mostrou que 80% 

das pessoas defendia a pena capital, enquanto 16% eram contra. A mesma fonte 

verificou que, com o passar dos anos, especificamente de 1953 a 2013, houve um 

decréscimo no apoio a esse tipo de pena, alcançando 60% no ano de 2013. 

Segundo Robinson (2009), existe algo interessante no tocante à mudança de 

opinião dos americanos.  Verifica-se que, quando é dada mais de uma opção de escolha 

de punição, tal como a prisão perpétua, há um decréscimo no apoio à pena de morte. 

Bohm (2011) afirma que o grau do apoio à pena de morte é claramente afetado pela 

forma como as pessoas conhecem o assunto. Para Robinson (2009), seria importante 

fazer alguns questionamentos à população americana acerca das tradições punitivas nos 

EUA, de maneira que se possibilite uma reflexão acerca da real função da pena e da 

razão pela qual continua sendo aplicada nos EUA. 

Além disso, é mister mencionar que, nos EUA, a população negra vem sendo a 

que mais sofre com a punição severa. Representando apenas 12% da população geral 

americana, os negros constituem 50% da população carcerária. Alusivamente à 

população branca, a proporção é de um para cada 16 (Mauer, 1999). Alem do caráter 

discriminatório da pena de morte, é importante considerar a possibilidade de erro 

judiciário (Bruno, 2007; Kirchmeier, 2006). 

Outro argumento trazido da experiência americana para justificar a implantação 

da pena de morte no Brasil é que, os gastos com encarceramento seriam minimizados. 

Porém vários dados se contrapõem a essa argumentação. De fato, apesar da prática da 

pena de morte ainda frequente, os custos com a população carcerária nos EUA giram 
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em torno de 50 bilhões de dólares ao ano. As despesas com a manutenção de um 

estudante na Universidade de Harvard são menores do que com uma pessoa 

encarcerada. Lemgruber (2001) assegura que os Estados da Flórida e da Califórnia 

gastam mais com o sistema prisional do que com a educação superior.  

Richards & Smith (2015) abordam as controvérsias existentes ao longo das 

aplicações da pena de morte nos EUA, alertando que estas ainda não receberam a 

devida atenção por parte da literatura criminológica existente. Para eles, merecem ser 

objeto de estudo: o impacto das frases do réu na tomada de decisão do júri; a influência 

da saúde mental do condenado na decisão do júri; as narrativas acerca da percepção 

judicial das vítimas que foram desviadas da sentença capital; as disparidades 

encontradas na aplicação da pena de morte relativamente a gênero; a influência da raça 

e do gênero da vítima no processo de condenação à pena de morte; análise de artigos 

que examinam algumas questões constitucionais e a aplicação da pena de morte; 

possibilidade de os condenados escolherem a sentença de morte nos seus próprios 

termos. 

 Em outra pesquisa desenvolvida na Carolina do Norte–EUA, Hughes & 

Robinson (2013) estudaram a opinião de policiais sobre a pena de morte e observaram 

que eles, embora defensores dessa punição, acreditam que, às vezes, pessoas inocentes 

foram executadas, enquanto outros inocentes continuam no corredor da morte. (Hughes 

& Robinson, 2013; Lambert, 2014; Kirchmeier, 2006).  

Outro estudo se propôs enfocar os pontos de vista de diferentes segmentos de 

conservadores acerca da pena de morte, visando saber quais fatores poderiam levar a 

qualquer redução significativa de apoio à pena de morte. Na verdade, o estudo de Berg 

(2000) demonstrou que os religiosos conservadores são mais fervorosos na defesa da 
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pena de morte. Isso se estende aos frequentadores da Igreja católica e da Igreja 

protestante. Foi perceptível que tanto os católicos quanto os protestantes e os sem 

crenças religiosas, embora motivados por questões mais práticas – tais como o risco de 

condenar um inocente, a inadequação da representação da pena capital, as disparidades 

raciais arbitrárias e as disparidades nas sentenças de penas de morte – podem, os três 

grupos, ser movidos por argumentos mais teológicos nos seus posicionamentos 

contrários à pena de morte. O autor acredita que muitos dos aspectos que influenciariam 

os conservadores religiosos são os mesmos que influenciariam os americanos em geral. 

Discutindo a ideia de que essa penalidade é um erro moral e que é injusta 

(Kirchmeier, 2006), sob o mesmo ponto de vista, Steiker (2005) descreve que, nos 

debates sobre a matéria, os argumentos a favor da pena de morte se fundamentam no 

sofrimento da família, nos danos às vítimas de assassinato e no entendimento de que a 

pena de morte deva ser proporcional ao crime cometido. Além disso, argumenta-se 

também que, se a pena de morte pode impedir a capacitação do ator em cometer um 

delito, significa dizer que ela é uma resposta moralmente justificada ou talvez 

moralmente necessária. Em suma, Steiker (2005) centra-se no limite moral que existe 

para se atribuir uma punição, considerando outros aspectos já mencionados nos estudos 

anteriores: a possibilidade de acontecer erros judiciários, a possibilidade de a pena ser 

imposta de forma arbitrária. Sobretudo, a autora afirma que os problemas ocasionados 

não só pelas condenações como também pelas execuções são tão importantes quanto as 

reivindicações de quem luta para manter a pena de morte. Em ambas as defesas, o 

Estado precisa ser responsável pelo suporte da vítima e da sua família, como igualmente 

pela vida dos considerados culpados. Segundo Sustein & Vermeul (2005), a execução 

dos assassinos pelo próprio Estado simboliza o seu fracasso. 
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É importante considerar que mesmo aqueles que mais fervorosamente defendem 

a pena de morte não desejam a execução de um inocente. Contudo é essencial levantar 

essa possibilidade. Foi constatado que, desde 1976, mais de uma centena de pessoas 

foram liberadas do corredor da morte. Nesse período, existem casos provados de 

execuções ilícitas. No entanto não se têm provas suficientes de que quaisquer uns dos 

mais de mil detentos executados anteriormente eram de fato inocentes (Kirchmeier, 

2006). 

Conclui-se afirmando que é necessário entender que o Brasil e os EUA possuem 

realidades sociais bastantes distintas. Solucionar a criminalidade não é uma tarefa fácil, 

mas as soluções devem ser encontradas a partir das características específicas de cada 

país. No Brasil, especificamente, a criminalidade ganha dimensões e configurações 

diversificadas e se apresenta inserido num contexto social absolutamente diferente dos 

EUA. Outros casos que ocorrem no Brasil são os crimes que, muitas vezes, não chegam 

ao conhecimento da polícia, como também aqueles planejados pelas milícias e facções 

criminosas. Esses são fatos peculiares aos países da América Latina. 

 Baseado nos argumentos e estudos anteriormente relatados, percebe-se que o 

debate acerca da pena de morte é bem amplo e que, talvez, nunca se chegue a um fim. 

Inicialmente, os crimes que eram sentenciados com a pena de morte estavam 

relacionados à religião e à moralidade própria de uma época. Posteriormente, os crimes 

políticos foram punidos com a pena máxima. Logo adiante, esta foi admitida para 

crimes de propriedade e do corpo humano. Atualmente, a pena de morte foi prescrita 

para tráfico de drogas, sequestros de aviões, terrorismo. Enfim, dentro deste contexto de 

opiniões pró e contra a pena de morte, surgem dois grupos: os retencionistas e os 

abolicionistas.  Os países retencionistas defendem que a pena de morte é necessária para 

manter a paz e a ordem social, e que ela atua como dissuasiva de práticas delituosas. Por 
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outro lado, os abolicionistas discordam totalmente dos argumentos levantados pelos 

retencionistas, além de considerarem-na desumana e discriminatória. Realmente, essas 

duas perspectivas de posicionamentos continuam promovendo fortes discussões, o que 

permite refletir acerca da utilidade da pena (Kumari, 2007).  Em nível internacional, os 

abolicionistas apoiam-se nesse debate por intermédio de vários documentos, a saber: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pactos Internacionais sobre os Direitos 

Civis e Políticos, que proíbem a prática da pena de morte em todo o mundo. Além disso, 

existem militantes que lutam pela abolição da pena capital e, apesar do esforço, têm 

encontrado bastante resistência no presente.  

 Ressalta-se que grande parte dos debates pró ou contra a pena de morte são 

veiculados nos meios de comunicação de massas. Já se falou dos aspectos negativos que 

possui a forma dramática e manipuladora com que são apresentados os crimes nos 

programas policiais da TV. Este estudo objetiva analisar o debate sobre a pena de morte 

nos meios de comunicação aparentemente menos apelativos, como a imprensa escrita. 

Desse modo, serão analisados dois jornais, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, 

que, embora locais, possuem tiragem nacional. 

 Para tanto, o capítulo seguinte será dedicado à análise de conceitos como: 

discurso, ideologia e mídia impressa, essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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Capítulo 2 

 

Ideologia, discurso e a imprensa escrita 

 

2.1. A ideologia 

O termo ideologia foi utilizado pela primeira vez por Destutt de Tracy (1801-

1818), para denominar a nova ciência que estudaria a vida mental dos indivíduos a 

partir da constituição das ideias. Estas, na perspectiva tanto do materialismo francês 

como do empirismo anglo-saxão, seriam os resultados das interações entre os 

organismos vivos e o meio ambiente (Chauí, 1984-2004). Em 1812, preocupado com a 

modernização concreta do Estado francês, Napoleão Bonaparte usou o termo ideólogos 

para criticar Destutt de Tracy e os enciclopedistas com quem entrara em conflito, por 

razões políticas. Considerava que esse grupo se perdia em elucubrações filosóficas 

estéreis, em vez de ocupar-se com as novas políticas sociais que estavam sendo 

desenvolvidas. O termo ideólogos ficou bastante popularizado nessa época com essa 

conotação pejorativa (Löwy, 1985).  

 

2.1.1. Teorias marxistas sobre a ideologia 

É com essa noção negativa que Marx e Engels (1846-1932-2007) retomarão o 

termo ideologia no debate filosófico. Antes disso, porém, o jovem Marx tinha já 

iniciado sua crítica às concepções idealistas da sua época. No intrincado sistema 

filosófico de Hegel, a ideia iria se manifestando no mundo empírico, material, num 

processo dialético que implicava saltos qualitativos. O Estado Moderno, para Hegel, 
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não seria outra coisa senão o resultado do desenvolvimento dialético da ideia (leia-se 

pensamento social) como uma síntese final, universal absoluto, que determinaria o 

conjunto dos cidadãos que, reunidos nas suas diversas organizações, formam a 

sociedade civil. Para o jovem Marx (1843/2015), essa relação Estado–Sociedade precisa 

ser invertida. O Estado seria uma abstração, enquanto que a sociedade civil é a realidade 

que determinaria o Estado. Para Marx, as contradições se dão na realidade material da 

sociedade, não nas ideias da época. De fato, Hegel tinha reconhecido que diversos 

grupos sociais desenvolvem perspectivas diferentes (weltengeist) que limitam o 

universo conceitual das pessoas. Para Marx, essas visões de mundo não são 

desenvolvimento de uma ideia abstrata, mas se originam nos verdadeiros conflitos 

materiais (Van Dijk, 1999).  

Marx desenvolverá críticas aos pressupostos da filosofia hegeliana, 

principalmente às concepções dos seus seguidores, os quais constituíam a esquerda 

hegeliana, como Feuerbach, Bauer e Schelling. Nesse período (1845–1846), Marx,  

junto com Engels, escreve, mas não publica, duas de suas obras fundamentais: A 

ideologia alemã e Teses sobre Feuerbach. A ideologia alemã só seria publicada em 

1932. Se, para a esquerda hegeliana, libertar o ser humano era libertá-lo das ideias 

erradas, para Marx e Engels, o problema não seriam as ideias erradas, mas as 

contradições reais.  

Marx (1859–2008), no “Prefacio” a seu livro Contribuição à crítica da 

economia política, exporia suas ideias com maior clareza. 

A estrutura econômica da sociedade, constituída de suas relações de 

produção, é a verdadeira  base da sociedade. É o alicerce sobre qual 

se ergue a superestrutura  jurídica e política e ao qual correspondem 
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formas definidas de consciência social. As relações de produção da 

sociedade  correspondem a uma determinada fase do 

desenvolvimento das forças produtivas.  

Em outros escritos como Grundrisse (escrito em 1858 e publicado 

postumamente, em 1941) e O capital (1867-1986), Marx não usa o termo ideologia, 

mas reformula a sua noção de inversão. O nível de aparências  seria constitutivo da 

própria realidade. Esse nível constituiria o que ele denomina “esfera das formas 

fenomenais”. Assim, no mercado, tudo parece invertido. Para o liberalismo econômico 

de Adam Smith, a negociação seria a manifestação da liberdade. Sem mercado livre, 

não existiria a liberdade individual. Para Marx, a liberdade do mercado, de fato, não 

existiria. A lei da oferta e da demanda, apresentada pelo liberalismo como uma lei 

universal que garante a liberdade, mas na prática justifica os preços. Segundo ele, a 

noção de mercado livre situa-se no nível das formas fenomenais. 

No contexto da obra de Marx, pode-se supor que o conceito de ideologia é um 

conceito negativo, pois indica distorção da realidade. Por ser restrito, não abrange todos 

os tipos de erros e distorções. Para Marx, em geral, a consciência social de uma época é 

condicionada pela natureza econômica da sociedade. Assim, as várias esferas da 

sociedade refletem o modo de produção dominante. Com isso, a economia afetaria 

diretamente a estrutura jurídica e a estrutura política de uma sociedade. No entanto sua 

influência sobre outras esferas da sociedade civil (arte, religião) seria atenuada e 

matizada. 

Depois de Marx, o debate sobre o conceito de ideologia ocupará um grande 

espaço nas ciências sociais. Apareceram novos significados, e se perderá um pouco o 

sentido negativo dado inicialmente por Marx devido a diversas razões. Primeiro, os 
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seguidores imediatos de Marx não leram a Ideologia alemã, publicada, postumamente, 

em 1932. Segundo, um conceito neutro de ideologia poderia ser encontrado em outros 

textos de Marx e Engels. Finalmente, as lutas políticas das últimas décadas do século 

XIX, e as primeiras do século XX, deviam ser travadas pelos comunistas, o que exigiria 

repensar as ideias criadas pelo mundo operário em sua luta revolucionária.  

 De fato, no marxismo pós-Marx surgiram três grandes possibilidades de 

definição do que é a ideologia; a ideologia como falsa consciência; a ideologia como um 

reflexo da estrutura socioeconômica; e a ideologia como um elemento orgânico 

necessário à sociedade. 

 Assim, para Lênin (1902-1982), numa situação de confronto de classes, uma 

parte da ideologia, a estudada por Marx, estaria ligada aos interesses da classe 

dominante. Já outra parte da ideologia, que critica a primeira, estaria ligada aos 

interesses das classes dominadas. Nessa perspectiva, a ideologia se tornaria a 

consciência política ligada aos interesses de cada classe. 

Para Gramsci (1948–1966), a ideologia não deve ser estudada enquanto 

princípio epistemológico, mas a partir de análises políticas específicas. Nesse sentido, 

ela deve ser estudada como um elemento da superestrutura. Dessa forma, o nível 

político tem suas próprias leis. Assim, as ideologias deverão ser julgadas segundo sua 

função e eficiência em aglutinar classes em posições de domínio e subordinação. A 

verdade de uma ideologia estaria na sua capacidade de mobilização política e de 

realização histórica. O papel da ideologia socialista seria o de “cimentar e unificar” o 

bloco social. 

Gramsci (1949–1968) distinguirá senso comum de ideologia. O senso comum seria 

um conjunto eclético, desarticulado e não sistemático de conhecimentos. Ele acumula 
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conhecimentos de ideologias anteriores. A relação ideologia dominante e senso comum 

não é fixada hierarquicamente, mas impelida pelas contradições de classe. A primeira 

pode intervir positiva ou negativamente sobre na segunda, dependendo do papel social 

que essa ideologia cumpra.  

Dessa forma, a ideologia deve ser conceitualizada como uma “relação vivida” de um 

grupo social com a realidade. Ela seria constituída tanto de conhecimentos populares 

como de interpretações dadas à realidade. Assim, a ideologia não seria mais um simples 

reflexo da base econômica e expressão uniforme da classe dominante, mas um produto 

das interações entre senso comum e ideologia de classe. Deve-se ter em conta que um 

bloco dominante mantém seu domínio através do controle sobre os aparelhos 

repressivos. Mas um domínio completo só seria dado pela hegemonia em todos os 

aspectos da vida e pensamento da sociedade. A hegemonia, portanto, deve ser disputada 

não só em nível do Estado, mas principalmente em nível da sociedade civil. A ideologia 

é orgânica, pois possui o poder de motivar comportamentos, hábitos, fazendo com que 

as pessoas os reproduzam nas relações sociais que elas estabelecem. De maneira que, na 

luta política e ideológica, as pessoas podem atingir um novo patamar, tornando-se 

capazes de reagir às situações diferentes de sua existência atual (Crespigny & Cronin, 

1998). 

Outro autor marxista,  Lukács (1922/1974), desenvolvendo as ideias de Gramsci,  

na sua obra História da consciência de classes, considera a ideologia dominante no 

capitalismo como uma falsa consciência, pois ela é limitada, no sentido de que torna 

impossível entender a constituição total da sociedade e a sua história. Por outro lado, a 

classe proletária carregaria, dentro da própria consciência, toda a informação do 

processo sócio-histórico total. Nesse sentido, a evolução da classe operária implicaria a 
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derrota do liberalismo. Note-se que essa noção de consciência total sofre, claramente, 

influências das ideias dialéticas de Hegel e de Marx (Crespigny & Cronin, 1998; Carli; 

2012). 

Na mesma vertente, Althusser (1980) afirma que a ideologia representa a relação 

imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de existência, ou seja, com as 

relações estabelecidas no dia a dia, com as relações de produção e de classe. Logo, a 

natureza imaginária dessa relação fundamenta a deformação imaginária observada em 

toda a ideologia dominante.   

Finalmente, o filósofo marxista Löwy (1985) definiu as ideologias como uma 

“visão social do mundo”. A ideologia diria respeito a todos os conjuntos estruturados de 

valores, representações, ideias e orientações cognitivas. Existiriam tipos de visões 

sociais: as visões ideológicas, que têm como função legitimar, justificar, defender ou 

manter a ordem social do mundo; as visões utópicas; e as visões críticas, negativas, 

subversivas, apontando para uma realidade ainda não existente. 

 

2.1.2. Teorias não marxistas sobre a ideologia 

 O sociólogo Mannhein (1956) relacionou o conceito de ideologia ao de utopia. 

Para ele, a ideologia é o conjunto das concepções, ideias, representações e teorias que se 

orientam para a estabilização, legitimação ou reprodução da ordem estabelecida. Tais 

ideologias se configuram como expressões de interesses sociais que estão vinculados às 

posições sociais de grupos ou classes, podendo ser, segundo o caso, ideológico ou 

utópico. Mannhein (1956) acredita que as pessoas não elaboram, a partir de si mesmas, 

as suas próprias reflexões, haja vista que os seus pensamentos são frutos das 

circunstâncias sociais, e procuram um grupo social tendencioso à verdade. 
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Recentemente, vários autores têm analisado a noção de ideologia abordando a 

relação entre fatores subjetivos (consciência social) e fatores objetivos (estrutura social). 

Bourdieu (2004), no livro Economia das trocas simbólicas, assinala que os aspectos 

objetivos e subjetivos das relações sociais encontram-se numa relação dialética. Por um 

lado, existem as estruturas objetivas que coagem as representações e ações dos agentes. 

Por outro lado, no seu quotidiano, os agentes podem transformar ou conservar tais 

estruturas, ou mesmo almejá-las.  

Para esse autor, a ordem social deriva sua autonomia parcial da possibilidade de 

desenvolver sua própria lógica enquanto universo de relações simbólicas.  Para entender 

essa flexibilidade, deve-se considerar que os grupos ou classes manifestam propriedades 

que resultam de sua dependência relativa à totalidade. Assim, além de propriedades 

intrínsecas decorrentes das relações de produção, as classes possuem propriedades de 

posição. As  propriedades de posição provêm do fato de que seus membros praticam 

deliberadamente uma relação simbólica com os indivíduos das outras classes e, com 

isso, exprimem diferenças de situação e de posição segundo uma lógica sistemática, 

visando  alcançar uma distinção significativa. Em outras palavras, os grupos de status se 

definem menos por um ter que por um ser, menos pela posse pura e simples de bens do 

que pela maneira de usá-los. 

 Numa perspectiva semelhante, Boudon (1989) considera que os agentes sociais 

estão socialmente situados, o que quer dizer que têm papéis sociais, que pertencem a 

certos meios sociais, que dispõem de certos recursos e que, em razão dos processos de 

socialização aos quais foram expostos, interiorizam certo número de saberes e de 

representações. Por essas razões, estão sujeitos ao que ele chama de efeitos de situação. 

A situação social, sua inserção social,  produziriam dois tipos de efeitos: de posição e de 
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disposição. Boudon entende que,  pelo efeito de posição, os agentes tendem a perceber a 

realidade de forma parcial ou deformada, tendo dificuldade em conceber que o que eles 

veem está sendo afetado pela situação social a partir da qual eles veem o mundo. Deve-

se levar em consideração que essa forma de percepção não supõe qualquer 

irracionalidade da parte deles, pois, pelo efeito de posição, é dado como natural. 

Todavia esse efeito não funciona de maneira mecânica.  Já pelo efeito da disposição, os 

agentes sociais podem perceber a realidade seja por um ângulo, seja por outro. Por suas 

disposições, ainda que tenham as mesmas posições, interpretarão, em certos casos, a 

realidade de maneira diferente. Pode-se afirmar que crenças falsas provêm, 

frequentemente, de uma combinação facilmente compreensível entre os efeitos de 

situação e os processos de comunicação social. Boudon (1989) conclui afirmando que 

uma ideia pode tornar-se hegemônica dentro de um grupo quando, sendo comunicada 

por fontes de prestígio, insinua uma concordância entre a ideia proposta e os dados 

relativos, situação característica deste grupo. 

 

2.1.3. Teorias psicossociais sobre a ideologia 

Grande parte dos estudos que fazem menção à ideologia, sigam a perspectiva 

conceitual marxista ou não, falam geralmente da relação da ideologia com as classes 

sociais, com as lutas sociais e com o poder. Contudo Van Dijk (1999) acredita que tais 

estudos têm dado menor atenção a outros elementos importantes da ideologia, a 

exemplo do discurso e da cognição.  

No que se refere ao discurso, Fairclough (2001) acredita que as ideologias 

possuem uma existência material nas práticas das instituições (tais como a educação e a 

mídia), levando em conta que essas instituições delimitam os espaços das lutas de 
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classes, indicando as lutas por meio dos discursos específicos dessas instituições.  O 

autor preconiza o desenvolvimento dos estudos que contemplam as práticas discursivas 

como formas materiais de ideologias.  

As ideologias imbuídas nas práticas discursivas são muito eficazes 

quando se tornam naturalizadas e atingem o status de senso comum; 

mas essa propriedade estável e estabelecida das ideologias não deve 

ser muito enfatizada, porque minha referência à transformação aponta 

a luta ideológica como dimensão prática discursiva, uma luta para 

remoldar as práticas discursivas e as ideologias nelas construídas no 

contexto da reestruturação ou da transformação das relações de 

dominação (Fairclough, 2001, p.117). 

 Vale a pena ressaltar que Fairclough defende que as ideologias encontradas nos 

textos, nos materiais escritos, apresentam apenas uma indicação de “traços” ideológicos; 

Por isso, o autor não considera ser possível “ler” as ideologias nos textos.  

Prefiro a concepção de que a ideologia está localizada tanto nas 

estruturas (isto é, ordens do discurso) que constituem o resultado de 

eventos passados como nas condições para os eventos atuais e nos 

próprios eventos quando produzem e transformam as estruturas 

condicionadoras. É uma orientação acumulada e naturalizada que é 

construída nas normas e nas convenções, como também um trabalho 

atual de naturalização e desnaturalização de tais orientações nos 

eventos discursivos (Fairclough, 2001, p 118). 

No que se refere à cognição, Van Dijk (1999) declara que as ideologias são 

sistemas cognitivos, ou seja, são representações mentais associados a crenças 
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socialmente compartilhadas, de maneira que são considerados fenômenos mentais e 

sociais, os quais podem ser analisados por meio dos discursos. Nesse sentido, o discurso 

exibe e formula as ideologias. Para o autor, faz-se necessário uma elaboração de uma 

teoria mais ampla, possibilitando compreender qual o papel da cognição e do discurso 

na elaboração das ideologias na sociedade. Por esta razão, Van Dijk pretende 

acrescentar uma dimensão cognitiva à tradição filosófica e social da ideologia e 

relacioná-la com um enfoque analítico mais discursivo. Dessa forma, pode-se, algum 

dia, chegar  a uma teoria mais global da ideologia.  

Na concepção de Van Dijk (1999), as elaborações conceituais construídas por 

alguns autores acerca da ideologia avaliam-na numa perspectiva do macronível: 

ideologias dos grupos, relações grupais; ideologias institucionais. Contudo eles não a 

analisam no micronível, a saber, como as pessoas necessitam das ideologias e qual o 

papel, no contexto social, que as pessoas desempenham na elaboração, reprodução e 

transformação das ideologias forjadas, por diversas vezes, por meio de discursos.  

O papel do discurso na reprodução das ideologias é especial, de forma diferente 

de outras atividades sociais. De fato, por meio da linguagem, possibilita-se uma 

expressão direta de significados, de conhecimentos, de opiniões e de diversas crenças 

sociais. Para  Van Dijk (1999), existem outras maneiras com as quais podem ser 

forjadas as ideologias, como por meio de mensagens não textuais ou verbais, tais como 

as fotografias e as imagens. Ou seja, o discurso não só formula explicitamente crenças 

ideológicas, de maneira direta, como, indiretamente, exibe as ideologias. Sob esse ponto 

de vista, é compreensível que tanto a ideologia pode controlar a estrutura do discurso, 

como pode ser controlada pelo discurso. Nessa mesma visão, e partindo do pressuposto 

de que o “discurso é social”, Fairclough (2001) entende que o discurso possui duas 
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perspectivas: ação e representação. Em suma, os sujeitos interagem por meio da prática 

discursiva e representam os objetos socais por meio do discurso. Logo, percebe-se que 

tais conceitos apresentam associações fortes. 

Ao relacionar  ideologia e discurso, Van Dijk (1999) propõe um enfoque 

multidisciplinar que analise os aspectos linguísticos, cognitivos, sociais e culturais, 

tanto do texto como da conversação, numa perspectiva sociopolítica crítica. Esta 

perspectiva será analisada no subtópico.  

 

2.1.4. Uma síntese sobre o conceito de ideologia 

Em forma de conclusão, pode-se dizer que a ideologia é entendida aqui como 

um sistema simbólico de padrões de significados entrelaçados que interatuam entre si 

(Geertz, 1978) e que adquirem forma e existência a partir dos signos criados por um 

grupo no curso de suas relações sociais (Bakhtin, 1981). Para Camino, Lima e Torres 

(1997), essa complexa malha de significados que interliga os membros de uma 

sociedade num sistema simbólico pode ser abordada a partir de vários níveis de análise. 

O primeiro refere-se a um sistema de crenças integradas que explicam e julgam os 

acontecimentos históricos, identificam e definem o que é bom e o que mal, definem as 

relações de poder com os outros campos de atividade e fornecem uma orientação para a 

ação (McClosky, 1964). Sua função não seria a de oferecer um conhecimento 

verdadeiro da sociedade, mas a de inserir as pessoas nas atividades que as mantêm 

(Poulantzas, 1986). Nesse sentido, além de um nível geral, a ideologia constrói malhas 

específicas setoriais ou institucionais. Deve-se, no entanto, levar em conta que essas 

crenças e concepções sejam setoriais, sejam gerais, não são necessariamente 
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homogêneas. No interior delas, poderá haver atribuições de significados diferentes, o 

que  nos remete a um segundo nível de análise.  

Este segundo nível situa-se no domínio dos conflitos sociais. Esses conflitos 

geram justificativas sobre a situação social, determinadas pelos interesses dos setores 

dominantes, assim como críticas e utopias desenvolvidas pelos setores dominados 

(Löwy, 1985, Mannheim, 1956). Aqui se incluem ideologias de classe (Lenin, 1980), 

ideologias políticas, como liberalismo (Reeve, 1991) e populismo (Laclau, 1978), 

fascismo (Billig, 1982), e ideologias sociais, como feminismo e ecologismo (Vincent, 

1995). A homogeneidade também não é característica desse nível. Assim, por exemplo, 

observam-se várias formas de populismo, diferentes propostas de luta entre as mulheres, 

significados diversos atribuídos à ecologia. Essas diferenças relacionam-se com a 

existência dos grupos concretos e das bandeiras sociais específicas que eles defendem. 

Essa constatação remete a um terceiro nível de análise. O terceiro nível de análise 

refere-se às práticas, representações e normas de grupos e instituições, as quais derivam 

de um conjunto de princípios doutrinários e programas de ação que traduzem o 

conteúdo ideológico destes grupos e instituições. Esse nível das “ideologias 

programáticas” situa-se no domínio socioinstitucional; na política, geralmente está 

representado pelos partidos políticos (Camino, Lima e Torres, 1997).  

Considere-se que a maior parte das pessoas têm suas atitudes políticas 

determinadas não por ideologias programáticas, mas por um nível mais geral, formado 

por símbolos sociais vinculados a sistemas de crenças adotados pelos seus grupos de 

pertença (Geertz, 1978; Sniderman e Tetlock, 1986; Bourdieu, 1989). Nesse caso, 

através de símbolos partidários, insere-se no campo mais geral das ideologias sociais. 

As ideologias programáticas específicas refletiriam, portanto, ideologias sociais mais 
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amplas e subjacentes, as quais se constituiriam em orientações fundamentais que 

funcionam como matrizes na orientação das escolhas políticas e sociais do quotidiano.  

 Como será observado no tópico 2.3, os meios de comunicação atuam nos dois 

primeiros níveis. Por se situar numa sociedade, participam na construção de um 

conjunto de conhecimentos e crenças relativamente integrados (1º nível). Todavia, na 

medida em que os meios de comunicação possuem suas próprias histórias e inserções 

sócio-político-religiosas, desenvolvem posições específicas frente aos conflitos sociais 

(2º nível). Frequentemente, seja de forma explícita ou implícita, de forma permanente 

ou ocasionalmente, os meios de comunicação podem mesmo se situar no nível da 

ideologia programática. Porém, antes de se analisar a relação entre ideologia e meios de 

comunicação, será aprofundada a noção de discurso.  

 

2.2. O discurso 

 O termo discurso pode ser suscintamente definido como toda a forma de 

expressão da linguagem. Potter & Wetherell (1987) asseguram existir uma diversidade 

de concepções sobre o tema, embora essas noções possuam fortes ligações entre si. Isso 

se deve ao crescimento dos estudos acerca do discurso nas diferentes áreas: linguística, 

psicologia, sociologia, antropologia, filosofia e comunicação social.  

 

 

2.2.1. O discurso e as suas nuances 

O discurso refere-se a um conhecimento construído e situado numa realidade 

específica. Este conhecimento deve atender às necessidades dos atores sociais que se 

encontram inseridos nessa realidade social, de maneira que o conhecimento referente a 
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essa realidade diga respeito às observações, avaliações e legitimações dentro de 

contextos sociais amplos, institucionais ou situações sociais específicas (Kress & Van 

Leeuwen, 2001). 

  Para Norton (2000, p.14), discurso “é uma forma específica de organizar práticas 

construtoras de significados.” É importante mencionar que tais práticas são mediadas 

por meio da linguagem nos processos de interações sociais (Bakhtin & Volochinov, 

1992; Vygotsky, 1934).  

 Potter & Wetherell (1987) consideram que o discurso é constituído por toda 

interação verbal, não verbal, formal e informal, bem como qualquer material impresso. 

O termo discurso pode ainda referir-se à linguagem falada ou mesmo escrita. 

Fundamentalmente, o discurso reflete a interação entre o emissor e o receptor (Nogueira 

& Fidalgo, 1995). Segundo Iñguez & Antaki (1994, p. 63),  pode ser definido ainda 

como “um conjunto de práticas linguísticas que mantêm e promovem certas relações 

sociais”.  

É preciso prestar bastante atenção no impacto que a linguagem exerce no 

contexto social (Tilio, 2008). Isso porque o discurso possui um caráter dialógico, ou 

seja, por meio da linguagem os discursos afetam as pessoas, e estas são afetadas em 

relação umas às outras, num processo em que se percebe um movimento fluido (Bakhtin 

& Volochinov, 1992). 

O vocábulo discurso não se restringe apenas à linguagem, mas se amplia a 

qualquer estilo de modelos de significados, tais como: mensagens emitidas pela TV, 

filmes, desenhos. Pode se referir a corpos, jardins e cidades. Contudo o enfoque maior 

da análise do discurso encontra-se nos estudos de textos escritos como: cartas, 
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documentos, jornais, revistas, material de coleta de entrevista, dentre outros (Willig, 

1999). 

Apesar das diferentes definições existentes acerca do discurso, e das várias 

maneiras de se analisar, nenhuma delas pode ser entendida como um único caminho a 

seguir. Isso porque muitos estudos contemplam objetos diferentes e, consequentemente, 

vão refletir aspectos diferentes acerca deste (Garay, Iñiguez & Martínez, 2005). 

 

2.2.2. Análise do discurso 

Segundo Parker (2012), entre os anos de 1970 e 1980, surgiu um novo 

paradigma, denominado de “giro linguístico”. Ele se caracterizou pela mudança no 

rumo dos debates da psicologia, que migrou de um modelo que defendia um estilo de 

pesquisa positivista para um caráter pragmático, que pretendia descrever os 

comportamentos. Os estudos derivados do novo paradigma enfocavam os processos 

socio-históricos dos fenômenos estudados, possibilitando, ao pesquisador, uma forma 

ampla e flexível de olhar o material a ser analisado. 

Esse novo paradigma surgiu em contraposição ao estilo experimentalista de 

pesquisa. Ele exige que o pesquisador tenha um engajamento reflexivo nas questões de 

pesquisa, em vez de manter um distanciamento após encontrar os resultados. Dessa 

forma, ao se analisar o discurso, é preciso respeito às concepções filosóficas e 

epistemológicas de se pensar o discurso e analisar o material escolhido (Wood & 

Kroeger, 2000). Na verdade, a análise do discurso é uma alternativa às pesquisas 

tradicionais, que têm como ponto forte a interpretação dos resultados, e não a 

generalização destes.  
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Nesse modo de pensar, surge uma diversidade de estudos com um pacote de 

tópicos, métodos e teorias (Edwards, 2012). Eles seguem uma maneira particular de 

investigação que prioriza um engajamento crítico e que permite um diálogo fluido com 

o fenômeno estudado. É importante esclarecer que, por se caracterizar como um estilo 

de pesquisa que se contrapõe ao paradigma clássico de ciência, foram apontadas 

algumas críticas acerca da análise do discurso: depende da interpretação do pesquisador; 

são estudos subjetivos; fogem dos parâmetros de um estudo científico clássico, como, 

por exemplo, na aleatorização da amostra; utiliza a “lacuna interpretativa” como um 

conceito; tem como enfoque a natureza sistemática baseada no corpus dos dados; não 

pretende realizar descobertas das relações causais, e isso não se deve a uma inadequação 

metodológica, mas ao fato de priorizar a natureza, em detrimento da causalidade 

(Edwards, 2012). 

Assim, a proposta da análise do discurso é entender a língua como um canal de 

informação ativo que transmite significados. Por isso, a linguagem é considerada uma 

ferramenta poderosa no processo de transformação social. Ela propõe que o pesquisador 

saia do laboratório e entre em contato com contextos do mundo real (Durrheim, 2012; 

Edwards & Potter, 1992). Essa nova perspectiva surgiu com forte interesse nas 

abordagens teóricas críticas tais como: a teoria crítica, o pós- estruturalismo e o pós-

modernismo (Nogueira, 2001). 

 

2.2.3. Influências importantes na perspectiva discursiva 

Segundo Ibánez (2003), essas influências situam a “línguagem” numa posição 

central, admitindo que a maior parte das ações humanas se manifesta por meio dela. Na 

concepção de Garay, Igñez e Martínez (2005), existiram outras fontes de influências 
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importantes acerca da perspectiva discursiva: a “Teoria de los Actos Del Habla”, do 

filósofo John Austin (1962) – defende que a linguagem é uma prática social e que, em 

muitas situações, só é possível construir tais realidades fazendo o uso dos sentidos da 

linguagem, proporcionando um melhor entendimento no processo de interação humana; 

A “Etnometodologia”, do sociólogo Harold Garfinkel (1967) – considera o contexto 

social extremamente importante, por dar sentido à vida cotidiana, sendo a linguagem 

considerada uma dimensão fundamental dessas práticas; A “Hermenêutica”, de Hans-

Georg Gadamer (1975) – não limita a linguagem a um recurso importante utilizado pelo 

ser humano, considerando-o a base para se estar no mundo. Ou seja, o mundo é mundo 

quando se converte por meio da linguagem, e a linguagem adquire existência à medida 

que é difundida no mundo.  Finalmente, há as análises de Michael Foucault acerca dos 

discursos sobre a loucura, a sexualidade e outros temas. Na concepção de Foucault 

(1966), o discurso é mais do que a junção de vários enunciados. Ele se caracteriza com 

uma prática social como outra qualquer, ou seja, em todo o discurso existe um contexto 

no qual ele é produzido e reproduzido, tendo como função regular a ordem social.  

Acerca dos estudos que contemplam a análise do discurso como teoria e 

métodos de análise, fica claro que não existe uma maneira mais correta de aplicação. 

Isso pode ser justificado pela forma como os trabalhos com “discurso” foram se 

desenvolvendo nas ciências sociais como um todo e adquirindo estilos mais elaborados 

no tocante à parte teórica e à técnica de análise. Enquanto, para alguns, analisar o 

discurso consistia em interpretar frases e conversas entre duas pessoas, por meio da 

análise conversacional, para outros, o discurso se refere à realidade de todo um sistema 

social (Nogueira, 2001; Taylor, 2001). Para além disso, é importante entender que a 

análise do discurso não se restringe às diferentes formas de se analisar dados; ela é uma 
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abordagem que permite relacionar a linguagem com algumas questões centrais das 

ciências sociais (Nogueira, 2001). 

Para melhor entender as bases que sustentam as diversas maneiras de se 

compreender a análise do discurso, dar-se-á uma breve explicação acerca das origens 

teóricas que embasaram estas perspectivas: o pós-modernismo; o estruturalismo e o pós-

estruturalismo.  

 

2.2.4. Origens teóricas da perspectiva discursiva 

O termo pós-modernismo surgiu a partir dos anos 60, criado por Jean Francois 

Lyotard. O pós-modernismo é considerado como a cultura da pós-modernidade (Lemert, 

2000). Foi um movimento intelectual que surgiu na segunda metade do século XX, 

inspirado nas “artes”. Com ênfase nos estudos da cultura e da literatura (Smart, 1993; 

Rosenau, 1992), tal perspectiva revelou-se num contraponto à visão tradicional de 

ciência, enxergando-a como aquela que possuía um caráter mais subjetivo, com várias 

mudanças metodológicas, com valorização no relativismo, em detrimento da 

objetividade e generalização. Posteriormente, essa corrente tornou-se difundida nas 

ciências sociais como um todo (Nogueira, 2001).  

Esse movimento faz uma reflexão sobre a verdade absoluta e sobre a legitimação 

da ciência, impondo um estilo de usar e de pensar e contesta as crenças derivadas do 

iluminismo: a razão, a verdade científica e a neutralidade. Com essa corrente, “caíram 

os mitos da verdade e da uniformidade” (Villegas, 1992, p.6).  A ciência, segundo essa 

perspectiva, não adota um modelo unidimensional, contudo segue uma configuração de 

estilos, de acordo com a necessidade do pesquisador, possibilitando uma pluralidade 

metodológica, podendo ser considerada transdisciplinar (Santos, 1998). Essa corrente 



76 

 

rejeita qualquer ideia que possibilite estagnar a(s) “verdade (s)” por meio das “grandes” 

teorias.  

O conceito de estruturalismo teve o seu princípio em 1945. Surge inspirado na 

metáfora “a estrutura designa a maneira como um edifício é construído”. É importante 

considerar que o estruturalismo surgiu na Antropologia por meio das publicações de 

Lévi Strauss; Das estruturas elementares do parentesco (1952) e Antropologia 

estrutural (1958-1975). Câmara (1997) apresenta uma definição do estruturalismo com 

enfoque na linguística: “O estruturalismo é a propriedade que têm os fatos de uma 

língua de se concatenarem por meio de correlações e oposições, constituindo uma rede 

de associações ou estrutura. É por isso que se diz ser a língua um sistema” (Câmara, 

1997, p. 4). 

O estruturalismo tem como ponto forte um olhar construtivista acerca dos 

fenômenos. Assim, compreende a linguagem como possuindo um papel ativo na vida 

social e cultural, dando significado à experiência, com um olhar ampliado para a esfera 

social no qual as pessoas compartilham o seu universo linguístico umas com as outras. 

Ele é essencial em todas as abordagens de análise do discurso (Nogueira, 2001).  

O pós-estruturalismo surgiu nos anos 60. Teve origem a partir do estruturalismo. 

É considerado uma corrente filosófica que agrega diferentes autores com distintos 

posicionamentos, entre os quais: Foucault, Jacques Derrida e Jean-François Lyotard. 

Tem como pontos fortes: “um caráter plural do pensamento, a ruptura com os grandes 

empreendimentos de sistematização e totalização do conhecimento, o descentramento 

da subjetividade e a autonomia da produção estética; movimento aparentado ao pós-

modernismo” (Giagoia, 2006, p. 143). 
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O pós-estruturalismo se caracteriza como uma teia que possibilita trocas de 

elementos e em que tudo se encontra, ao mesmo tempo, interligado. Nessa perspectiva, 

a linguagem é a chave das transformações, ou seja, “o que significa ser mulher, ser 

criança e ser negro, pode ser transformado e reconstruído” através dos discursos 

(Nogueira, 2001, p. 15). Considera que a linguagem e o pensamento são fenômenos que 

não se separam, sendo ela o alicerce para todo o pensamento.  

Segundo Wetherell (1998), o pós-estruturalismo apresentou maneiras para se 

compreender melhor o percurso entre a linguagem e o significado nas práticas sociais. 

Esse processo construtivo continua a ser o centro das correntes que possuem um caráter 

mais ideológico nos trabalhos do discurso.  

 

 2.2.5. A análise do discurso nas décadas de 60, 70 e 80. 

 Segundo Parker (2012), a análise do discurso foi forjada entre as décadas de 70 e 

80, por meio da publicação de estudos que vinculavam o conhecimento à linguística. De 

fato, o princípio aconteceu na França em 1960, tendo como fortes influências autores 

com as suas respectivas vertentes: Jean Dubois, Michel Foucault e Michel Pêcheux. 

Duas décadas depois, a análise do discurso foi difundida para outros países, a exemplo 

dos EUA e do Brasil, nos meados dos anos 80.  

 Na década de 70, um grupo de estudiosos desenvolveu uma abordagem de 

estudo denominada de linguística crítica, na Universidade de East Anglia. Nove anos 

após, outros estudiosos – Fowler, Kress, Hodge e Trew – lançaram o livro Linguagem e 

Controle, que teve grande repercussão no universo dos pesquisadores da linguagem, os 

quais estavam bastante interessados em estudar a relação entre o discurso, o poder e a 

ideologia (Magalhães, 2005). 
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 Na década de 80, outros autores deram continuidade aos estudos do discurso: 

Fairclough, foi quem primeiro adotou a expressão análise crítica do discurso em seu 

artigo “Critical and Descriptive Goal in Discourse Analysis” (Faircloagh, 1985).   É 

importante mencionar que a abordagem denominada de análise crítica do discurso pode 

ser considerada uma continuação dos estudos da linguística crítica (Wodak, 2001). 

As contribuições dos vários estudos sobre a análise do discurso possibilitaram 

criar um estilo de fazer pesquisa na psicologia, denominada de “psicologia discursiva”. 

Esta  se revela pela necessidade de um novo olhar que possibilita outra maneira de se 

trabalhar o objeto da psicologia (Nogueira & Fidalgo, 1995).  Dessa forma, a análise do 

discurso surge como uma forma diferente de se pensar a psicologia social. Para Parker 

(2012, p.472), a psicologia discursiva surge como “um elo entre a sensibilidade e 

linguagem, com o argumento de que o discurso é o centro das ações humanas”.   

Diante desse cenário, serão apresentados alguns estudos dos principais autores 

que se debruçam sobre a perspectivas da análise crítica do discurso –ACD (Fairclough, 

Foucault e Van Dijk). Estes "compartilham de uma perspectiva particular em que os 

conceitos de poder, ideologia e história são centrais” (Wodak, 2001, p.7). É importante 

considerar que, apesar de fazerem parte da mesma perspectiva de análise do discurso, 

cada autor apresenta um estilo próprio. Todos eles exerceram forte influência nos 

estudos do discurso desenvolvidos pela psicologia social. 

 

2.2.6. Percorrendo autores que trabalham com a análise crítica do discurso 

Fairclough (1992) definiu o discurso como um estilo de agir em relação às 

pessoas e ao universo, num contexto social específico. Ou seja, por meio dessa 

influência mútua, as pessoas se reconhecem e interagem umas com as outras no 
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contexto social.  O autor estabelece uma relação dialética entre o discurso e a estrutura 

social, em que ambas se afetam mutuamente. Assim, os discursos são considerados 

ainda como formas de conhecimentos elaborados e contextualizados a partir de 

realidades sociais específicas e que moldam e restringem as convenções, fazendo com 

que as relações sociais adquiram significados, organizando as práticas sociais.  

O ponto central da análise do discurso desenvolvida por Fairclough é analisar a 

mudança da linguagem como um método de estudo das ciências sociais e culturais. O 

estilo de análise do discurso desenvolvido pelo autor referido é uma 

Análise do discurso que focalize a variabilidade, a mudança e a luta: 

variabilidade entre as práticas e heterogeneidade entre elas como 

reflexo sincrônico de processos de mudança histórica que são 

moldados pela luta entre as forças sociais (Fairclough, 1992, p. 58-

59). 

Tem como objetivo principal o desenvolvimento de um modelo de prática 

discursiva que se torne preponderante e que una áreas de conhecimentos diferentes, tais 

como a filosofia, a sociologia, a linguística (Fairclough, 1992), em oposição ao modelo 

de práticas de pesquisa que possuem um caráter mais positivista.  

 Na concepção de Fairclough (2010), a análise critica do discurso é permeada 

pela relação dialética entre o discurso e os elementos que compõem as práticas sociais, 

possibilitando uma revolução na vida contemporânea. Para o autor referido, o discurso 

compõe representações acerca das práticas sociais, recontextualizando-as. Por fim, 

associa os “modos de ser”, promovendo a formação de identidades. O autor esclarece 

nos seguintes termos: “Assim, a identidade de um líder político, como Tony Blair no 
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Reino Unido, é, em parte, um modo de ser semioticamente constituído” (Fairclough, 

2010, p. 226). 

Sob esse ponto de vista, os analistas do discurso rejeitam o conteúdo psicológico 

como condutores dos comportamentos. Assim, os repertórios interpretativos são 

instrumentos que as pessoas usam conforme os seus recursos sociais e culturais 

disponíveis, para a sua própria finalidade, ou seja, “os indivíduos usam e manipulam a 

linguagem para os seus próprios fins” (Nogueira, 2001, p. 26). Segundo a autora 

supracitada, 

os repertórios não pertencem aos indivíduos, são pelo contrário, uma 

espécie de recurso social, disponível para todos os que partilham uma 

linguagem e uma cultura. Estes repertórios interpretativos têm como 

função permitir que os indivíduos justifiquem as versões particulares 

de acontecimentos, se desculpem ou validem os seus comportamentos, 

evitem a crítica ou, pelo contrário, mantenham uma posição credível 

numa interação (Nogueira, 2001, p.26). 

A análise crítica do discurso desenvolvida por Foucault tem como foco encontrar 

padrões de significados, semelhantemente à perspectiva de Potter e Wetherell. Contudo 

esses padrões de significados encontram-se relacionados a questões culturais e societais. 

Os estudos de Foucault encontram-se marcados pela ênfase nas relações entre o poder e 

o conhecimento (Wetherell, Taylor & Yates, 2001; Wood & Kroeger, 2000).  

Os trabalhos desenvolvidos por Foucault (1972-1987) não se situam em uma 

disciplina específica; configuram-se numa dimensão inacabada. Encontram-se marcados 

pela ênfase nas relações entre o poder e o conhecimento. O autor analisa problemas 

históricos que envolvem diversos aspectos acerca do discurso e do indivíduo.  
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“A obra de Foucault é uma reflexão sobre o discurso”. Discursos 

parciais, como o discurso da loucura e da medicina; discursos 

entrecruzados, múltiplos, como o discurso das epistemes; e um 

discurso sobre o discurso, ou arqueologia. (Rouanet et al., 1996, p. 10)  

Pode-se dizer que o funcionamento do discurso na obra de Foucault é, 

em suas grandes linhas, homólogo ao seu funcionamento na sociedade 

industrial moderna. Esse funcionamento comporta dois aspectos, 

superficialmente contraditórios, mas na verdade solidários: a 

onipotência do discurso, e sua fragilidade. (Rouanet et al., 1996, p. 12) 

No livro Arqueologia do Saber, Foucault (1972-1987) apresenta dois aportes 

teóricos sobre o discurso. No primeiro, afirma que o discurso é construído na sociedade 

de diferentes maneiras. Já no segundo, incide o foco na interdependência das práticas 

discursivas de uma sociedade ou instituição. As práticas discursivas seriam afetadas e 

reproduzidas pela elaboração de outras práticas discursivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Segundo Foucault, os discursos não apenas constituem as práticas sociais, eles as 

constroem. Assim, uma junção de diversas formas de discursos tenderá a produzir outro 

discurso. De tal modo que, os aspectos da cultura, o contexto social, o discurso e o 

poder político encontram-se localizados na produção discursiva (Llombart, 1995). 

Arqueologia do saber, de Foucault (1972-1987), é o tipo de estudo que se 

propõe extrair os acontecimentos discursivos, como se eles estivessem dentro de um 

arquivo. O discurso, nessa fase, possui uma ordem e normas que ultrapassam as 

categorias linguísticas e possui inserção na  história, possibitando, assim, compreender 

em qual momento aconteceram uma mudança no processo de construção discursiva. 

Segundo o autor supracitado, 
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Trata-se de considerar o discurso como uma série de acontecimentos, 

de estabelecer e descrever as relações que esses acontecimentos – que 

podemos chamar de acontecimentos discursivos – mantêm com outros 

acontecimentos que pertencem ao sistema econômico, ou ao campo 

político, ou às instituições.(Foucault, 1978- 2006, p. 255-256) 

A ênfase na relação entre o conhecimento  e o poder se deu na sua segunda fase 

de estudos: A Genealogia, marcada pelas obras Vigiar e punir (1979-2008) e História 

da sexualidade (1981-1985) . De fato, todo discurso encontra-se permeado dos efeitos 

do poder. Para Foucault, o poder é permeado pelo aspecto repressivo, podendo tanto 

segregar as relações sociais como fazer junções. “O poder não opera em um único lugar, 

mas em lugares múltiplos: a família, a vida sexual, a maneira como se tratam os loucos, 

a exclusão dos homossexuais, as relações entre os homens e as mulheres” (Foucault, 

1978-2006, p. 262). 

 Numa passagem pelas duas formas de pesquisa sobre as quais se debruçou 

Foucault, pode-se entender que: “Enquanto a arqueologia é o método próprio à análise 

da discursividade local, a genealogia é a tática que, a partir da discursividade local 

assim descrita, ativa os saberes libertos da sujeição que emergem desta discursividade” 

(1979, p. 172). 

Acerca da versatilidade que o discurso possui, Foucault (1981-1985) 

compreende que: 

Não existe, por um lado, um discurso de poder e em oposição a isso 

outro discurso que funciona contra ele. Os discursos são elementos ou 

blocos tácitos que operam no campo das relações de força; podem 

existir discursos diferentes e até mesmo contraditórios dentro da 
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mesma estratégia; eles podem, ao contrário, circular sem mudança em 

sua forma de uma estratégia a outra oposta. Nós não devemos esperar 

que os discursos sobre sexo nos digam, acima de tudo, de qual 

estratégia derivam, ou que divisões morais eles acompanham, ou que 

ideologia dominante ou dominada – eles representam: antes devemos 

questioná-los nos dois níveis de sua produtividade tácita (que efeitos 

recíprocos de poder e conhecimento eles asseguram) e sua integração 

estratégica (que conjunção e que relação de força fazem sua utilização 

necessária em um dado episódio dos vários confrontos que ocorrem) 

(Foucault, 1981-1985, p.101-102) 

 

Embora o foco de Foucault sejam as formações discursivas, a sua concepção se 

amplia a todas as formas de discurso, estendendo-se a todas as ciências humanas. Dessa 

maneira, compreende-se formação discursiva como regras combinadas por elementos 

discursivos e não discursivos que compõem um conjunto específico de enunciados, 

culminando na prática social (Fairclough, 2001). 

Os enunciados, na sua origem, são forjados pelo próprio indivíduo. Mas ele não 

se restringe meramente a algo externo ao autor. Na concepção foucaultiana, os 

enunciados situam o sujeito como aqueles que os produzem e como aqueles que são 

guiados nesse processo. Esclarece Foucault: 

Descrever uma formulação como enunciado, não consiste em analisar a relação 

entre o autor e o que ele diz (ou quis dizer, ou disse sem querer), mas em 

determinar que posição que pode e deve ser ocupada por qualquer indivíduo 

para que ele seja o sujeito dela (Foucault, p. 119-120, 1972-1987). 
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É importante considerar que, no processo relacional em que se situam o 

indivíduo e o enunciado, por meio das formações discursivas, encontram-se as 

chamadas modalidades enunciativas, definidas como formas de atividades discursivas 

como: “a descrição, formação de hipóteses, formulação de regulações, ensino, e assim 

por diante, cada uma das quais tem associadas suas próprias posições de sujeito” 

(Fairclough, p. 101, 2001). 

Na concepção de Foucault, a análise realizada pela linguística não pode ser 

comparada com a análise do discurso, da mesma forma que não pode ser equiparado o 

discurso à linguagem (Foucault, 1972-1987). Isso porque, na análise do discurso 

proposta pelo autor supracitado, o que mais importa é o 

Estudo das relações de poder, uma vez que os enunciados, inscritos 

nessas relações e discursivamente produzidos, apontam para posições-

sujeito, e essas posições integram exercícios de poder que se opõem. 

Tratam-se de relações complexas que compõem os discursos e 

corroboram a produção da subjetividade (Fernandes, 2011, p. 4) 

Conforme percepção foucaultiana, o poder encontra-se situado na base do 

vínculo social, delineando as relações e as tomadas de posição dos sujeitos, decorrentes 

de um processo dinâmico, fluido e contínuo. Por isso, ele considera que “o poder está 

em toda a parte; não por que englobe tudo e sim por que provém de todos os lugares” 

(Foucault, 1981- 1985, p. 89). 

Nessa perspectiva, a noção de poder implica ruptura com estruturas 

políticas, governo, lugares assumidos em instituições, etc., 

compreendidos como um posto de quem comanda. Nas relações 

humanas, quaisquer que sejam, o poder está sempre presente; há 
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relações de poder em todas as relações entre sujeitos (Fernandes, 

2011, p. 4). 

Diante do exposto, a análise do discurso proposta sugere que esses elementos (o 

poder, a tomada de posição do sujeito) sejam explicitados, assim como devem ser 

elucidados as transformações históricas, bem como os elementos decorrentes dessas 

transformações na produção de subjetividade. Nessa constante produção de 

subjetividade, o sujeito nunca estará pronto, nunca estará fixado em um único lugar; ele 

sempre estará em construção de si mesmo (Fernandes, 2011). 

Na perspectiva de Van Dijk (2004, 2007, 2012), considera-se que as concepções 

acerca do discurso são bem vastas e que o número de publicações sobre o tema tem 

crescido bastante. Dijk adotou a expressão estudos do discurso em vez de análise do 

discurso para se refereir a diversidade de áreas que tomam como base a análise do 

discurso como um aporte teórico e/ou análise do discurso como um método . Apesar da 

análise do discurso se destacar pela possibilidade de seguir uma perspectiva com 

distintas teorizações e de possibilitar a aplicação desta teoria/técnica de análise nos mais 

diferentes campos do conhecimento, Van Dijk (2008) considera que existem algumas 

limitações, nessa prática: não há explicação acerca de elementos cognitivos e estruturas 

do discurso, e estruturas contidas no contexto social; os estudos da linguística 

desconsideram as situações de abuso de poder como forma de produção das 

desigualdades sociais; por vezes, não realizam uma análise do discurso mais detalhada.  

Seu modelo de discurso tem como origem os trabalhos sobre memória 

semântica. É estabelecido por meio de um modelo cognitivo de processamento de 

discurso. O modelo de análise do discurso apresentado por Van Dijk aborda, além dos 

fatores cognitivos, a relação entre o discurso e o poder, e, principalmente, o abuso do 
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poder, exercido pelas “elites simbólicas” que controlam as práticas discursivas no 

diversos contextos sociais: política, mídia, ciência e práticas sociais (Van Dijk, 2008). 

 Como exemplo do exercício do poder sobre as práticas discursivas, o autor faz 

referencia ao racismo. Este se mantém na sociedade como um fenômeno apreendido por 

meio das relações sociais estabelecidas pelos sujeitos, as quais são reforçadas e 

controladas pelas elites, produzindo, como consequências desse tipo de discurso, 

desigualdades e injustiças sociais (Van Dijk, 2008). 

A proposta de Van Dijk (2006) surgiu com a noção acerca do conceito 

gramatical de “macroestruturas”, na qual os textos só têm relações locais por meio das 

microestruturas entre as orações subsequentes que também possuem estruturas gerais 

que definem a sua coerência e a sua organização global.  

No princípio dos trabalhos desenvolvidos pelo autor, tais macroestruturas eram 

de dois tipos diferentes: estruturas globais de significado e estruturas globais de forma. 

Objetivando evitar confusão acerca das estruturas, o autor desenvolveu o conceito de 

superestrutura: seriam as últimas estruturas ou esquemas de estruturas que organizam a 

forma e o formato total do texto. Assim se desenvolve a produção do discurso: o sujeito 

começar a falar e a escrever uma estrutura totalmente composta de palavras, orações, 

giros, discursos completos “na mente” (Van Dijk, 1980). 

O modelo de análise do discurso proposto por Van Dijk é considerado dinâmico, 

de base processual, do tipo on-line, e possui um enfoque estratégico. O autor utiliza a 

analogia do computador para explicar o processamento do discurso (Van Dijk, 1999).  

Nessa perspectiva discursiva, 

As pessoas que compreendem acontecimentos reais ou eventos 

discursivos são capazes de construir uma representação mental, 
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principalmente uma representação mental significativa, somente se 

tiverem um conhecimento mais geral a respeito de tais 

acontecimentos. As pessoas, para interpretar alguns desses 

acontecimentos, tais como um acidente, por exemplo, devem saber 

alguma coisa a respeito das regras do trânsito no qual estão envolvidos 

carros e motoristas. Assim para interpretar estórias, elas devem dispor 

de um conhecimento mais geral dessas estórias, e a relação entre essas 

e os acontecimentos nela contidos. De forma semelhante, duas pessoas 

podem interpretar os acontecimentos à luz de suas experiências 

prévias com acontecimentos semelhantes, experiências essas que 

podem conduzi-las a uma interpretação mais geral a respeito de tais 

acontecimentos.  

Além desse conhecimento, o ouvinte e a testemunha podem ter outras 

informações cognitivas, tais como crenças, opiniões ou atitudes em 

relação a tais acontecimentos em geral ou, ainda, motivações, 

objetivos ou tarefas específicas no processamento de tais 

acontecimentos. Assim, de forma mais geral, pressupomos que 

compreender envolve não somente o processamento e interpretação de 

informações exteriores, mas também a ativação e uso de informações 

internas e cognitivas (Van Dijk, 1999, p. 15). 

Diante do exposto, percebe-se que o processo de compreensão não contempla 

apenas interpretar situações exteriores, mas envolve o uso de informações internas e 

cognitivas. Tais pressuposições cognitivas são denominadas, nessa perspectiva, de 

conjectura pressuposicional do modelo (Van Dijk, 1999). Desse modo, 
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As maiores dimensões deste nosso modelo estão baseadas no 

pressuposto de que o processamento de discurso, como outros 

processos complexos de informação, é um processo estratégico no 

qual uma representação mental na memória é construída a partir do 

discurso, usando informações externas e internas, com o objetivo de 

interpretar (entender) esse discurso (Van, Dijk, p. 1 , 1999). 

 Para o autor mencioando, o discurso não acontece num vácuo. Ele é elaborado e 

forjado por sujeitos que falam e que escutam dentro de um contexto situacional 

específico, mas ampliado, pois leva em consideração aspectos culturais e sociais. Nesse 

sentido, acredita-se que as dimensões sociais e cognitivas interagem entre si, 

produzindo o discurso. A compreensão acerca deste se dá, no entanto,  a partir de um 

contexto específico e, ao mesmo tempo, social. Essa fusão de dimensões é chamada de 

“pressuposto de funcionalidade”. Outros pressupostos são considerados importantes 

nessa abordagem: o pragmático, o interacionista e o  situacional. 

  – Pressuposto pragmático. Diz respeito à maneira como o sujeito processa o 

discurso. Dessa forma, admite-se que os discursos estão carregados de intencionalidade. 

Isso se deve a algum tipo de ação social; 

 – Pressuposto interacionista. Enfoca o processo no qual os usuários de uma 

língua elaboram uma representação cognitiva de interação que pode ou não ser 

verbalizada numa situação social.   

 – Pressuposto situacional. Admite-se que “a interação na qual o processamento 

do discurso está incluso é, por si só, parte de uma situação social” (Van Dijk, p.19, 

1999) e que as interpretações do sentido de uma estória compartilhada por uma 

testemunha numa audiência em um fórum serão distintas de uma estória compartilhada 
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por amigos num contexto íntimo. Dessa forma, será importante considerar o 

pressuposto situacional dentro do processamento discursivo. Em suma, os diversos 

pressupostos mencionados encontram-se implicados no processamento do discurso e 

podem ser formulados independentemente (Van, Dijk, 1999). 

 Sobre as estruturas do poder que se encontram imbricadas nas estruturas do 

discurso, Van Dijk discute o poder como uma forma de controle social, de maneira que 

um grupo de força, ou por ele denominado de grupo de elite, exerce o controle sobre 

outros grupos e sobre os seus membros. Dentro desse contexto de relações, podem 

acontecer abusos de poder, os quais provocarão inúmeras situações de desigualdade. 

Assim, o autor direciona sua reflexão para as relações entre discurso e poder social, 

buscando elucidar as formas "como esse poder é exercido, manifestado, descrito, 

disfarçado ou legitimado por textos e declarações orais dentro do contexto social" (Van 

Dijk, 2008, p. 39). 

 Ao discutir sobre o discurso e o poder, o autor acima citado acredita no controle 

do discurso como forma de controlar a sociedade e se utiliza do conceito de “elites 

simbólicas”, ao mencionar os agentes que exercem o poder e que controlam a 

sociedade, tais como: escritores, diretores, jornalistas, acadêmicos, dentre outros que se 

utilizam de um aparato ideológico que retroalimenta e que mantem o poder nas mãos 

das “elites simbólicas”, provocando e reforçando, por meio das práticas discursivas, 

situações de desigualdade. 

Os trabalhos de análise do discurso desenvolvidos por Van Dijk focaram-se 

inicialmente no processo individual, por meio das estruturas mentais, representações 

sociais, cognitivas, abstratas e sociais compartilhadas, tais como o conhecimento. Mais 

recentemente, o autor tem desenvolvido estudos que relacionam o discurso com 
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ideologia, crenças, atitudes. Ideologia considerada como forma de compreender as 

opiniões sobre os acontecimentos sociais e comunicativos (Van Dijk, 2006). Entre estes 

estudos, cabe destacar  a análise da expressão do preconceito étnico nos jornais 

holandeses e britânicos, verificando a propagação dos estereótipos e a reprodução 

discursiva de dominação branca (Van Dijk, 1991). 

Mais recentemente, Van Dijk iniciou um novo projeto, que estuda a ideologia, 

combinando ideias anteriores acerca dos aspectos cognitivos do discurso e relacionando 

a ideologia aos aspectos do contexto social ( o poder, o racismo) (Van Dijk, 2006).  

Dentre os analistas do discurso citados neste estudo e que articularam fenômenos 

ideológicos e linguísticos na composição do discurso (Brandão, 1991), tiveram destaque 

Fairclough e Van Dijk, que verificaram uma articulação entre o discurso e a ideologia 

no estudo sobre “racismo e ideologia”, publicado em 1998. Foucault não distinguiu 

aspectos da ciência e da ideologia. Dessa maneira, levou a cabo tal questão na obra  

Arqueologia do Saber (1972-1987). 

Para uma melhor contextualização dos discursos sobre a pena de morte 

publicados nos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, o tópico a seguir 

contextualiza a imprensa escrita brasileira, situando-a politicamente. 

 

2.3  A imprensa escrita e o contexto sociopolítico do Brasil 

No transcurso da história da humanidade, a comunicação entre as pessoas foi 

tomando formas diferentes. Inicialmente, a comunicação entre os seres humanos 

primitivos teria sido gestual, com emissões vocais ligadas ao contexto. Porém, entre 70 

e 30 mil anos atrás, o homo sapiens elabora novas formas de comunicação oral, 

desenvolvendo uma linguagem ficcional (Harari, 2015). Além de servir para a 
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comunicação interpessoal,  a nova forma de comunicação tomou uma forma mais 

coletiva: o recito oral. Antes da escrita, a história de um povo, suas normas, seus feitos, 

seus heróis, tudo o que constituía sua identidade era transmitida pela tradição oral. 

Criava-se, assim, um espaço público de socialização das crenças e dos mitos de cada 

povo.   

A descoberta da escrita, além da grande evolução que trouxe à administração 

pública, criou um espaço de intercâmbio e debate de ideias, mais reduzido sem dúvida, 

todavia nem por isso menos importante.  Finalmente, a descoberta por Gutenberg 

dos tipos móveis e da prensa de madeira para imprimir com os tipos  e, posteriormente, 

a elaboração do papel, a partir da  resina das árvores, impulsionaram o desenvolvimento 

da imprensa escrita, a qual desempenhará um papel importante na formação das 

opiniões.  Durante a primeira metade do século XX, o intercâmbio social passa a ser 

fortemente mediado, tanto pela imprensa escrita, cada vez mais aperfeiçoada,  como 

pelo radio, recente invenção. Na segunda metade do século XX, primeiro a televisão e 

depois a internet, participarão, cada vez com mais força, da construção do espaço 

público. A partir dos anos 60, as ciências sociais têm se debruçado sobre o papel da  

mídia no comportamento do público, merecendo especial atenção a possível influência 

da televisão no comportamento agressivo e sexual das crianças e adolescentes. No que 

se refere ao papel da internet, muito ainda há que se entender sobre a especificidade 

desta nova forma de comunicação social na formação das subjetividades.  

 

2.3.1 A imprensa escrita: os jornais 

O presente trabalho se limitou ao estudo da imprensa escrita, mais 

especificamente do discurso sobre a pena de morte em jornais.  O aparecimento dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tipo_(tipografia)
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jornais no final do século XVII e princípios do século XVIII criou uma nova forma de 

comunicação social: juntava-se a opinião e a exposição de ideias com a informação de 

fatos concretos. De início mais opinativos, os jornais dedicavam-se tanto a assuntos 

políticos como a temas culturais.  Na primeira metade do século XIX, surgiram os 

primeiros jornais mais informativos e menos opinativos, mais ocupados com os fatos de 

que com as ideias (Sousa, 2003). Mesmo os temas abstratos, como o da política, serão 

transformados nos acontecimentos do dia a dia. O que não quer dizer que os jornais 

deixassem de ser ideológicos ou de abandeirar-se com uma causa. Ressalte-se, contudo, 

que a exposição das ideias estava cada vez mais ligada aos fatos do quotidiano. Aos 

poucos, foi-se criando uma grande demanda por informações sobre quaisquer tipos de 

eventos: políticos, policiais, culturais, fatos de interesse humano, etc.  Assim, vai-se 

desenvolvendo o que será denominado aqui de discurso jornalístico, com fidelidade aos 

fatos e independência nas opiniões. É evidente que essas qualidades não são factuais. 

São valores ideais que todo jornal assume seguir. Estes traduzem uma ideologia geral, 

institucional, da imprensa escrita, independentemente das ideologias sociais e 

programáticas que cada jornal possa ter.  

À medida que os jornais ocupavam a mente de seus leitores, levando-os aos 

questionamentos e ao debate, geravam no poder central um temor, por colocá-lo em 

xeque. Para manter o controle sobre as publicações, os governos adotavam um sistema 

de concessão de licenças, destinada às pessoas de sua confiança. Em algumas ocasiões, 

o jornalismo sofreu rígidos controles do governo, com a censura, impondo-se leis 

severas para o seu funcionamento. No Brasil, a censura chegou com o Império e marcou 

nossa história desde então. A ditadura de Vargas em 1937 e a ditadura militar em 1964 

amordaçaram violentamente os periódicos. Nos oito anos da ditadura Vargas, o 

jornalismo político foi dizimado. Na ditadura instaurada a partir de 1694, leis foram 
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publicadas para dar justificativa ao controle estatal da comunicação. A vigilância da 

comunicação continuou até o restabelecimento do regime democrático. Posteriormente, 

na constituição de 1988, proíbe-se formalmente toda e qualquer censura prévia. 

Embora os jornais o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, lócus do 

estudo deste trabalho, tenham tido uma relação relativamente parecida com o Estado, 

faz-se necessário especificar as idiossincrasias de cada jornal.   

 

2.3.1.1 O Estado de São Paulo 

O Estado de São Paulo é o mais antigo dos jornais da cidade de São Paulo ainda 

em circulação. No Império, circulou pela primeira vez no dia 4 de janeiro de 1875,  com 

o nome de A Província de S. Paulo. Surge durante a realização da Convenção 

Republicana de Itu, propondo-se ser um diário republicano e combater a monarquia e a 

escravidão. Em janeiro de 1890, receberia sua atual designação (Pontes, sd).  

Segundo o autor supracitado, o jornal Estado de São Paulo acompanhou os 

diferentes momentos políticos brasileiros. A ditadura Vargas exerceu pressão política e 

econômica sobre a imprensa, concentrando munição em São Paulo contra o matutino. O 

jornal em tela havia patrocinado a revolução de 1932. O seu diretor, Júlio de Mesquita 

Filho, foi preso três vezes e forçado a se exilar, enquanto o Estado ficava sob 

intervenção do governo varguista, de 1940 a 1945. Durante a República Nova (1946–

1964) o Estado perfilou-se à União Democrática Nacional de Carlos Lacerda e fez 

oposição a todos os governos, em especial ao de João Goulart. Em 1964, apoiou o golpe 

militar e a eleição indireta de Castelo Branco. No dia 1º de abril daquele ano, publicou 

texto de apoio à derrubada de João Goulart, traçando um paralelo com a Revolução 

Constitucionalista de 1932.  
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Mas, logo após o Ato Institucional nº 2, que dissolveu os partidos políticos, o 

jornal rompeu com o regime e praticou uma atitude crítica. A partir de 1968, passou a 

contar com a presença de censores da Polícia Federal em sua redação, ao contrário dos 

outros grandes jornais brasileiros, que praticaram a autocensura.  A censura apenas foi 

aliviada em janeiro de 1975 no governo Geisel. Em seus editoriais, manteve a 

tradicional postura do jornal de unir conservadorismo político e liberalismo econômico. 

Seu posicionamento ideológico liberal-conservador aparece claramente em 2010, 

quando declarou abertamente o seu apoio ao candidato José Serra do PSDB na eleição 

presidencial no Brasil, afirmando ser que o candidato "o que tem melhor possibilidade 

de evitar um grande mal para o País". Não se tratava aqui de abraçar o programa 

político do PSDB, considerado de centro-esquerda, apesar da política neoliberal 

aplicada no governo anterior por Fernando Henrique Cardoso, também do PSDB, mas 

de lutar contra a posição política do PT, considerada pelo jornal de esquerda radical. 

Recentemente, o jornal vem tomando posições mais liberais também no âmbito dos 

valores sociais, como, por exemplo, a defesa, em editorial, da legalização do aborto no 

Brasil.  Atualmente, o Estado de São Paulo é considerado o jornal de maior 

credibilidade dentre as empresas jornalísticas brasileiras, sendo também considerado por 

associações internacionais um dos diários mais completos do mundo, ao lado dos 

grandes jornais europeus e norte-americanos. 

 

2.3.1.2  A Folha de São Paulo 

A Folha foi fundada em 19 de fevereiro de 1921  em São Paulo, com o nome 

de Folha da Noite, diário com edição vespertina. Acompanhava o estilo jornalístico da 

época, possuindo um enfoque mais noticioso do que opinativo. Em julho de 1925, seus 
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donos criaram um segundo jornal, a Folha da Manhã, que, como o nome indica, era 

matutino. 

As principais críticas das Folhas eram dirigidas aos partidos republicanos, que 

monopolizavam os governos da época. No entanto, em 1929, os dois jornais passaram a 

se aproximar dos republicanos paulistas e a repudiar a Aliança Liberal, ligada a Getúlio 

Vargas. Após a vitória da Revolução de 1930, a Folha foi depredada, vinda a mudar de 

dono. Nesse período, faz oposição a Getúlio Vargas e defende os interesses dos 

produtores rurais, enquanto a Folha da Manhã se constituiu  na grande opositora da 

ditadura de Vargas. Com novo proprietário, a redação das Folhas desenvolveu, nas 

décadas de 1940 e 1950, uma série de reformas modernizantes, adotando um manual de 

redação e uma política editorial com linhas definidas no combate à corrupção, na defesa 

do meio ambiente, etc. Em 1949, começou a seer publicada a Folha da Tarde. Por 

razões econômicas, em 1960 os três jornais foram fundidos em um só título, Folha de 

São Paulo, convertendo-se num jornal matutino. Mesmo assim, em 1963, por razões 

econômicas, a Folha passou a ter uma nova direção (História da Folha,  2016). 

  Vale salientar que, em 1964  esse jornal apoiou, abertamente, o golpe militar. 

Em 1970, foi acusado, por organizações da luta armada contra a ditadura, de emprestar 

carros para as atividades repressivas, tendo alguns de seus veículos atacados.  Assumiu, 

por um tempo, uma linha combativa contra os militantes e simpatizantes da luta armada 

contra a ditadura. Nos finais de 1973, começa a adotar uma linha editorial mais 

independente.  No final dos anos 70, apoia a tímida abertura política iniciada pelo 

presidente Geisel e faz campanha por uma anistia geral e irrestrita que, de fato, viria nos 

anos 80. A partir desse período, a Folha cultiva uma posição pluralista, acolhendo 

colaboradores das mais variadas posições e abrindo espaço para debates sobre os mais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Liberal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1930
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diversos temas. Essa política teve sucesso. Em 1986, passaria a ser o jornal de maior 

circulação no país. Embora qualquer enquadramento ideológico de uma empresa 

jornalística como a Folha possa aparecer simplista ou reducionista, para fins 

comparativos, considera-se que o jornal em referência se enquadraria no marco do 

liberalismo, não só pela defesa incondicional do livre mercado, como também pela 

defesa do pluralismo e das liberdades individuais (Vicente, 1995). Esta última 

característica aparece claramente pela sua forte oposição à política de cotas raciais nas 

universidades federais. Jornais conservadores como O Globo foram contra, por 

considerar que não existiria discriminação racial no Brasil. Já a Folha admite a 

existência de discriminação racial, embora considere que a política de cotas fere o 

direito individual dos outros candidatos. Para a Folha, a meritocracia, somente a 

meritocracia deve regular o ingresso às universidades. 

 

2.3.2 O contexto político no Brasil e os jornais paulistas 

Dado que o Brasil, nos últimos 50 anos, tem passado por eventos marcantes e 

bem diferentes no que diz respeito à conjuntura política e econômica e à violência 

(assuntos que incidem no debate sobre a pena de morte, tema deste trabalho), decidiu-se 

dividir estas cinco últimas décadas em três períodos, aqui denominados: Ditadura 

Militar (1964–1984); Transição à democracia (1985–1994) e Democracia Formal 

(1995–2014). A divisão da história nesses três períodos, embora certamente existam 

outras, se sustentou na hipótese de que o debate sobre a pena de morte nos jornais 

paulistas, tema deste trabalho, possuiria caraterísticas bem definidas em cada um desses 

períodos. 
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2.3.2.1 Ditadura Militar (1964–1984) 

 Após 1945, ano da deposição de Getúlio Vargas no seu 1º governo, as 

intervenções militares no sistema político brasileiro não são fatos isolados, mas, sim, 

uma prática rotineira iniciada desde a instauração da República. O suicídio de Vargas, 

em 1954 deve ser interpretado como uma tentativa (diga-se, bem sucedida) de esvaziar a 

articulação golpista da UDN junto com setores das  forças armadas.  A política 

intervencionista se repetiria em 1961, com o veto à posse de João Goulart (Jango) e, de 

maneira melhor sucedida, com o golpe militar, em 1964, contra o próprio Jango, que 

assumira a Presidência (Del Priore e Venâncio, 2010). 

 De fato, a intervenção do Exercito não foi um ato impensado, mas a culminação 

de uma longa preparação tanto no interior do exército (debates vinham acontecendo na 

Escola Superior de Guerra e no Clube Militar) como nas alianças internacionais com os 

Estados Unidos, durante a guerra fria (Gaspari, 2002).  Assim, o golpe do dia 31 de 

março de 1964 instaura um regime de exceção sustentado no Ato Institucional nº 1 e 

que seria  exercido diretamente por sucessivos presidentes militares até 1984.   

A ditadura militar brasileira se  caracterizou, por um lado, pela sua procura por 

uma aparente legalidade, “legalidade” esta garantida, praticamente sem nenhuma 

contestação, pelos poderes judicial e legislativo (Pereira 2010).   Por outro lado, 

promulga uma severa Lei de Segurança Nacional, que prevê a pena de morte para 

crimes políticos e obriga o Congresso a aprovar a Constituição de  1967, fortemente 

autoritária. Mesmo com essas medidas já severas, a ditadura recorreria aos Atos 

Institucionais e aos Decretos-Lei, cada vez que sentisse seu poder ameaçado. Assim, em 

1968, através do AI-5, foi criado o Conselho Superior de Censura e, em 1970, baixado 

um decreto-lei, do presidente Emílio Garrastazu Médici, determinando a censura prévia 
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geral, visando proibir a publicação de obras que atentassem à moral e aos bons 

costumes. Mais grave ainda, em 1969, o AI-13 institui o banimento de qualquer 

brasileiro que se tornasse perigoso para a Segurança Nacional. No mesmo ano, o AI-14 

introduz, na Constituição de 1967, a pena de morte para  ações subversivas.  

No período inicial da ditadura, constata-se um aumento nos investimentos por 

parte das Empresas Multinacionais. Esse processo tinha-se iniciado já no período de 

Juscelino Kubicheck (1956–1961), mas terá um ressurgimento forte nesse período. Tal 

investimento concentrava-se particularmente no crescimento de produtos industriais de 

alto custo, como o automóvel e seus acessórios, o que satisfazia um mercado de 

consumo sumamente restrito. O crescimento não é acompanhado nem pela ampliação 

do mercado interno, nem pelo investimento em setores da infraestrutura como rede 

ferroviária, setor energético, etc.  

Contudo o crescimento econômico do Brasil, que se apoiava numa política de 

concentração da renda (“O bolo deve crescer, antes de ser distribuído” – frase do 

Ministro Delfim Neto) chega a superar 10% ao ano, sendo conhecido como o “Milagre 

Brasileiro”.  

A partir de 1973, todavia, a crise internacional do petróleo e a política  

irresponsável de endividamento externo levaram a economia brasileira a viver uma 

profunda crise. Esta termina por enfraquecer o poder dos militares e fazer com que 

planejem uma transição confiável a partir de uma abertura gradual.  

Pode-se caracterizar a violência no período da ditadura militar como 

fundamentalmente “Violência Política”. Embora o golpe de 1964 não enfrentasse uma 

verdadeira resistência organizada, militar ou popular (João Goulart e Lionel Brizola se 

exilaram rapidamente no Uruguai), atuou desde o início com grande violência, 
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demitindo militares que não abraçaram o golpe, cassando políticos e professores, 

prendendo inimigos supostos e reais e torturando presos.  

Mas a violência gera violência. A resistência armada ao golpe foi se formando, 

posteriormente, na confluência de três setores. Por um lado, ex-militares que tinham 

sido cassados ou desertaram do exército, deram um aspecto profissional à luta armada. 

Assim, Augusto Onofre, ex-sargento, e Carlos Lamarca, ex-capitão, participaram da 

Vanguarda Popular Revolucionária, organização que, só em junho de 1968, mata o 

capitão americano Charles Chandler e assalta mais de seis bancos (Gaspari 2002b). Por 

outro lado, políticos como Carlos Marighella e Apolônio de Carvalho abandonaram o 

PCB, partido que, após o golpe, criticou o esquerdismo e condenou a luta armada, 

formando, respectivamente, a Aliança Nacional Libertadora (ANL) e o Partido 

Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), organizações que também participaram 

da luta armada. 

Finalmente, setores da juventude foram impulsionados à luta armada. Numa 

imagem muito inspirada, o escritor Elio Gaspari (2002a) afirma que a roda (era) do 

Autoritarismo, iniciada nos anos 50 com o macarthismo e a guerra fria, choca-se com a 

roda (era) de Aquário. A era de Aquário iniciou-se no fim dos anos 50 nos EUA, mas se 

desenvolveria por todo o mundo, nos anos 60, em forma de revolução cultural, na 

música, na literatura, no cinema e na rebeldia política dos jovens. A predominância de 

jovens de 16 a 25 anos na luta armada desviou-se, por um lado, para esse espírito 

juvenil e rebelde da época e, por outro, para a brutal repressão que a ditadura militar 

exerceu sobre o movimento estudantil.  

No início do golpe, em 1964, Castello Branco propôs a extinção da UNE e 

demais organizações estudantis, A proposta viria a posta em prática em 1966, com a 
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cassação da UNE como associação civil (Valle, 2008, Singer, 2001).  Se essa medida 

inicialmente inibiu atividades esquerdistas na Universidade, a repressão que ela 

continha teve também como efeito contrário colocar a maioria dos jovens na oposição e 

alguns deles na clandestinidade (Condato, 2005). 

Em 1968, dois anos depois, aconteceram vários  encontros trágicos entre 

estudantes e as forças da repressão (Singer, 2001; Valle, 2008). Assim, no dia 28 de 

março, no Rio de Janeiro, foi morto o estudante secundarista Édson Luís, pela polícia 

militar, durante um protesto contra a elevação dos preços das refeições do restaurante 

estudantil Calabouço. Também no Rio de janeiro, no dia 20 de junho, um grupo de 

estudantes que saía pacificamente da Reitoria da UFRJ, amparados pela palavra do 

reitor, foi atacado por policiais militares enfileirados nas calçadas. O centro do Rio foi 

palco de uma grande agitação, chamada de “sexta sangrenta”, na qual foram mortos um 

policial e três estudantes.  

No dia dois de outubro, em São Paulo, houve um confronto entre os estudantes 

de Direito da USP, que se manifestavam numa passeata contra a ditadura, e um grupo 

de alunos da Universidade Mackenzie, membros do Comando de Caça aos Comunistas. 

Esse confronto deixou um estudante morto e inúmeros feridos (Singer, 2001; Valle, 

2008). 

O caráter pacífico dessas manifestações aparece claramente na “Passeata dos 

Cem Mil”, que teve início na Cinelândia e terminou em frente à Câmara dos Deputados. 

Dela, participaram intelectuais (Clarice Lispector, Ferreira Gullar), artistas (Nara Leão, 

Vinicius, Chico Buarque), deputados, padres, etc. Era uma grande festa que 

demonstrava que boa parte da classe média, que dera inicialmente seu apoio ao governo 

militar, começava a se afastar dele.  
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Nesse cenário, o governo foi assumido pela  “linha dura” do exército que, 

através do Ato Institucional n° 5, reprimiu totalmente o movimento estudantil e 

censurou a imprensa. Nesse contexto, muitos dos artistas, intelectuais e militantes 

políticos foram exilados. Especialmente para os envolvidos na luta armada, foram 

adotadas prisões arbitrárias, torturas, julgamentos militares e até execuções sumárias, 

classificadas, posteriormente, como fugas ou desparecimentos. Particularmente com os 

Tribunais Militares, pretendia-se dar aspectos de legalidade à repressão. Várias 

condenações à morte foram pronunciadas por esses tribunais, embora nenhum dos 

sentenciados fosse executado. Famoso ficou o caso de Theodomiro Romeiro, primeiro 

preso na luta armada condenado à morte em 1971, que, naquele mesmo ano, teve sua 

pena comutada em prisão perpétua.   

Observa-se que, desde muito cedo, tanto as polícias (civil e militar) como o 

exército começaram a torturar e, em alguns casos, a eliminar os detidos como suspeitos 

de participarem da oposição política ou da luta armada. Vale a pena salientar que, desde 

o período Colônia, a polícia, no Brasil, praticava, de maneira institucional, a tortura. 

Essa prática chegou a seu auge na era Vargas. No exército, a adoção da tortura como 

política institucional levantou forte debate interno, o qual seria vencido pela linha dura 

(Gaspari, 2002b). Assim, em 1969, no seio do 2º Exercito, oficializava-se a Operação 

Bandeirante (OBAN), que centralizaria as operações repressivas nas grandes cidades. 

Criava-se, dessa maneira, um corpo de polícia política dentro do exército. Como disse 

Gaspari (2002b), tratava-se de uma célula repressiva que operava sob a coordenação do 

Centro de Informações do Exército, uma anomalia na estrutura militar. A Oban foi 

financiada pelo setor empresarial, através de um “caixa 2”. A OBAN, junto com o 

DOPS (Departamento de Operações da Policia Civil), chefiado por Fleury Filho, 
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tornaram-se famosos tanto pelas arbitrariedades e torturas que praticaram como por 

articular-se com as lideranças do jogo do bicho e do tráfico de drogas.  

 

2.3.2.2 Transição Democrática (1985–1994) 

Denominar-se-á “transição democrática” o período que se inicia em 15 de 

janeiro de 1985, com a eleição de Tancredo Neves pelo Congresso Nacional, seguindo a 

Constituição de 1967, que determinava eleição indireta para a Presidência da República. 

Dado o falecimento de Tancredo,  assumiu a Presidência o vice José Sarney, que fora 

presidente da Arena, partido político que dava apoio à ditadura militar.  

Desse período, foram excluídos tanto o processo denominado “de abertura 

política”, iniciado na Presidência do general Ernesto Geisel e continuado pelo último 

presidente militar João Baptista Figueiredo, como a campanha pelas Direitas Já. A 

chamada abertura, de fato, era comandada pelos militares e visava, com a anistia ampla, 

garantir uma saída honrosa e dentro de suas cláusulas de segurança. Por outro lado, a 

emenda constitucional, que propunha a realização de eleições diretas, de autoria do 

deputado Dante de Oliveira, embora tivesse entusiasmado a população, não fora 

aprovada, devido às manobras do Congresso no sentido de articular uma saída palatável 

para os militares. Ambos os momentos foram incluídos no período aqui denominado de 

“Ditadura Militar”, já analisado. 

Por isso, inclui-se, neste período de transição democrática, tanto o governo civil, 

embora indireto, de José Sarney,  durante o qual a Constituinte foi convocada em 1987, 

como o governo de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto 

direto após a ditadura.  
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A nova Constituição, promulgada em 1988, constitui o marco fundamental do 

processo de democratização. No que se refere aos direitos fundamentais, a Constituição 

de 1988 foi clara e muito avançada. Nela, com clareza, juntamente a outros direitos 

políticos, consta a liberdade de imprensa. No artigo 5, é abolida a pena de morte em 

tempo de paz, de forma fundamental. Em outros pontos, como os referentes à reforma 

agrária (afirmando-se que a expropriação só poderia ocorrer mediante justa e prévia 

indenização em dinheiro), ao poder dado ao Executivo de elaborar leis através das 

medidas provisórias e de ampliar o mandato presidencial para 5 anos, a Constituição 

mostrou-se bastante conservadora (Villa, 2011). 

O período aqui denominado de transição democrática se encerrou-se  em 

dezembro 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso à Presidência da 

República. Vale ressaltar que as primeiras vivências democráticas desse período não 

trouxeram o tão esperado crescimento econômico. Pelo contrário, durante os governos 

Sarney e Collor, o Brasil viveu diversos e graves problemas econômicos: 

desabastecimento, inflação, perda salarial, etc.  

Sarney, que recebera como herança do governo militar uma dívida externa 

enorme e uma inflação crescente, propôs uma política de contenção através do Plano 

Cruzado. Este congelava preços e taxas de câmbio. No início, o plano parecia dar certo, 

gerando grande entusiasmo na população. Rapidamente, pelo desabastecimento que 

criara, o plano fracassou, chegando a inflação a atingir, em 1989, o índice anual superior 

a 1000%. 

Em 1990, o recém-eleito presidente (pelo voto direto) Fernando Collor de Mello, 

lançou o Plano Cruzado Novo, que se apoiava no confisco dos ativos financeiros 

(cadernetas de poupança incluídas) e numa abertura radical da economia brasileira. O 
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fracasso desse plano (que lançou o Brasil numa profunda recessão) ,junto com a 

corrupção, numa escala nunca vista, levou ao processo de impeachment de Collor de 

Mello, que renunciou antes da votação final. O vice Itamar Franco assumiu a 

Presidência. Na sua gestão, o ministro de Finanças Fernando Henrique Cardoso 

implantou o Plano Real, que estabilizou o Real (nova moeda brasileira) através de uma 

política cambial ancorada no dólar e de uma redução nas emissões de dinheiro.  

O fato de a violência do Estado ter encerrado com o fim da ditadura, não levou a 

uma diminuição da violência. Tanto a violência policial quanto o crime organizado 

continuaram ameaçando a vida dos cidadãos, em particular dos moradores das periferias 

das grandes cidades. Nesse cenário, o deputado Amaral Netto apresenta, em 1993, uma 

Proposta de Emenda da Constituição (PEC), de realização de plesbicito para decidir 

sobre a reintrodução ou não da pena de morte na Constituição brasileira. Embora a 

proposta tenha entusiasmado boa parte da população, ela não chegou a ser votada no 

plenário, em razão de ter sido considerada inadmissível pela Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ) da Câmara.  

 

2.3.2.3 Período da Democracia Formal (1995–2014) 

 O nome Democracia Formal indica que, nesse período, o Brasil estabeleceu um 

estado de direito relativamente aos direitos  políticos. Embora a economia do Brasil 

crescesse bastante, é importante ressaltar que dadas as grandes diferenças 

socioeconômicas existentes entre os cidadãos, está-se ainda bastante longe do que se 

entende por estado de direito pleno. Nesses anos, exerceram a Presidência, através de 

eleições livres, Fernando Enrique Cardoso, (2 mandatos), Luís Ignácio Lula da Silva (2 

mandatos) e Dilma Rousseff (1 mandato). Fernando Henrique Cardoso, graças ao Plano 
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Real, conseguiu estabilizar a economia. Durante seu governo, programaram-se várias 

políticas neoliberais, como a internacionalização da economia, a privatização de 

empresas estatais, a desregulamentação de mercados, etc., ao mesmo tempo em que o 

Brasil entrava num forte endividamento externo e um aumento no número de 

desemprego (Del Priore e Venâncio, 2010).  As críticas que essa política suscitou 

abriram caminho para a eleição de Luís Ignácio da Silva (Lula). Embora Lula 

mantivesse, no essencial, a política monetária herdada do governo anterior,  graças às 

políticas públicas que seu governo implementou, a exemplo dos programas “Fome 

Zero” e, principalmente,  “Bolsa Família”, grande parte da população saiu da miséria e 

o número de pessoas que integravam a classe média aumentou para quase 40 milhões. 

Os aumentos no poder de compra, junto com os preços mais favoráveis à exportação, 

trouxeram um forte sentimento de desenvolvimento econômico (Del Priore e Venâncio, 

2010). Boa parte desse sentimento foi-se perdendo no governo da presidente Dilma 

Rousseff. 

 No que se refere ao objeto de estudo da presente pesquisa, esse período se 

caracteriza por um aumento na violência em quase todas as suas expressões. No final do 

Século XX, a violência de gangues de jovens, consequência provável das crises 

econômicas vividas no período anterior, marcou as periferias das grandes cidades do 

Brasil (Diógenes, 1998). Constata-se, também, que o narcotráfico consegue controlar 

várias comunidades de cidades como Rio e São Paulo. Mesmo na cadeia, os líderes do 

narcotráfico continuam a impor um clima de medo em muitas regiões.  

A violência de gênero e de orientação sexual não só não diminuiu, como teve um 

ligeiro aumento. Diversos crimes, no âmbito familiar, ocorreram. Daniella Perez foi 

assassinada por Guilherme de Pádua, ator com quem  contracenava na época e com 
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quem fazia par romântico na novela da Globo De corpo e alma. Outro crime de 

repercussão nacional foi provocado por Suzane Von Richthofen e os irmãos Cravinhos, 

os quais planejaram e executaram os pais de Suzan,a em outubro de 2002. Em 2008, o 

casal Nardoni foi acusado de lançar, do 6º andar do prédio onde residiam, a filha 

Isabella. Em 2010, o goleiro Bruno foi condenado pelo desaparecimento da sua amante 

Elisa Samúdio. Mas o que caracteriza esse período não é esse tipo de violência familiar 

que, lamentavelmente, vem ocorrendo tanto no Brasil como em outros países, mas o 

destaque e a repercussão que esses crimes tiveram tanto na imprensa televisiva, como na 

falada e na escrita. As campanhas pela reintrodução da pena de morte e pelo 

endurecimento das penas utilizavam profundamente as imagens relacionadas aos crimes 

supramencionados. Finalmente, a violência policial, as chacinas, os maus tratos nos 

presídios e os sangrentos motins que ocorreram neles mostraram, com clareza, as 

enormes dificuldades que o Estado brasileiro tem para salvaguardar os direitos humanos 

(Oliveira, Santos e Silva, 2001).  
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CAPÍTULO III – Estudo Empírico 

 Como os jornais o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo se posicionam e 

argumentam sobre a pena de morte?  
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Esta pesquisa visa compreender como os jornais a Folha de São Paulo e o 

Estado de São Paulo abordam a pena de morte em três momentos políticos do Brasil: 

ditadura (1968 a 1974), transição da ditadura para a democracia (1987 a 1995) e 

democracia formal (2005 a 2011).  

Como se observa no Capítulo I, epígrafe 2, os argumentos tanto a favor como 

contra a pena de morte consideram a vida um valor fundamental. Os argumentos 

favoráveis consideram que, sendo a vida um valor fundamental, quem tira a vida de 

outra pessoa perde esse direito. Já os contrários asseguram que, sendo a vida um valor 

fundamental, não pode ser tirada de ninguém, nem mesmo dos que tiraram uma vida. O 

significado que se atribui à vida e as consequências desse significado alusivas à pena 

máxima dependerão das posições ideológicas e políticas que subjazem à compreensão 

do que é a vida. Como é constatado no Capítulo 2, os discursos orais ou escritos 

constituem veículos formadores e difusores das ideologias. Nesse sentido, pode-se 

sempre ligar as diversas formas de discurso sobre a pena de morte aos diversos 

contextos e ideologias políticas, principalmente em se tratando de impressa escrita. 

 

 

3.1. Objetivos  

Partindo do pressuposto de que os dois jornais mais importantes de São Paulo e 

de circulação nacional, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo”, por serem jornais 

que possuem posicionamentos políticos e ideológicos diferentes, tem cada um deles 

uma forma peculiar de transmitir notícias e opiniões sobre a pena de morte, certamente 

essas diferenças se farão mais marcantes em função da relação que cada um manteve 

com o Estado brasileiro em cada um dos períodos estudados.  
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3.1.1 Objetivo geral 

Analisar os diversos discursos utilizados pelos dois jornais mais importantes de 

São Paulo (o Estado e a Folha), ao abordarem o tema da pena de morte em cada um dos 

três períodos políticos classificados que abrangem os últimos 50 (cinquenta) anos da 

história brasileira.  

  

3.1.2 Objetivos específicos 

– Observar como estão organizados os grandes temas acerca da pena de morte, 

em termos de classes, nos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo;  

– Verificar quais os argumentos a favor ou contra a pena de morte citados pelos 

jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, para cada um dos períodos políticos 

estudados.   

– Verificar se os posicionamentos a favor ou contra a pena de morte citados 

pelos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo variaram em cada um dos 

períodos políticos contemplados.   

– Analisar como os jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo tratam da 

pena de morte, e como os discursos veiculados se relacionam com o poder, em função 

das formas de relação estabelecidas por cada um deles com o Estado brasileiro. 

 

3.2 Método 

Neste estudo, realizou-se uma pesquisa documental, procedimento no qual o 

pesquisador utiliza diferentes métodos e técnicas para selecionar os dados existentes em 

registros ou informações em banco de dados (Cozby, 2013). Assim, pode-se considerar 

a técnica utilizada do tipo documental, na medida em que a análise se baseou no 

levantamento de textos realizado nos dois jornais paulistas.  
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3.2.2 Material de análise 

Foram coletados 334 artigos do jornal o Estado de São Paulo e 478 artigos do 

jornal Folha de São Paulo, tendo como critério de seleção apenas os artigos que 

apresentassem no título a expressão “pena de morte”. Como foi explicado no Capítulo 

2, item 2.3.2, dividiu-se a recente história política brasileira em três períodos: ditadura 

(1968–1974); transição à democracia (1987–1994) e democracia formal (1995–2011). 

Como se cobria um período muito extenso de 50 anos, escolheu-se, em cada período, 

uma fase menor para realizar o levantamento de textos.  Assim, no período da ditadura 

militar, foram escolhidos os anos 1968 a 1974, período em que o governo militar, 

controlado pela “linha dura”, exerceu uma ditadura escancarada (Gaspari, 2002b). No 

período de transição à democracia, foram analisados os textos dos anos 1987 a 1994. A 

razão dessa escolha foi o fato de, que nesse espaço de tempo, aconteceram dois eventos 

políticos importantes atinentes à pena de morte: a Constituinte (1987–1988) e a 

proposta de reforma constitucional que visava um plebiscito sobre a implantação ou não 

da pena de morte (1993). Finalmente, no que alude ao período da democracia formal, 

foram analisados os textos publicados de 2005 a 2011, considerando-se que eles 

traduziriam as opiniões mais recentes a respeito do tema. 

 

3.3 Análise de dados: procedimentos  

 Para o tratamento de dados deste estudo, num primeiro momento, foi realizada 

uma análise lexical, de caráter qualitativ, usando-se como ferramenta o software 

Analyse Lexicale par Contexte d'um Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE), que 

teve como objetivo descrever os grandes temas relacionados à pena de morte publicados 

nos dois jornais paulistas e analisar como estes temas se relacionam entre si. Num 

segundo momento, foi utilizada a Análise de Conteúdo (Bardin, 1977), de caráter 
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qualitativo,  a fim de observar os tipos de argumentos favoráveis ou contrários à pena de 

morte publicados nos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Por último, 

para a discussão dos resultados, foi adotada como perspectiva a análise crítica do 

discurso.  

3.3.1 A análise lexical: descrição  

 Primeiramente, o material recolhido dos arquivos dos sites dos dois jornais foi 

ajustado ao formato próprio exigido pelo pacote estatístico ALCESTE (Analyse 

Lexicale par Contexte d'um Ensemble de Segments de Texte), programa computacional 

de análise quantitativa de dados textuais (Reinert, 1990). Segundo Menandro (2004), o 

ALCESTE é considerado uma ferramenta de análise que realiza um mapeamento léxico 

em textos, indicando, segundo a distribuição de um vocábulo específico, a existência de 

certo “campo textual”, ou um espaço semântico específico. O objetivo da utilização do 

Alceste é alcançar uma classificação estatística de enunciados simples do texto que será 

trabalhado, com a finalidade de apreender as palavras que lhes são mais características. 

Além disso, o programa permite ainda identificar a diversidade temática que está 

presente no corpo do texto, fazendo uma comparação entre os elementos do corpus, 

organizando os significados mais próximos, de maneira agrupada, viabilizando a 

formação de categorias temáticas mais gerais de conteúdo. 

Incialmente, o programa realiza uma leitura do texto, como forma de fazer o 

reconhecimento do corpus (material a ser analisado). Nessa análise, o programa 

inicialmente reconhece as Unidades de Contexto Iniciais (UCI), que são os textos 

introduzidos pelo pesquisador como as unidades básicas do conjunto do corpo 

analisado. No caso desta pesquisa, as unidades básicas são constituídas pelos textos 

selecionados de cada um dos jornais que continham no título a frase “pena de morte”.  
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Num segundo momento, o programa vai dividir ainda mais o conjunto de textos 

em segmentos menores denominados de Unidades de Contexto Elementar (UCE). Estes 

segmentos são dimensionados pelo programa, e seus tamanhos podem variar em função 

da dimensão das Unidades de Contexto Iniciais e da pontuação.  A partir das unidades 

de contexto elementar, o programa realiza uma listagem de todo o vocabulário presente 

no corpus. Com base em um dicionário (o programa reconhece vários idiomas, 

inclusive o português), o programa produz uma lista em ordem alfabética do 

vocabulário de todo o conjunto.  

Em seguida, as palavras são agrupadas em função de suas raízes, fazendo-se o 

cálculo das suas frequências. O programa diferencia as palavras que têm apenas funções 

sintáticas (como pronomes e artigos) daquelas que dão significado ao texto 

(substantivos e adjetivos). Na etapa posterior, o programa seleciona as palavras e as 

formas reduzidas de palavras (raízes) com maior frequência.  A partir dessa lista, 

utilizando a técnica denominada de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), o 

programa faz cálculos, primeiro, para identificar as palavras que estão associadas e 

formam uma classe. Depois, calcula o grau de associação de cada palavra com sua 

classe, empregando como critério de significância o valor do qui-quadrado (Kronberger 

& Wagner, 2002). O programa funciona da seguinte maneira: inicialmente, divide o 

conjunto total de unidades contextuais em  duas classes, de modo que elas  se 

diferenciem em relação ao vocabulário utilizado em cada classe, o que significa que o 

programa procura minimizar  a presença de palavras sobrepostas. Posteriormente, cada 

classe assim encontrada é dividida de novo, até que não seja mais possível a sua divisão.  

Assim, o resultado representa a conjunto de todas as classes possíveis do corpus 

(Nascimento & Menandro, 2006). Pode-se afirmar que a técnica (CHD), analisando a 

frequência das palavras e a relação que elas têm entre si nas frases, põe de manifesto 
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diferentes classes temáticas, que constituem as diversas estruturas discursivas (ou 

diversos temas) do conjunto analisado. Nesse sentido, a CHD possibilita a organização 

do texto global em classes diferentes, de acordo com as semelhanças e as diferenças dos 

estilos discursivos. 

Essas classes são apresentadas, inicialmente, num Dendrograma, gráfico que não 

só aponta a porcentagem com que cada classe representa o conjunto de Unidades de 

Contexto Elementar, mas também indica as distâncias existentes entre essas classes. 

Posteriormente, para poder entender o significado de cada uma das classes obtidas
3
, o 

programa fornece, para cada classe, uma lista com as palavras mais representativas da 

classe, o grau de intensidade, em X
2
, de associação da palavra com a classe, o número 

de UCEs na classe que contém a palavra, o número de UCEs no corpo que contém essa 

palavra e a porcentagem de UCEs na classe que contém essa palavra.  O programa 

também elenca, para cada classe, um conjunto de frases (UCEs) representativas dessa 

classe. 

Finalmente, o programa realiza uma Análise Fatorial de Correspondência, 

efetuando um cruzamento entre palavras e classes, com o objetivo de demonstrar, em 

um plano cartesiano, a localização das palavras nas diversas classes, suas interseções e 

as relações de articulação e de oposição entre as classes. A Análise Fatorial de 

Correspondência, utilizando as distâncias em que se encontram  as palavras em função 

de suas posições em cada classe, distribui as palavras bases de cada classe ao longo dos 

eixos de um plano cartesiano. Segundo as posições das palavras e, portanto, das classes 

                                                           
3 Cabe salientar que o ALCESTE não oferece nomes para as diversas classes. Caberá ao 

pesquisador encontrar o significado de cada classe e atribuir-lhe um nome. (Kronberger 

& Wagner, 2002). 
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em relação aos eixos horizontal (X) e vertical (Y), poder-se-á analisar o tipo de relação 

que as classes têm entre si.   

Dessa forma, foram processados os materiais dos dois jornais separadamente, 

havendo, portanto, um corpus com os artigos do jornal Estado de São Paulo e o outro 

corpus com os artigos do jornal Folha de São Paulo, de acordo com os critérios de 

escolha explicados anteriormente. 

Na apresentação dos resultados obtidos para cada jornal na análise lexical, 

seguir-se-á o roteiro padrão do relatório fornecido pelo ALCESTE. Num primeiro 

momento, será mostrado, num gráfico, o Dendrograma obtido, que mostra as classes, a 

participação de cada classe no conjunto e as relações espaciais (unidimensional) entre as 

classes. Num segundo momento, apresenta-se uma tabela para cada classe, tabela que 

contém, na primeira coluna, a lista das palavras mais representativas dessa classe. Nas 

colunas seguintes, o programa apresenta o grau de significância da associação dessa 

palavra com a classe, sua frequência na classe, sua frequência no corpo e sua 

porcentagem na classe. Num terceiro momento, após a tabela de cada classe, serão 

mostradas, num quadro, algumas das frases  (UCEs) mais representativas dessa classe. 

Finalmente, após a exposição de cada uma das classes, o programa oferece o resultado 

da Análise Fatorial de Correspondência, em forma de coordenadas cartesianas.  
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3.4 Resultados 

3.4.1. Análise lexical - jornal Estado de São Paulo 

Na análise processada pelo Alceste, sobre os artigos selecionados do Estado de 

São Paulo, foi constituído um corpus de 334 unidades de contexto iniciais (U.C.I), 

totalizando 10.5730 ocorrências, sendo 1.5426 palavras diferentes, em média 7 

ocorrências por palavra. Após a redução do vocabulário às suas raízes, foram 

encontradas 1.260 palavras reduzidas e analisáveis, sendo o corpus reduzido a 3.013 

unidades de contexto elementares (U.C.E). A análise lexical (CHD) processada pelo 

ALCESTE resultou em quatro classes de discursos, com um aproveitamento de 75% do 

conjunto do texto, como pode ser observado no Dendrograma que emergiu do programa 

computacional (Figura 1). 

     R = 17 

 

      R=18 

 

 

                                                 R=15 

 

  Classe 4                          Classe 2                          Classe 3                        Classe 1 

 

 

Figura 1- Dendrograma do Corpus Repertórios Discursivos sobre a Pena de Morte no 

jornal Estado de São Paulo 
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A seguir será apresentada cada uma das classes obtidas, explicitando seus 

significados. Para cada classe, apresenta-se uma tabela onde, na primeira coluna, se 

indicam as palavras e as varáveis mais representativas dessa classe, na segunda coluna, 

o grau de significância (intensidade) da relação de cada palavra com sua classe, na 

terceira, a frequência com que a palavra aparece nessa classe, na quarta, a frequência 

com que aparece no corpo e, por fim, na quinta e última coluna, indica-se a 

porcentagem com que essa palavra e/ou variável aparecem exclusivamente nessa classe. 

 

Tabela 1. Palavras e variáveis significativas referentes à Classe 1 “Notícias 

internacionais” (21,39 % do corpus) 

Palavras 

Significativas 

Khi2 Freq. na classe Freq. no corpo % na classe 

Saddam 

Anúncio 

Voz 

Grupo 

Governo 

Fuga 

Polícia 

Iraque 

70,43 

58,7 

48,6 

58,6 

47,26 

44,98 

44,42 

44,34 

19 

22 

13 

36 

59 

16 

45 

12 

19 

27 

13 

58 

130 

19 

91 

12 

100 

81,48 

100 

62,07 

45,38 

84,21 

49,45 

100 

 

Variáveis  Khi2 Freq. na classe Freq. no corpo % na classe 

*ano_1973 

*ano_1974 

*ano_2006 

*cad. internacional 

81,02 

54,6 

68,06 

302,89 

59 

61 

33 

287 

104 

129 

47 

631 

56,73 

47,9 

70,21 

45,48 

  

 A classe 1, denominada de “Notícias internacionais” e que representa 

21,39% do total do corpus analisado, organiza-se em torno dos seguintes elementos 

lexicais: anúncio, Saddam, voz, governo, grupo, fuga, polícia, Iraque (Tabela 1). Essa 

classe está relacionada significativamente ao caderno internacional e aos anos 1973, 

1974 (Ditadura) e 2006 (Democracia). De maneira que a classe 1 contém informações 
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sobre as condenações à pena de morte no plano internacional, tanto no período ditatorial 

como no período da democracia formal. 

 No quadro 1, mostram-se alguns trechos de discurso (UCEs) bastante 

representativos da classe 1. Aparecem, em negrito, as palavras que possuem uma 

relação significativa com a classe. 

 

Quadro 1. Exemplos de trechos (UCE) próprios da classe “Notícias internacionais” 

“As autoridades americanas baniram a pena de morte no Iraque logo depois que as 

forças da coalizão liderada pelos americanos depuseram Saddam Hussein em 2003. 

Quando o primeiro governo de transição do Iraque assumiu o controle no ano 

passado, ele imediatamente reinstituiu a pena de morte que é comum em todo o 

oriente médio.”  

“Esse era o último recurso de Saddam que deverá ser executado em ate trinta dias, 

contados a partir de hoje, Saddam de sessenta e nove anos foi condenado à morte por 

enforcamento no dia cinco de novembro por ter sido considerado responsável pela 

morte de cento e quarenta e oito xiitas na cidade de Dujail em 1982.” 

“Cali exige a pena de morte. Um grupo de 150 mulheres de Cali, entre as quais se 

encontravam as esposas de fazendeiros, industriais, banqueiros e empregados da 

classe media, se reuniram hoje durante mais de duas horas com o presidente Carlo 

Llera Restepo”.  

 

A classe 2, denominada de “Debate Constitucional” e que representa 17,47% 

do corpus total (Tabela 2), possui elementos lexicais tais como: emenda, aprovação, 

deputado, constituição, artigos, projeto, votos, congresso e plebiscito. Os discursos 

concernentes a essa classe ressaltam tanto a impossibilidade de mudar a abolição da 

pena de morte (seria uma cláusula pétrea da Constituição de 1988), como a proposta 

feita pelo deputado Amaral Neto de realizar um plesbicito democrático sobre a 
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implantação da pena de morte no Brasil. Não é de estranhar que esses discursos estejam 

significativamente ligados ao ano de 1988, ano crucial na elaboração da nova 

Constituição brasileira. Tais palavras, bem como a significância delas, podem ser 

visualizadas na tabela 2. 

Tabela 2. Palavras e variáveis significativas, referentes à Classe 2 - “Debate 

Constitucional” (17,47 % do corpus) 

Palavras 

Significativas 

Khi2 Freq. na classe Freq. no corpo % na classe 

Emenda 

Aprovação 

Deputado 

Constituição 

Artigo(s) 

Proposta 

Projeto 

Votos 

Congresso 

Plebiscito 

Constitucional 

Constituinte 

Direitos e garantias 

276,76 

257,49 

246,41 

204,78 

162,78 

139,03 

114,99 

106,26 

83,32 

82,5 

82,23 

80,74 

79,32 

61 

68 

73 

68 

68 

41 

33 

32 

26 

38 

22 

35 

18 

64 

81 

94 

94 

108 

52 

41 

41 

34 

63 

26 

56 

19 

95,31 

83,95 

77,66 

72,34 

62,96 

78,85 

80,49 

78,05 

76,47 

60,32 

84,62 

62,5 

94,74 

Variáveis Khi2 Freq. na classe Freq. no corpo % na classe 

*ano_1988 69,07 65 155 41,94 

 

 

No quadro 2, citam-se trechos que representam bem a natureza dessa classe, 

centrada em debates sobre a inclusão ou não da pena de morte na Constituição. 
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Quadro 2. Exemplos de trechos (UCE) da classe “Debate Constitucional” 

“E explicitou que não haverá pena de morte artigo 5o. XLVII, fixada a norma em 

meio ao rol de direitos e garantias individuais, o legislador veio a petrificá-la 

dispondo que não poderá ser objeto de deliberação proposta de emenda tendente a 

abolir tais direitos e garantias artigo 60, parágrafo IV.” 

“Quanto ao caminho da emenda, a proposta que intentasse estabelecer a pena de 

morte não poderia sequer ser objeto de deliberação em virtude do 

inciso IV do artigo 60 da Constituição.” 

 

A classe 3, que representa 13,43% do corpus, foi denominada de “Julgamento 

na Ditadura” (Tabela-3) e se caracteriza pelo seguinte vocabulário: auditor, acusado, 

Theodomiro, promotor, processo, segurança nacional, advogados, réu (Tabela 3). Essa 

classe faz referência aos repertórios discursivos que remetem às situações específicas 

vivenciadas no período da ditadura militar, daí o nome. Mais especificamente, a classe 

faz referência às solicitações no período militar de pena de morte para as pessoas que, 

durante a luta armada, cometeram crimes.  Os discursos situam-se no plano das notícias. 

Portanto, possuem apenas caráter informativo, sem trazer argumentos. Notiícia típica foi 

o caso de Theodomiro, primeiro condenado a morte, mas não executado. Essas 

informações apareceram, com maior frequência, no caderno policial, nos anos de 1970 e 

1971, anos do auge da repressão aos focos de resistência armada. Na Tabela 3, constam 

as palavras mais significativas da classe 3; posteriormente, no Quadro 3, alguns dos 

textos mais representativos dessa classe. 
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Tabela 3- Palavras e variáveis significativas referentes à Classe 3 “Julgamento na 

Ditadura” (13,43% do corpus) 

Palavras 

Significativas 

Khi2 Freq. na classe Freq. No corpo % na classe 

Auditor 

Theodomiro 

Conselho 

Promotor 

254,28 

168,02 

164,76 

154,32 

40 

27 

36 

38 

41 

28 

47 

54 

97,56 

96,43 

76,6 

70,37 

Processo 

Acusados 

Advogados 

Réu 

Segurança nacional 

Pedido 

Justiça militar 

Aeronáutica 

154,08 

143,31 

141,75 

134,9 

132,81 

116,3 

108,07 

97,35 

45 

34 

33 

36 

30 

28 

20 

15 

72 

47 

45 

54 

40 

39 

23 

15 

62,5 

72,34 

73,33 

66,67 

75 

71,79 

86,96 

100 

Variáveis  Khi2 Freq. na classe Freq. No corpo % na classe 

*ano_1970 

*ano_1971 

*cad_policial 

216,13 

180,39 

869,37 

104 

120 

163 

234 

325 

201 

44,44 

36,92 

81,09 

  

Quadro 3- Exemplos de trechos (UCE) classe “Julgamento na Ditadura” 

“A apelação da sentença foi feita 30 Supremo Tribunal Militar por obrigatoriedade 

da Lei de Segurança Nacional, conforme a denúncia do procurador 

Mario Cortes da auditoria do exército da primeira circunscrição da justiça militar, os 

acusados em maio de 1970, teriam assaltado uma garagem no bairro carioca de 

piedade”. 

“O conselho especial da aeronáutica, nomeado pelo ministério da aeronáutica, que 

pediu a pena de morte foi presidida pelo tenente coronel aviador 

Vicente de Magalhães Moraes e composto pelo juiz auditor Amílcar Cardoso de 

Menezes”. 

“Durante as quais a tese fundamental discutida foi à competência ou não do tribunal 

para julgar os terroristas, enquanto a defesa alegara que por vários motivos, o pedido 
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de pena de morte era improcedente, não se fundamentando, portanto, a existência de 

um conselho especial de justiça.” 

 

 

Por fim, a Classe 4, que recebeu a denominação de “Debate: Vida e Crime” e 

que representa 47,7% do corpo, aglutina palavras como: criminal, sociedade, violência, 

criminalidade, vida, pena de morte (veja-se Tabela 4). Nessa classe, situam-se frases 

que sinalizaam alguns problemas relacionados a crimes contra a vida, bem como 

algumas alternativas de solução. Nos discursos dessa classe, a pena de morte ora é 

sugerida como uma alternativa à diminuição da criminalidade, ora é refutada como a 

solução mais adequada. Nessa classe se debate se, com a implantação da pena de morte, 

poder-se-iam ou não diminuir as estatísticas referentes aos crimes cometidos. Vale a 

pena salientar que a palavra “se” faz parte do vocabulário significativo dessa classe, 

indicando o caráter funcional do debate. Observa-se também que esse tipo de discurso 

aparece, com mais frequência, nos cadernos cultura e espaço aberto, que são espaços de 

caráter opinativo. Igualmente, observa-se que essa discussão foi mais frequente nos 

1987 e 1993, período de transição à democracia, durante os quais se debateu 

intensamente a pena de morte, tanto durante a Constituinte como por ocasião da 

apresentação da PEC sobre o plebiscito. 
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Tabela 4. Palavras e variáveis significativas referentes à Classe IV - “Debate: Vida 

e Crime” (13,43% do corpus) 

Palavras 

Significativas 

Khi2 Freq. na classe Freq. no corpo % na classe 

Criminal 

Sociedade 

Violência  

Se 

Criminalidade 

Vida 

Social 

Pena de morte 

Dever 

98,79 

94,49 

52,24 

50,3 

50,07 

45,03 

41,87 

37,47 

36,1 

127 

109 

83 

268 

50 

83 

54 

462 

110 

145 

120 

100 

424 

52 

104 

61 

822 

155 

87,59 

90,83 

83 

63,21 

96,15 

79,81 

88,52 

56,2 

70,97 

Variáveis  Khi2 Freq. na classe Freq. no corpo % na classe 

*ano_1987 

*ano_1993 

*cad_cultura 

*cad_espaço aberto 

48,72 

235,25 

130,69 

106,26 

126 

323 

150 

213 

172 

389 

166 

278 

73,26 

83,03 

90,36 

76,62 

 

 A seguir, no Quadro 4, aparecem algumas das frases mais características dessa 

classe. 

 

Quadro 4- Exemplos de trechos (UCE) acerca da classe “Debate: Vida e Crime” 

 “Adotado esse enfoque, seria legítimo indagar: a pena de morte poderia ser 

considerada uma medida adicional para diminuir a violência e a criminalidade? A 

principal esperança dos que apoiam a pena de morte é que, intimidando, reduz a 

delinquência, mas as evidências disponíveis mostram que a implantação da pena de 

morte não diminuiu  a sua eliminação e não aumentou os crimes.” 

 “O mais clássico foi o da exemplaridade, diziam que se tratava de defender a 

sociedade e aterrorizar os assassínios mediante uma pena assustadora, em face deste 

argumento, os abolicionistas multiplicavam suas respostas, mostravam que, em todos 

os países em que a pena de morte foi suprimida, o número de homicídios ou de crimes 

hediondos não aumentou.” 
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“Os erros acontecem. E a criminalidade não diminui nos países que adotam a pena de 

morte. O criminoso não tem medo de morrer. Normalmente o criminoso brasileiro é 

fruto da miséria.” 

 

Pelas explicações dadas para cada classe, pode-se constatar a existência de  

semelhanças entre algumas das classes. De fato, o Dendrograma (Figura 1) mostra  que 

as classes 4 e 2 formam um conjunto que se distancia das Classes 3 e 1.  O primeiro 

agrupamento, que inclui as classes  4 e 2, demarca-se por mostrar os argumentos que 

caracterizam o debate sobre a abolição ou não da pena de morte. Os textos dessas duas 

classes se caracterizam pela sua natureza argumentativa.  O segundo agrupamento, que 

reúne as classes 3 e 1, caracterizam-se por possuir um caráter meramente informativo.   

Contudo, através da Análise Fatorial por Correspondência (AFC), última 

análise efetuada pelo ALCESTE, entender-se-á melhor a relação entre as quatro classes. 

Como já explicado na apresentação do software, a Análise Fatorial de Correspondência 

processa a relação entre os vocábulos e as classes, lançando essa relação numa 

representação gráfica em plano cartesiano. Essa representação em coordenadas  (o eixo 

“x” na linha horizontal e o eixo “y” na linha vertical) permite visualizar tanto as 

oposições como as articulações existentes entre as classes.  
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Gráfico-2- Representação em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 

dos artigos do jornal Estado de São Paulo que abordam o tema da pena de morte nos 

três momentos políticos do Brasil; ditadura, transição da ditadura para a democracia, 

e democracia.  

 Numa primeira leitura dos resultados na direção do sentido horário, observa-se  

que o AFC  colocou cada uma das quatro classes discursivas em um dos quadrantes. 

Assim, no quadrante 1, encontram-se agrupados os termos que compõem a Classe 4 –

“Debate: Vida e Crime”. Como já afirmado, essa classe é a que possui a maior 

representação (47,71% do corpus analisado). A  partir da grande concentração dos 

termos, pode-se afirmar que existe grande similitude nos estilos discursivos dos trechos 

incluídos nessa classe. No quadrante 2, encontra-se a Classe 1, denominada de 

Informativo Debate 

Universais 

Específico ao 

Brasil 

Classe 3- “Julgamento na 

Ditadura”-13,43% 

Classe 1- “Notícias 

Internacionais”- 21,39% 

Classe 2- “Debate 

Constitucional”-17,47%  

Classe 4- Debate: Vida 

e Crime-47,71% 
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“Notícias Internacionais”, a qual constitui a segunda classe (21,39%) a representar  o 

corpus. No quadrante 3, encontram-se os termos próprios da Classe 3, denominada de 

“Julgamento na Ditadura”, sendo a classe que tem a menor representação (13,43%) 

do corpus. Por último, encontra-se, no quadrante 4, a Classe 2, “Debate 

Constitucional”, que representa 17,47% do corpus. Observa-se que esta manifesta uma 

grande dispersão entre os termos, o que significa uma maior variabilidade discursiva.  

 Analisando os resultados da AFC enquanto sistema de coordenadas, percebe-se 

que, no eixo horizontal (eixo X), situam-se, no lado direito, tanto os vocábulos da 

Classe 1 (Notícias Internacionais) como os da Classe 3 (Julgamentos na Ditadura). 

De fato, em ambas as classes, os textos apresentam um estilo informativo, pois apenas 

narram casos de condenações e de execuções, tanto no plano nacional (Classe 3) como 

no  internacional (Classe I).  No lado esquerdo do eixo horizontal, encontram-se os 

termos da Classe 4 (Debate: vida e Crime) e os da Classe 2  (Debate Constitucional). 

Ambas as classes são constituídas pelos argumentos sobre a viabilidade ou não da 

implantação da pena de morte. Na Classe 4, questiona-se a ideia da implantação da pena 

de morte como forma de diminuir a criminalidade. Na Classe 2, igualmente, questiona-

se a possibilidade da implantação da pena de morte no Brasil, já que, na elaboração da 

Constituição brasileira de 1988, garantiu-se, por meio das cláusulas pétreas, que os 

direitos fundamentais não poderiam ser objeto de deliberação; neste caso, 

especificamente, o direito à vida. 

 Usando-se como ponto de referência o eixo vertical, verifica-se que, na parte 

superior deste, localizam-se as palavras que formam tanto a Classe 1 (Condenações 

Internacionais) como a Classe 4 (Debate: Vida e Crime). Pode-se constatar, no 

Quadrante 1 ou no Quadrante 4, que os trechos (UCE) referem-se a processos penais 
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internacionais (Classe 1) ou a debates questionando se as experiências internacionais de 

pena de morte reduziram ou não a criminalidade. Em ambas classes, o enfoque principal 

dirige-se às experiências e notícias internacionais sobre a pena de morte. Na parte 

inferior do eixo vertical, encontram-se as palavras que constituem as Classes 2 (Debate 

Constitucional) e 3 (Julgamento na Ditadura). De fato, as duas classes se dirigem 

diretamente a situações brasileiras, seja nos debates ocorridos no Congresso Nacional 

sobre a abolição da pena de morte (1987–1988), seja  sobre sua reintrodução, em 1993, 

através de um plebiscito (Classe 2), seja nos informes sobre processos penais, durante a 

ditadura, nos quais a pena de morte foi solicitada pelo procuradoria e/ou dada como 

sentença pelos tribunais militares.  

 Pode-se pensar que a organização oferecida pela Análise Fatorial de 

Correspondência mostra as dimensões latentes que organizam os textos publicados 

pelos dois jornais paulistas sobre a pena de morte. Presume-se que as relações de 

aproximação e oposição das quatro classes obtidas pelo Alceste podem ser 

compreendidas a partir dos eixos das coordenadas que atuam como organizadores da 

grande variedade de textos jornalísticos sobre a pena de morte. Essa noção de eixos 

organizadores aproxima-se da definição dada por Doise (1990) aos princípios 

organizadores das representações sociais.  

 A aplicação desse princípio, em material discursivo, foi realizada por Camino, 

Álvaro, Torres, Garrido, Morais & Barbosa (2013), quando, estudando através do 

ALCESTE, as justificativas dadas à existência de diferenças socioeconômicas entre 

brancos e negros no Brasil, constataram que as justificativas situam-se em torno de duas 

dimensões bipolares. Por um lado, as justificativas negam ou aceitam a existência de 

preconceito racial; por outro, atribuem as diferenças, seja à permanência do racismo, 



127 

 

seja a problemas socioeconômicos sem relação com raça.  Na combinação desses 

elementos, os autores situam as diversas formas de racismo: aberto, sutil ou simbólico. 

Estudando os pareceres dados sobre a legalidade ou não da união civil pelos membros 

do Supremo Tribunal Federal, Moraes & Camino (2016) constataram a existência de 

dois princípios bipolares que organizaram o enorme conjunto de argumentos dados.  Por 

um lado, debatia-se acerca da legitimidade do Supremo Tribunal Federal para 

solucionar o tema, suprindo as omissões do Legislativo. Cabe salientar que os membros 

do Tribunal decidiram, por unanimidade de votos, pelo reconhecimento da união estável 

entre pessoas do mesmo sexo. Os argumentos favoráveis à união civil apoiavam-se na 

dignidade humana e na defesa das minorias. Por outro lado, argumentos, embora 

sustentando uma opinião favorável, sugeriam um debate sobre qual seria a natureza real 

da família. Essa organização dos diversos discursos usados permite constatar que, 

embora a decisão sobre a união civil tenha sido unânime, alguns ministros resistiram a 

atribuir a condição de matrimônio e família à união civil. 

 Diante desses e de outros estudos, deduz-se que o conceito de Princípios 

Organizadores das Representações Sociais de Doise (1990) pode ser aplicado, 

proveitosamente, à análise de discursos. No caso do jornal Estado de São Paulo, o 

conteúdo de seus textos organiza-se em duas dimensões bipolares. Em uma dimensão, 

os textos podem tratar da pena de morte, em seus aspectos mais universais e específicos 

ao Brasil. Na outra dimensão, os textos ou são puramente de natureza informativa ou 

trazem o debate acerca dos argumentos pró e contra a pena de morte. Essa organização 

permite entender melhor o estilo adotado pelo jornal durante os três períodos estudados. 

Assim, as informações sobre sentenças e execuções da pena de morte internacionais, e 

mais particularmente nacionais, marcaram o estilo adotado particularmente na ditadura 
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militar. Já os textos com argumentos relacionados à nossa Constituição marcaram o 

estilo durante o período da transição à democracia. Finalmente, os textos com 

argumentos mais gerais sobre a incidência ou não da pena de morte na diminuição da 

criminalidade formam a tônica no período da democracia formal. 

 

3.4.2 Resultados -análise lexical - jornal Folha de São Paulo  

Segundo a análise processada pelo Alceste, o corpus dos textos escolhidos da 

Folha foi constituído de 478 unidades de contexto iniciais (U.C.I), totalizando 115.452 

ocorrências, sendo 16.410 palavras diferentes, em média 7 ocorrências por palavra. 

Após a redução do vocabulário às suas raízes, foram encontradas 1.273 palavras 

reduzidas e analisáveis, e o corpus foi reduzido a 3.396 unidades de contexto 

elementares (U.C.E). A classificação hierárquica descendente (CHD) reteve 77% do 

total de U.C.E do corpus.  

O Dendrograma (Figura 3), criado pelo programa computacional, possibilita a 

visualização de 3 classes temáticas, com o número mínimo de 170 U.C.E por classe, 

com um aproveitamento de 77% . As classes estão relacionadas da seguinte forma: 
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Figura 2- Dendrograma do Corpus Repertórios Discursivos sobre a Pena de Morte no 

Jornal Folha de São Paulo  

 

 Apresentando as Classes  

A Classe 1, denominada de “Julgamentos na Ditadura” e que representa 27% 

do total, organiza-se (Tabela 5) em torno das seguintes palavras: acusados, promotor, 

sentença, julga, terror, militar, informa e policial. Não é de estranhar que os trechos 

compostos por esses termos apareçam, mais frequentemente, nas publicações dos anos 

1970, 1971 e 1974, auge da repressão militar, e nos cadernos de: política, justiça, 

policial e internacional. Essa classe, como se pode ver no Quadro 5, faz referência às 

CLASSE 1 

“Julgamentos na Ditadura” 

27% 

CLASSE 2 

“Debate: Vida e 

Crime” 

49% 

CLASSE 3 

“Debate Constitucional”  

24% 
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Brasil 

77 % de aproveitamento de u.c.e. 
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acusações e sentenças de pena de morte no período da ditadura militar. Esses trechos 

possuem um enfoque estritamente informativo. 

Tabela 1- Palavras e variáveis significativas referentes à Classe 1 “Julgamentos na 

Ditadura” (27% do corpus)  

Palavras   

Significativas 

Khi2 UCE Cl1 UCE clas. % 

Acusados 

Promotor 

Sentença 

Julga 

Terror 

Militar 

Informa 

Oficial 

163 

163 

103 

96 

96 

79 

74 

73 

67 

64 

48 

49 

49 

39 

36 

34 

72 

67 

55 

59 

59 

46 

42 

39 

93 

96 

87 

83 

83 

85 

86 

87 

Variáveis  Khi2 UCE Cl1 UCE clas. % 

*ano_1970 

*ano_1971 

*ano_1974 

*cad_int 

cad_política 

cad_justiça 

cad_policial 

316 

196 

153 

446 

82 

49 

45 

135 

120 

84 

382 

90 

24 

52 

151 

161 

106 

646 

154 

28 

90 

89 

75 

79 

59 

58 

86 

58 

 

Quadro 1-Exemplos de trechos (UCE) acerca da classe “Julgamentos na Ditadura” 

“segundo a denúncia oferecida pelo promotor José Manes Leitão, os acusados 

participaram no dia dezenove de agosto do ano passado do assalto a uma agência 

bancária de Ramos, ocasião em que foi morto o guarda bancário Vagner Lúvio 

Vitorino da Silva”. 

“entre os que aguardam essa resolução há dois estudantes de 20 anos, acusados de 

formar organizações para militares. Um Conselho em Santiago do Chile julga 

cinquenta e sete militares e dez civis acusados de espionagem, sabotagem e infiltração 

na Força aérea.” 

“promotor pedirá a pena de morte para sequestradores do caravelle. O promotor José 

Manes Leitão da auditoria da aeronáutica, informou ontem que, com base Lei de 
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Segurança Nacional, pedirá a pena de morte ou de prisão perpétua para os 

terroristas que tentaram sequestrar, na semana passada.” 

 

 

A Classe 2 (Tabela 6), denominada de “Debate: Vida e Crime”, reúne as 

seguintes palavras significativas: sociedade, vida, violação, mais, direito, criminalidade, 

existem, problema, povo, humanidade, pobre. Essa classe aparece, mais 

significativamente, nos anos de 1987, 1991 e 1993 e nos cadernos: espaço aberto, 

consulta e opinião. Nessa classe, como se pode ver no Quadro 2, estabelece-se um 

debate acerca do real valor da vida, frente às situações de insegurança provocadas pela 

violência que, comumente, ocorre no cotidiano das cidades brasileiras. Critica-se o 

Estado, que detém o poder de proteger e evitar tais situações, bem como de não buscar 

entender a raiz do problema e solucioná-la, dever do qual muitas vezes se esquiva.  
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Tabela 2- Palavras e variáveis significativas referentes à Classe 2 – “Debate: Vida e 

Crime”. (49% do corpus)  

Palavras 

Significativas 

Khi2 UCE Cl1 UCE clas. % 

Sociedade 

Vida 

Violação 

Mais 

Direito 

Criminalidade 

Existem 

Problema 

Povo 

Humanidade 

Pobre 

86 

84 

63 

62 

48 

47 

43 

42 

41 

38 

32 

106 

126 

100 

206 

101 

86 

73 

56 

55 

35 

44 

117 

148 

119 

293 

129 

106 

88 

63 

62 

35 

50 

91 

85 

84 

70 

78 

81 

83 

89 

89 

100 

88 

Variáveis 

 
Khi2 UCE Cl1 UCE clas. % 

*ano_1991 

*ano_1993 

*ano_1987 

*caderno espaço aberto 

*caderno consulta ao povo 

*caderno opinião 

283 

14 

7 

178 

150 

140 

747 

200 

113 

303 

238 

213 

1099 

200 

113 

377 

288 

254 

68 

58 

58 

80 

83 

84 

 

 

Quadro 2- Exemplos de trechos (UCE) acerca da classe “Debate: Vida e Crime”  

“Como entender e aceitar que um cidadão, trafegando numa rodovia a trabalho, possa 

ser furtivamente abordado, arrancado de seu veículo e ter sua trajetória de vida 

interrompida pela vontade soberana de marginais, bandidos inconsequentes.” 

“O senhor acredita em vida após a morte Amaral Neto? Se existe Deus, deve haver 

alguma coisa. Não seria cínico de dizer o que quer que seja?” 

“às vezes tão nocivas quanto a omissão a atenção às raízes dos problemas. O direito à 

vida não pode ser objeto de questionamento. [...]. É difícil ser honesto neste mundo. É 

crime de todos os tipos e para todos os lados ninguém faz nada, principalmente quem 

tem o poder nas mãos”. 
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 A Classe 3, denominada “Debate Constitucional”, aglutinou (Tabela 7) as 

seguintes palavras significativas: por cento, plebiscito, aprovação, deputado, favor, pena 

de morte, votos, partido, realização, proposta, pesquisa, comissão, senado, apoia, 

projeto, congresso, adoção. Esse conjunto de palavras caracterizam as publicações dos 

anos de 1987, 1988, 1989 e 1995 e  está situado principalmente nos cadernos nacional e 

cotidiano. 

Tabela 3- Palavras e variáveis mais relevantes referentes à Classe 3 - “Debate 

Constitucional” (24% do corpus) 

Palavras 

Significativas 

Khi2 UCE Cl1 UCE clas. % 

Por cento 

Plebiscito 

Aprovação 

Deputado 

Favor 

Pena de morte 

Votos 

Partido  

Realização 

Proposta 

Pesquisa 

Comissão 

Senado 

Apoia 

Projeto 

Congresso 

268 

220 

204 

184 

168 

145 

136 

101 

92 

112 

112 

91 

91 

89 

89 

89 

115 

104 

85 

91 

82 

401 

60 

38 

50 

55 

44 

36 

29 

50 

48 

48 

140 

133 

101 

119 

106 

1108 

73 

42 

68 

71 

50 

41 

29 

69 

65 

65 

82 

78 

84 

76 

77 

36 

82 

90 

74 

77 

88 

88 

100 

72 

74 

74 

Adoção 86 55 81 68 

Variáveis  Khi2 UCE Cl1 UCE clas. % 

*ano_1987 

*ano_1988 

*ano_1989 

*ano_1993 

*ano_1995 

*cad_nacional 

*cad_cotidiano 

4 

2 

3 

35 

3 

66 

6 

59 

37 

14 

128 

20 

106 

9 

196 

124 

40 

345 

60 

228 

18 

30 

50 

40 

37 

33 

46 

50 
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Como se pode ver no Quadro 3, os trechos jornalísticos dessa classe referem-se a 

duas situações. Uma delas é a proposta do deputado Amaral Neto para que se realizasse 

um plebiscito democrático, a fim de deliberar sobre a possibilidade de implantação da 

pena de morte no Brasil. A outra se refere ao aparecimento (no Brasil e em outros 

países) de pesquisas de opinião sobre a pena de morte. 

 

Quadro 3- Exemplos de trechos (UCE) acerca da classe “Debate Constitucional” 

 

“Em dois outros partidos do bloco conservador FL e PTB, é maior o número de 

congressistas contrários à adoção da punição”. No PFL trinta e dois por cento dos 

entrevistados são favoráveis e, sessenta e dois por cento contrários. No PTB trinta e 

quatro por cento apoiam e sessenta e seis por cento discordam. 

“A decisão vai contra o desejo da maioria da população, segundo a última pesquisa 

de opinião sessenta e um por cento dos canadenses são favoráveis ou tendem a apoiar 

a volta da pena de morte no país.” 

“Cresce o apoio da população à pena de morte. Na Pesquisa Datafolha em cento e 

vinte e dois municípios mostra que cresceu o apoio à implantação da pena de morte 

no país cinquenta e cinco por cento são a favor da punição e trinta e oito por cento, 

contra." 

 

Pelas explicações dadas para cada classe, pode-se constatar a existência de 

semelhanças entre algumas das classes. De fato, o Dendrograma (Figura 3) mostrou que 

as classes 2 e 3 têm um elemento em comum: ambas apresentam argumentos de 

diferentes tipos sobre a legalidade e/ou efetividade da implantação da pena de morte. 
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Por sua vez, a classe 1 apresenta-se bastante distante das outras classes, ao possuir uma 

natureza mais informativa concentrada nos processos do período da ditadura militar.  

Porém, na técnica da Análise Fatorial por Correspondência (AFC), serão 

mais bem entendidas as relações de semelhanças e oposições entre as três classes 

encontradas pela CHD.  

Dessa forma, numa primeira leitura dos resultados obtidos na AFC (Figura 4), 

observa-se que as classes têm uma interseção mínima, e que essa interseção se produz, 

especificamente, onde os dois eixos do sistema de coordenadas se cortam, o que 

caracteriza uma grande independência entre as três classes, pois praticamente não 

possuem superposição de termos. Observa-se, também, que a classe 2, “Debate: vida e 

crime”, situa-se, claramente, no primeiro quadrante do sistema (no sentido horário), e a 

classe 3, “Debate Constitucional”, aparece no quarto quadrante, em clara oposição à 

Classe 3, indicando que ambas as classes, embora tratem de debates, estes giram em 

torno de temas diferentes: aspectos constitucionais e aspectos fundamentais da pena de 

morte. Já as palavras que compõem a classe 1, “Julgamentos na ditadura”, 

distribuem-se, de maneira bem concentrada, em torno do eixo horizontal do sistema, 

mostrando a pouca influência que o eixo vertical tem sobre a distribuição dessas 

palavras. Trata-se de uma classe na qual os textos são puramente informativos. 
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Gráfico 3 - Representação em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 

dos artigos do jornal Folha de São Paulo que abordam o tema da pena de orte nos três 

momentos políticos do Brasil: ditadura, transição da ditadura para a democracia, e 

democracia 

 

Adotando a perspectiva dos princípios organizadores, pode-se atribuir, ao eixo 

horizontal, uma dimensão bipolar que separa os trechos jornalísticos de caráter 

puramente informativo (lado direito do eixo horizontal), contidos na Classe 1, de 

trechos que enunciam opiniões (lado esquerdo do eixo horizontal) contidas tanto na 

Classe 2 como na Classe 3. Em relação ao eixo vertical, observa-se que a classe 2 se 

Gerais-Universais 

Jurídicos - Específicos 

Debate 
Informativo 

Classe 1- “Julgamentos 

na Ditadura” 

Classe 2- “Debate: Vida e 

Crime” 

Classe 3 – “Debate Constitucional” 
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encontra na parte superior do eixo vertical, enquanto que a classe 3 situa-se na parte 

inferior. Pode-se concluir que as três classes encontradas pela AFC situam-se entre duas 

dimensões bipolares. O eixo horizontal (X) contrapõe textos que contêm argumentos a 

trechos puramente informativos. Vale ressaltar que essa dimensão também foi 

encontrada na AFC realizada no material do Estado de São Paulo. No que concerne ao 

eixo vertical (Y), constata-se que, nessa dimensão, opõem-se textos que debatem temas 

gerais em relação à pena de morte (se é justa ou não; se é eficiente ou não) a outros 

onde o debate se centra nos aspectos jurídicos (constitucionais) da pena de morte. Esta 

dimensão tem alguma semelhança com a encontrada na análise do Estado de São Paulo 

(universais – específicos ao Brasil), na medida em que se pode considerar que os temas 

gerais tratados pela Folha, são de fato temas universais que se colocam em qualquer 

país em relação à pena de morte. Já os temas constitucionais e a possibilidade de 

emendas são temas jurídicos, mas bastante específicos a história recente do Brasil. 

3.4.3 Análise de conteúdo: descrição e procedimentos 

A análise de conteúdo, como técnica de pesquisa nas ciências sociais, surge nos 

anos 40 e 50 do século XX, principalmente na análise do discurso político.  Kaplan 

(1943) afirmava que a análise de conteúdo constituía-se na “statistical semantics” do 

discurso político. Aproximando-se mais a concepção que se tem hoje da análise de 

conteúdo, Berelson (1971) e Cartwrigth (1978) a definem como uma técnica de 

investigação que visa uma descripção objetiva e sistemática do conteúdo manifesto de 

uma comunicação de um comportamento simbólico. A análise de conteúdo se 

consolidará como técnica de pesquisa na Psicologia Social, a partir da 1ª edição do 

Handbook of Social Psychology, de Lindsey e Aronson (1954). Na segunda edição, a 

Análise de Conteúdo terá todo um capítulo dedicado a ela. Nesse capítulo, Holsti (1969) 
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a define como “A técnica que permite fazer inferências sobre uma mensagem a partir da 

identificação objetiva e sistemática de suas características”. A partir desta ampla 

definição, numerosas técnicas foram propostas para realizar uma análise de conteúdo. 

 Neste trabalho, escolheu-se como ponto de referência o livro Análise de 

Conteúdo, de Bardin, publicado em 1977. Nele, o autor apresenta um conjunto de 

ferramentas metodológicas que se aplicam a diferentes construções discursivas.  As 

diversas abordagens têm como base três etapas de análise: A pré-análise, a exploração 

do material e o tratamento e interpretação dos resultados (Bardin 1977-2011). 

 Primeira etapa: A pré-análise. Caracteriza-se pela leitura flutuante do material, pela 

escolha do material a ser analisada, pela caracterização das hipóteses e pela elaboração 

dos objetivos e indicadores que são a base da interpretação (Bardin 1977-2011). 

Segunda etapa: A exploração do material. Consiste, essencialmente, na codificação dos 

dados por meio das unidades de registro. Na fase da codificação, incluem-se as diversas 

atividades como: recortes do discurso do material, critério de como será realizada a 

contagem e classificação das informações em categorias simbólicas ou temáticas. Vale 

salientar que as categorias podem ser previamente definidas pelo pesquisador 

(categorias a priori) ou podem ser definidas ao longo do processo de análise pelo 

pesquisador e pelos juízes (categorias a posteriori). Neste estudo, as categorias foram 

definidas a posteriori. Primeiramente, agregaram-se textos ou frases que tinham 

semelhança material. Estas diferentes unidades foram, num segundo momento, reunidas 

em categorias mais amplas, a fim de que essas categorias pudessem sintetizar a 

variedade de argumentos a favor ou contra a pena de morte (Bardin 1977-2011). 
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Terceira etapa: O tratamento e a interpretação dos resultados. Caracteriza-se pelo 

agrupamento dos dados a partir de significados por diferenciação e por semelhança, 

cujo critério deve ser estabelecido pelo pesquisador, possibilitando a elaboração das 

categorias. Posteriormente, o pesquisador define as categorias constitutivas, dando um 

sentido à organização do material e retira, deste, trecho das unidades de registros, que 

podem ser palavras, frases e parágrafos, colocando um exemplo de um recorte original 

do material, a fim de exemplificar a categoria definida (Bardin, 1978-2011; Carregnato 

& Mutti, 2006; Moraes, 1999).  

O processo de categorização foi realizado sobre o conjunto de artigos dos dois 

jornais. A categorização foi realizada, inicialmente, por tres juízes independentes. 

Posteriormente, constatou-se que a concordância acerca dos temas era muito grande. 

Desse modo, o material de análise foi debatido em reuniões, para se chegar a uma 

unanimidade acerca das categorias.  

 Posteriormente, analisou-se cada um dos jornais, a partir das categorias 

encontradas. Os resultados da análise de conteúdo serão apresentados da seguinte 

forma: 

a) Categorias encontradas; 

b) Definições e exemplos das respectivas categorias, 

c) As frequências dos posicionamentos a favor ou contra, em função dos jornais 

e dos períodos políticos. 

d) Finalmente, as frequências das diversas categorias e justificativas, em função 

dos jornais e dos períodos políticos. 
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Vale ressaltar que o material coletado para a análise era bastante volumoso. No 

caso da Análise Lexical, onde se usa um programa computadorizado, essa quantidade 

não constituía um problema. Na análise de conteúdo, exige-se que o pesquisador 

examine, diretamente, todo o material, a fim de construir as categorias. Decidiu-se, 

portanto, reduzir o material, tendo em vista que a técnica de Análise de Conteúdo pôde 

ser realizada com um material mais reduzido (Bardin, 1977-2011).  Assim, no período 

da ditadura militar, foram escolhidos os anos de 1969 a 1972, auge da repressão. Na 

transição à democracia, foram selecionados os anos 1987 e 1993, períodos que, 

respectivamente, contemplam a Constituinte e a proposta de plebiscito. E, por fim, 

foram contemplados os anos nos quais a democracia já se encontrava consolidada (2008 

a 2011).  

 

 a) Categorias encontradas 

 Separando os artigos favoráveis e contrários à pena de morte, encontram-se, 

seguindo o procedimento descrito anteriormente no item 3.4.3.1, seis argumentos, três a 

favor e três contra (Quadro -1), que sintetizam bem o conjunto do material analisado. 

Assim, observa-se que as opiniões podem ser a favor ou contra a pena de morte, 

baseando-se na eficiência ou ineficiência desta na diminuição da criminalidade. 

Observam-se, também, opiniões a favor ou contra a pena de morte, segundo esta seja 

justa (quem mata perde o direito à vida) ou injusta (o direito a vida é inalienável, 

mesmo para quem mata outrem). Finalmente, existem textos que narram eventos a favor 

ou contra a pena de morte, sem oferecer argumentos. 
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Quadro 1- Argumentos a “favor” e “contra” à pena de morte, dos jornais 

apreendidos por meio da Análise de Conteúdo 

ARGUMENTOS A FAVOR DA PENA 

DE MORTE 

ARGUMENTOS CONTRA A PENA DE 

MORTE 

A pena de morte é eficiente 

A pena de morte é justa 

A favor, sem argumentos 

A pena de morte é ineficiente 

A pena de morte é injusta 

Contra, sem argumentos 

 

b) Definições e exemplos de cada categoria 

A pena de morte é eficiente. Acredita-se na eficiência da pena de morte como uma 

política para a redução da violência. Observa-se a ideia de que a pena de morte deve ser 

aplicada de forma imediata, com um caráter de Lei de Talião. Acredita-se, ainda, que, 

com a implantação dela no Brasil, os custos com o sistema carcerário, que acabam 

sendo pagos pela própria sociedade, seriam reduzidos. 

A opinião pública do país tem criticado asperamente as autoridades 

governamentais pela sua ação pouco efetiva no combate ao crime, 

encorajada pela onda de liberalismo legal dos últimos dez anos. Há 

apenas seis meses, a Suprema Corte dos Estados Unidos parecia ter 

banido definitivamente a pena de morte. Agora, um protesto nacional 

poderá fazer com que a cadeira elétrica e a câmara de gás voltem a ser 

usadas.  

A atual epidemia de esfaqueamentos, estrangulamentos, fuzilamentos e 

estupros, elevou o número de crimes a uma quantidade assombrosa [...]. 

A publicidade dada a estes casos está se transformando em uma 

verdadeira obsessão da imprensa e da televisão. (Jornal: Folha de São 
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Paulo, caderno ilustrativo. Título: Pena de morte; a solução para o 

crime nos Estados Unidos, 1972). 

 

O que pensamos, simplesmente, é tirar de nossas costas as penalidades 

que deveriam recair sobre os criminosos. Quando um indivíduo qualquer 

é condenado a vinte ou trinta anos de prisão, os condenados na realidade 

somos nós, a sociedade, que iremos sustentar por vinte ou trinta anos 

toda a estrutura referente ao condenado. O próprio preso, os guardas, 

todo o aparelhamento da prisão; diretores, médicos, enfermeiros, 

vigilantes, cozinheiros, ajudantes, etc.; sem falar no custo dos edifícios e 

sua conservação e sem falar no custo da organização judicial necessária 

para o julgamento do criminoso, o qual, aliás, se mantém 

indefinidamente para apreciação de pedidos de suspensão ou diminuição 

de penas e de livramento condicional. Tudo isso representa um custo 

muito alto a recair sobre os ombros dos que não têm culpa alguma. 

(Jornal: Estado de São Paulo, caderno política. Título: A pena de 

morte, 1988). 

 

A pena de morte é ineficiente. Nessa categoria, incluem-se os argumentos que analisam 

a ineficiência da pena de morte como política para a redução da violência. Considera-se 

como prioritária a discussão das políticas sociais, no lugar da discussão sobre a redução 

da prática delituosa, por meio da pena de morte. De uma forma geral, a pena de morte é 

considerada ineficiente, pelo simples fato de já existir, no Brasil, e por se saber que, na 

prática, ela não reduz a criminalidade. 
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A punição contra o tráfico de drogas pode ser decidida pelo Congresso 

porque nos Estados Unidos é um crime federal. Os senadores contrários à 

medida argumentaram que o projeto de lei não ajudará a resolver o 

problema e acusaram D'Amato de aproveitar o tema para fazer 

demagogia. É um passo precipitado e demagógico, típico de ano eleitoral, 

disse o senador Paul Bimon, referindo se às eleições presidenciais e 

legislativas de novembro. O senador Edward Kennedy apresentou um 

relatório indicando que a pena de morte não só não diminui o crime como 

muitas vezes é aplicada a pessoas cuja inocência é provada 

posteriormente. (Jornal: Estado de São Paulo, caderno internacional. 

Título: Estados Unidos punirão o crime do tráfico com a morte, 

1988). 

 

Admirável o jornalista Gilberto Dimenstein; em poucas linhas traça uma 

síntese precisa dos principais aspectos da violência, incluindo de quebra 

o argumento inquestionável contra a pena de morte; ela já existe, vem 

sendo aplicada sistematicamente, à margem do Judiciário, sem 

burocracia que limite sua eficiência, alardeada por seus carrascos para 

que sirva de exemplo, mas a criminalidade não se reduz, aumenta. 

(Jornal: Folha de São Paulo, caderno opinião. Título: Pena de morte, 

1993). 

 

A pena de morte é justa. A pena de morte é considerada justa, e o principal responsável 

pela garantia da segurança dos cidadãos e pela preservação da vida todos é o Estado. 



144 

 

Dentro de um contexto democrático, o Estado pode propor um plebiscito, a fim de que a 

sociedade decida se a pena de morte deve ser implantada ou não.   

Dentre as leis apropriadas, o professor citou a pena de morte que no seu 

entender, tem provocado discussões estéreis. Ela é legitima, porque se a 

vida não pode ser devolvida, a liberdade também não pode, mesmo que 

sejam apenas de cinco minutos. Ela é igual a todas as penas e sua 

legitimidade está no fundo de todas as penas. (Jornal: Folha de São 

Paulo, caderno política. Título: Tornaghi justifica pena de morte 

para terrorismo, 1971) 

 

Por que não aproveitar o plebiscito no dia vinte um de abril para 

consultar o povo se a pena de morte deve ou não ser adotada. Esta, sim, é 

uma consulta séria, sem demagogia, cujo resultado, tenho certeza, será 

cem por cento a favor da pena de morte. (Jornal: Estado de São Paulo, 

caderno espaço aberto. Título: A pena de morte, 1988). 

 

Apena de morte é injusta. É inadmissível que o Estado tenha o poder de decidir sobre a 

retirada da vida de alguém, bem como de delegar à população que decida sobre a 

implantação da pena de morte, por meio de um plebiscito. O retorno da pena de morte 

seria considerada ilegal devido à impossibilidade de revisão constitucional, garantida 

pelas “cláusulas pétreas”, as quais visam preservar os direitos fundamentais, nesse caso, 

o direito à vida. Acredita-se, ainda, essa punição, além de ser injusta, é ilegal e 

discriminatória.  
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O lobby que vem trabalhando contra a aprovação do projeto de Roger 

Gale aponta os Estados Unidos como a maior prova de que a pena de 

morte não só não produz efeitos esperados em termos de redução da 

criminalidade como acaba servindo de Instrumento contra os mais fracos 

no caso dos EUA, negros e hispânicos. (Jornal: Estado de São Paulo, 

caderno internacional. Título: Pena de morte, 1988). 

 

Os partidários da pena de morte já dão sua causa como perdida no 

Congresso Constituinte. Diante da ampla maioria dos parlamentares 

contrária à introdução da pena de morte, proposta rejeitada ontem na 

Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, eles querem agora 

transferir o embate para um terreno que julgam mais favorável; o da 

opinião pública. [...]. A Anistia esgrime ainda três outros argumentos 

contra a pena de morte; é discriminatória nos países onde é aplicada, 

como os Estados Unidos, os réus executados são quase sempre pobres, 

sem dinheiro para pagar bons advogados; sempre há possibilidade de erro 

judicial, nesse caso, evidentemente, não há como voltar atrás na sentença 

que já foi aplicada; a pena de morte desvia a atenção aos problemas 

sociais que são a causa da maior parte aos crimes (Jornal: Folha de São 

Paulo, caderno política. Título: Defensores da pena de morte querem 

levar o tema a plebiscito, 1987). 

 

A favor, sem argumentos. Consiste nas notícias que abordam a pena de morte, com a 

finalidade de reiterar a favor, sem uma fundamentação argumentativa clara. Ou seja, 
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caracterizam-se pelas notícias que foram publicadas com o intuito apenas de divulgar 

um acontecimento específico sobre a pena de morte.  

 

Pela primeira vez em São Paulo foi decretada ontem, às dezoito horas a 

pena de morte. O Conselho Especial de Justiça do Exército, reunido na 

Segunda  Auditoria de Guerra, decretou a pena máxima contra os 

terroristas Ariston de Oliveira Lucena, Diógenes Sobrosa de Souza, 

ambos presos, e Gilberto Faria Lima, vulgo Zorro, foragido, todos co-

autores do assassinato de que foi vítima no Vale do Ribeira, no dia  10  

de maio de  1970. [...] A decisão do Conselho foi tomada por três votos 

contra dois e consubstancia uma longa sentença, onde o juiz pormenoriza 

os acontecimentos que culminaram com a morte do oficial. (Jornal: 

Folha de São Paulo, caderno política. Título: Primeira pena de morte 

em São Paulo, 1971).  

 

Principal suspeito de vazar documentos secretos dos Estados Unidos para 

o site WikiLeaks, o soldado Bradley Manning foi acusado ontem pelo 

Exército de cometer 22 crimes entre os quais o de ajudar o inimigo. A 

punição prevista é a pena de morte. A Promotoria do caso, porém, 

comprometeu-se a aplicar, como punição máxima, a prisão perpétua. 

Manning, de 23 anos, foi preso no Kuwait em julho e está detido na 

brigada do Corpo de Marines de Quântico, Virgínia. [...] (Jornal: Estado 

de São Paulo, caderno internacional. Título: Fonte de WikiLeaks 

pode pegar pena de morte, 2011). 
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Contra, sem argumentos. Consiste nas notícias que abordam a pena de morte, com a 

finalidade de reiterar contra, sem uma fundamentação argumentativa clara, ou seja, são 

notícias que foram publicadas com o intuito apenas de divulgar um acontecimento 

específico sobre a pena de morte.  

 

A Anistia internacional pediu à Justiça dos EUA no Texas que comutasse 

a pena de morte contra Timothy Bunch, cuja execução estava marcada 

para ontem, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Anistia pediu 

que os Estados norte-americanos que adotam a pena de morte que a 

revoguem. (Jornal: Folha de São Paulo, caderno internacional. 

Título: Anistia condena pena de morte nos EUA, 1992).  

 

No capítulo dos direitos individuais e coletivos será votada em primeiro 

lugar a emenda do Centrão sobre a pena de morte, que determina, não 

haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nem pena de 

caráter perpétuo, de trabalhos forçados ou de banimento. (Jornal: Estado 

de São Paulo, caderno política. Título: Greve e pena de morte, 1988).   

 

(c) Frequências dos posicionamentos a favor ou contra, em função dos dois  

jornais e dos períodos políticos 

Após a classificação das diversas justificativas em categorias, analisou-se a 

frequência dos posicionamentos a favor ou contra a pena de morte para cada um dos 

dois jornais, em função dos períodos políticos estudados.  
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Tabela 1- Posicionamentos acerca da pena de morte dos jornais Estado de São 

Paulo e Folha de São Paulo,  em função dos períodos políticos 

Folha de São 

Paulo 

A favor Contra  Total 

Ditadura 

1969-1972 

35 

63,7% 

20 

36,3% 

55 

26,5% 

Transição 

1987-1993 

56 

38,4% 

90 

61,6% 

146 

69,8 

Democracia 

2008-2011 

5 

62,5% 

3 

37,5% 

8 

3,8% 

Total 96 

45,9% 

113 

54,1% 

209 

100% 

Estado de São 

Paulo 

A favor Contra Total 

Ditadura 

1969-1972 

60 

57,7 

44 

42,3 

104 

49,8% 

Transição 

1987-1993 

49 

47,6 

54 

52,4 

103 

49,3% 

Democracia 

2008-2011 

1 

50,0 

1 

50,0 

2 

0,9% 

Total 110 

52,6% 

99 

47,4% 

209 

100% 

 

Observa-se (Tabela 1) que, durante os dois primeiros períodos políticos 

estudados (Ditadura e Transição), os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo 

publicaram um bom número de artigos sobre a pena de morte nos mais diferentes 

cadernos (policial, política, carta ao leitor, internacional, ilustrativo, etc.). Todavia 

fizeram isso com uma diferença: enquanto o Estado publicou praticamente o mesmo 

número de artigos nos dois períodos, em média 25 por ano, a Folha publicou muito 

mais sobre a pena de morte, durante o período de transição, 36 artigos em média por 

ano, do que no período da ditadura, 14 em média. 

No que se refere ao período da democracia formal, os dois jornais publicaram 

muito pouco sobre a pena de morte (o Estado publicou menos de 1 texto por ano, e a 

Folha em torno de 2 por ano). À primeira vista, pode estranhar um número tão baixo de 
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textos, num período onde, na tv e nas redes sociais, se debatia intensamente a violência 

social e a necessidade de se adotarem medidas mais severas. Deve-se ter em mente que, 

após a rejeição da Emenda Constitucional para reintroduzir a pena de morte em 1993, 

esta só é citada como vontade popular e, em geral, por meios de comunicação 

considerados sensacionalistas. O debate sobre a pena de morte foi próprio de períodos 

anteriores, nos quais periódicos não sensacionalistas apresentaram argumentos a favor e 

contra.  

Observa-se (Tabela 2) que, ao se levar em consideração o número de artigos a 

favor e o número de artigos contra, percebe-se que o Estado publicou, nos dois 

períodos, de maneira equilibrada, textos a favor e contra. Já a Folha publicou mais 

artigos a favor da pena de morte (2/3 em média) durante a ditadura, e mais artigos 

contra (também 2/3 em media) durante o período de transição à democracia. 

(d) Frequências dos diversos argumentos a favor ou contra a pena de morte, 

em função dos jornais e dos períodos políticos 

Procedeu-se, finalmente,  à analise dos argumentos a favor ou contra a pena de 

morte citados nos artigos dos dois jornais paulistas. No que se refere aos argumentos a 

favor ou contra a pena de morte publicados na Folha, observa-se (Tabela 2) que, 

durante a ditadura, os poucos textos publicados sobre o tema caracterizam-se como 

estritamente informativos, particularmente quando se trata de informações contrárias à 

pena de morte. De fato, verifica-se que os artigos de caráter informativo, representados 

pela categoria “Informes neutros”, são os que mais aparecem dentro dos dois 

posicionamentos a favor (74,1%) e contra (85,0%).  
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 No período de transição à democracia, os textos a favor da pena de morte 

tendem a ser puramente informativos (55,4%), enquanto os textos contrários trazem 

argumentos (50%) que mostram a injustiça nesse tipo de punição. 

 

Tabela 2-Frequência dos argumentos, a favor e contra a pena de morte, publicados 

pelo jornal Folha de São Paulo, em função dos períodos políticos 

JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO 

  A Favor Contra 

  É 

eficiente 

Legal Informes 

Neutros 

Não       

Eficiente 

Ilegal Informes 

Neutros 

 

Ditadura  3 

8,6% 

6 

17,1% 

 

26 

74,1% 

1 

5,0% 

2 

10,0% 

17 

85,0% 

55 

 

Transição  15 

26,8% 

10 

17,8% 

31 

55,4% 

22 

24,4% 

45 

50,0% 

23 

25,6% 

146 

 

 

Democracia  1 

20,0% 

0 

0,0% 

 

4 

80,60% 

0 

0,0% 

2 

66,7% 

 

1 

33,3% 

8 

 

Total Geral  19 

19,8% 

16 

16,7% 

61 

63,5% 

23 

20,4% 

49 

43,4% 

41 

36,2% 

209 

 

 Já o Estado de São Paulo, embora publique, durante a ditadura, uma ligeira 

maioria de artigos informativos neutros (68,4% dos artigos a favor e 54,5% dos artigos 

contra), ressalte-se que, dos textos contrários, um terço (34,1%) considera a pena de 

morte injusta. Nos textos publicados com posicionamento favorável durante o período 

da transição, os argumentos se dividem entre as três categorias. Mas, dos textos 

contrários à pena de morte, metade desses traz considerações sobre a natureza injusta da 

pena de morte. 

 Durante o período da democracia formal, como já foi constatado, o número de 

textos sobre o tema é ínfimo, o que invalida qualquer comentário sobre a distribuição de 

frequências dos argumentos. 
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Tabela 3-Frequência dos argumentos, a favor e contra a pena de morte, publicados 

pelo jornal Estado de São Paulo, em função dos períodos políticos 

 

JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO 

  A Favor Contra 

  É 

eficiente 

Justa Informes 

Neutros 

Não 

Eficiente 

Injusta Informes 

Neutros 

 

Ditadura  8 

13,3% 

11 

18,3% 

41 

68,4% 

5 

11,4% 

15 

34,1% 

24 

54,5% 

 

104 

Transição  19 

38,7% 

12 

24,5% 

18 

36,8% 

 

13 

24,1% 

27 

50,0% 

14 

25,9% 

103 

Democracia  1 

100,0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

100,0% 

0 

0% 

2 

Total  28 

25,4% 

23 

21,0% 

59 

53,6% 

18 

18,2% 

43 

43,4% 

38 

38,4% 

209 

 

 Comparando ambos os jornais, pode-se observar que, durante a ditadura, os 

textos categorizados de “Informes neutros” são mais numerosos no jornal Folha de São 

Paulo do que no jornal Estado de São Paulo. Já na transição à democracia, observa-se 

que a categoria “Informes neutros” diminui sensivelmente nos dois jornais, enquanto 

que aumentam os textos de caráter opinativo. Na democracia, os textos sobre a pena de 

morte são escassos nos dois jornais,  refletindo o fato de que o debate sobre a temática 

adquiriu um nível de emotividade que não é característico de ambos os jornais. 
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3.4.2 Discussão dos resultados 

O trabalho partiu do pressuposto de que os jornais de São Paulo, por serem 

jornais com posicionamentos políticos e ideológicos diferentes, teria cada um deles, 

uma forma peculiar de transmitir notícias e opiniões sobre a pena de morte. Certamente 

estas diferenças se fariam mais marcantes em função da relação que cada um manteve 

com o Estado brasileiro em cada período estudado. Portanto, pretendia-se analisar os 

discursos utilizados pelos dois jornais mais importantes de São Paulo (o Estado e a 

Folha), ao abordarem o tema da pena de morte em cada um dos três períodos políticos 

em que os últimos 50 (cinquenta) anos da história brasileira foram divididos, em função 

da proposta da pesquisa.   

 Mais especificamente, pretendia-se observar como estão organizados os temas 

jornalísticos acerca da pena de morte, em termos de classes discursivas ou classes 

lexicais nos jornais supracitados. Com esse objetivo, utilizou-se  o software Analyse 

Lexicale par Contexte d'um Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE) como uma 

ferramenta de análise textual, que tem como objetivo descrever  as classes lexicais que 

compõem um texto amplo. Aplicou-se a técnica a cada um dos jornais separadamente. 

Esperava-se constatar os grandes temas relacionados à pena de morte publicados por 

cada um dos dois jornais paulistas.  

No que se refere ao Estado de São Paulo, a técnica de  Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) mostrou a existência de 4 classes lexicais, divididas em dois 

grupos. No primeiro grupo, encontra-se a classe 1, denominada de “Notícias 

Internacionais”, classe que contém informações sobre as condenações à pena de morte 

no plano internacional, publicadas tanto no período ditatorial como no período da 

democracia formal. Situa-se, nesse grupo, a classe 3, “Julgamento na Ditadura”, 

constituída por textos que fazem referência às solicitações da pena de morte no período 
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militar, no Brasil, para as pessoas que, durante a luta armada, cometeram crime.  Ambas 

as classes possuem textos que se situam no plano das notícias. Portanto, possuem 

caráter meramene informativo, sem trazer posicionamentos nem argumentos. 

No segundo grupo, a Classe 2, “Debate Constitucional”, constituída por textos 

jornalísticos que tratam tanto da abolição da pena de morte (seria uma cláusula pétrea da 

Constituição de 1988), bem como da proposta feita pelo deputado Amaral Neto (1993) 

de realizar um plesbicito democrático sobre a implantação dessa sanção no Brasil. 

Finalmente, também no segundo grupo, a Classe 4, “Debate: Vida e Crime”, reúne 

textos que falam da violência e de algumas alternativas de solução. Assim, a pena de 

morte ora é sugerida como uma alternativa à diminuição da criminalidade, ora é 

desconsiderada como a solução mais adequada. Essas duas classes trazem argumentos 

favoráveis e contrários à pena de morte, tanto em nível constitucional (Classe 2) como 

em nível de crimes cometidos contra a vida (Classe 4). 

 A técnica da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), aplicada ao 

material recolhido da Folha de São Paulo, demonstrou a existência de 3 classes lexicais. 

A Classe 1, denominada  “Julgamentos na Ditadura”, constituída por textos que fazem 

referência às acusações e sentenças de pena de morte durante a ditadura militar, nos 

anos 1970, 1971 e 1974, quando se atingiu o auge da repressão militar. Vale salientar 

que esses  trechos possuem um enfoque estritamente informativo. Depois a CHD mostra 

a existência de duas classes juntas. A Classe 2, “Debate: Vida e Crime”, reúne textos 

que estabelecem um debate acerca do real valor da vida, frente às situações de 

insegurança provocadas pela violência que, comumente, ocorre no cotidiano das cidades 

brasileiras. E, finalmente, a Classe 3, “Debate Constitucional”, cujos trechos 

jornalísticos referem-se a duas situações: a abolição da pena de morte pela Constituição 

de 1988, e  a proposta do Deputado Amaral Neto (1993), no sentido de que fosse 
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realizado um plebiscito democrático, a fim de deliberar sobre a possibilidade de 

implantação da pena de morte no Brasil. 

Pode-se perceber, na análise das classes organizadas pela técnica da CHD do  

ALCESTE, que existem fortes semelhanças nos padrões discursivos encontrados nos 

dois jornais. Essa semelhança aparece, por exemplo, nos artigos de caráter informativo 

que constituem as Classes 3 (“Julgamento na ditadura”) e 1 (“Notícias Internacionais”), 

do jornal Estado de São Paulo, e a Classe 1 (“Julgamentos na Ditadura”), do jornal 

Folha de São Paulo. No entanto, os temas que tiveram maior percentual representativo 

do corpus nos dois jornais foram os de caráter opinativo. Assim, no Estado de São 

Paulo, a Classe 4 (“Debate: Vida e Crime”, com 47%) e a Classe 2 (“Debate 

Constitucional”, com 17%), que veiculavam argumentos e debates sobre a pena de 

morte, constituem 2/3 do material publicado. Já na Folha de São Paulo, na Classe 2 

(“Debate: Vida e Crime”, com 49%) e na classe 3 (“Debate Constitucional”, com 24%), 

congregavam-se textos opinativos, que constituíam praticamente 75% do material 

publicado. Significa que, embora durante a ditadura prevalecesse o caráter informativo 

das notícias, posteriormente, e com maior intensidade no período de transição, na 

democracia, poucas vezes, a temática da pena de morte foi colocada em debate nos dois 

jornais.  

A Análise Fatorial de Correspondência, embora uma técnica quantitativa que 

utiliza o sistema de coordenadas para mapear as palavras, permitiu, de fato, uma 

abordagem mais qualitativa sobre o material publicado pelos dois jornais. Aplicada aos 

textos do Estado de São Paulo, ela permitiu distinguir duas dimensões bipolares, onde 

se enquadram as diversas classes. Uma dimensão opõe temas gerais, universais (Classes 

2 e 3), a temas específicos do Brasil (Classes 1 e 4).  A segunda dimensão opõe, por um 
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lado, textos puramente informativos, descritivos (Classes 1 e 3); por outro lado, textos 

opinativos, que apresentam diversos argumentos (Classes 2 e 4). 

 Essa organização permite entender melhor os estilos adotados pelo jornal Estado 

de São Paulo, durante os três períodos estudados. Desse modo, as informações sem 

comentários sobre sentenças e execuções da pena de morte internacionais e nacionais 

marcaram o estilo adotado, particularmente durante a ditadura militar. Já os textos com 

argumentos relacionados à nossa constituição marcaram o estilo durante o período da 

transição à democracia. Finalmente, como já foi observado, o jornal Estado de São 

Paulo não publicou nada sobre a pena de morte no período democrático formal.   

A técnica de Análise Fatorial de Correspondência (AFC), aplicada aos textos da 

Folha de São Paulo, permitiu distinguir duas dimensões bipolares, onde se enquadram 

as três classes. No eixo horizontal, encontra-se a dimensão bipolar que opõe textos 

jornalísticos puramente informativos aos textos opinativos. Vale ressaltar que essa foi  a 

mesma dimensão obtida na análise dos textos do Estado de São Paulo. No eixo 

horizontal, opõem-se dois tipos de argumentos a favor e contra a pena de morte: num 

lado, argumentos que se referem aos aspetos fundamentais da pena de morte (Classe 2: 

“Debate: Vida e Crime”); no outro, os argumentos da natureza mais jurídica (Classe 3: 

“Debate Constitucional”). É interessante notar que os léxicos da classe 1 se distribuem 

em torno do eixo horizontal, no seu lado direito, sinalizando, assim, que estes textos 

informativos sobre os processos nos tribunais militares da ditadura não contêm qualquer 

tipo de argumento.  

As Análises Fatorais de Correspondência, realizadas sobre os textos dos dois 

jornais, mostraram bastante semelhanças, mas também alguma diferença. Como se pode 

observar nos Gráficos 2 e 3, os materiais dos dois jornais situam-se entre duas 
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dimensões bipolares que definem estilos e temas. Observa-se que, nesses jornais, a 

dimensão informativo-opinativa aparece claramente.  De fato, ambos os jornais usaram 

um estilo puramente narrativo, ao informar sobre processos centrados na pena de morte. 

Como já observado, essas informações apareceram com maior frequência no período da 

ditadura militar. A diferença está no fato de que a Folha limitou-se, em geral, a informar 

sobre os Atos Institucionais que instituíram a pena de morte e os processos militares que 

se estabeleceram posteriormente. Já no Estado, observam-se duas narrativas diferentes: 

as específicas sobre os acontecimentos no Brasil e as narrativas de processos e debates 

internacionais sobre a pena de morte. Nessas notícias internacionais, apareciam 

frequentemente argumentos abstratos e gerais, algumas vezes a favor, mas, com maior 

frequência, contra a pena de morte.  

No que se refere à segunda dimensão, em ambos os jornais, ela separa 

argumentos jurídicos sobre a pena de morte, específicos aos debates constitucionais no 

Brasil, dos argumentos que podem ser definidos como fundamentais, nos quais se 

debatem as relações complexas entre direito à vida, criminalidade e pena de morte.  Os 

argumentos jurídicos apareceram com maior frequência nos anos 1988 (elaboração da 

Constituição) e 1993 (Proposta de Emenda Constitucional).  

Um segundo objetivo específico era observar se os posicionamentos a favor ou 

contra a pena de morte dos dois jornais paulistas variaram segundo o período político. 

Pela sua natureza, a análise lexical não dá informações sobre os posicionamentos a 

favor ou contra, nem sobre os tipos de argumentos veiculados pelos dois jornais. Por 

essa razão, procedeu-se a uma segunda revisão dos textos recolhidos, utilizando-se a 

Análise de Conteúdo, técnica que permitirá um estudo mais preciso sobre o tipo de 

posicionamento a favor ou contra e sobre os argumentos que justificavam os 

posicionamentos. 
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Como se informou, inicialmente, na apresentação do método de análise de 

conteúdo utilizado, foram separados, em cada jornal, os textos que se posicionavam 

favoráveis e os que se posicionavam contrários à pena de morte. Havia argumentos 

específicos – a pena de morte é “Legal” versus “Ilegal”; é “Justa” versus “Injusta” – e 

argumentos sobre a pena de morte que informavam sobre sentenças e execuções, sem 

nenhuma crítica no texto. 

Esse procedimento permitiu verificar os textos que, de alguma maneira, se 

posicionavam a favor ou contra a pena de morte, veiculados pelos jornais Folha de São 

Paulo e Estado de São Paulo, para cada um dos períodos políticos estudados.  Os 

resultados desse tipo de análise no Estado e na Folha encontram-se na  Tabela 2, página 

150.   

Como já foi observado, enquanto, durante a ditadura, o Estado publicou, por 

ano, em média 25 textos que tratavam da pena de morte, a Folha, no mesmo período, 

limitou-se a publicar 14. O contraste ainda é maior se se observa que, no Estado, o 

número de artigos a favor ou contra a pena é equilibrado, enquanto que, na Folha, 2/3 

dos textos eram favoráveis à pena de morte.  

Durante o período da transição à democracia, quando a pena de morte foi tema 

de grande debate, especialmente em dois momentos (1988 e 1993), os jornais em 

referência tiveram um ritmo razoável de publicações. Contudo pode-se observar que, 

nesse período, enquanto o Estado mantinha uma posição equilibrada entre artigos 

favoráveis e artigos contrários à pena capital, a Folha publicava 2/3 dos artigos com 

posições contrárias à punição referida. Esses dados confirmam a informação sobre a 

mudança de política editorial da Folha na fase final da ditadura. 

Como já foi observado, durante o período da democracia formal, os dois jornais 

publicaram muito pouco sobre a pena de morte (o Estado publicou menos de 1 texto por 
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ano, e a Folha em torno de 2), embora nesse período houvesse intensos debates na TV e 

nas redes sociais sobre o aumento da violência social e a necessidade de medidas mais 

severas. Deve-se levar em conta que, fechada a possiblidade de que uma Emenda 

Constitucional reintroduzisse a pena de morte, o debate sobre ela adquiria outro caráter 

de natureza mais sensacionalista e emotiva, características que não se adequavam às 

políticas editorias de ambos os jornais.  

Entre os objetivos deste trabalho, encontrava-se a proposta de analisar os 

diversos argumentos, favoráveis ou contrários à pena de morte, publicados pelos dois 

jornais mencionados. De fato, a técnica da Análise de Conteúdo permitiu o estudo dos 

tipos de argumentos favoráveis ou contrários a essa penalidade, publicados nos jornais 

Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Verificou-se que o conjunto de argumentos 

podem se sintetizar em dois níveis: um nível fundamental, no qual se debate se a pena 

de morte é justa (legal) ou injusta (ilegal); e outro nível, de caráter mais pragmático, no 

qual se discute se a pena de morte é eficiente ou não.  Por outro lado, constatou-se um 

número bastante grande de trechos jornalísticos, claramente informativos, entre os quais 

alguns se limitavam a notificar condenações à pena de morte e/ou execuções e outros 

informavam sobre processos de abolição dessa punição. Como já foi observado, durante 

a ditadura, a Folha teve um número muito elevado (quase 80%) de artigos sem 

comentários, enquanto o Estado publicou em torno de 60% de textos sem comentários. 

Durante o período de transição à democracia, ambos os jornais apresentaram diversos 

argumentos, de maneira relativamente equilibrada.  

Por último, este trabalho visava analisar como os jornais supramencionados 

tratam da temática, em função das formas de relação estabelecidas pelas duas empresas 

jornalísticas com o Estado brasileiro. Pretendeu-se, numa perspectiva da análise crítica 

do discurso, mostrar as relações do poder com os discursos jornalísticos. Cabe aqui 
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fazer um esclarecimento: Embora as opiniões dos jornais sejam emitidas única e 

exclusivamente nos editoriais, é evidente que a política editorial própria de cada jornal 

determinará, em último caso, a escolha do material a ser publicado. Nesse sentido, o 

material publicado de cada jornal sobre um tema (neste estudo, a pena de morte) 

permite uma avaliação da influência de sua política editorial sobre essa temática.  A 

Folha, que, claramente, apoiou a ditadura durante os três primeiros governos militares, 

praticou uma política de autocensura, publicando poucos textos sobre o tema, na sua 

grande maioria, noticiosos. Vale a pena salientar que, nesse período, a Folha publicou 

apenas 3 textos com argumentos contrários à pena de morte. O Estado de São Paulo, 

embora inicialmente tivesse dado apoio ao golpe, retirou-o rapidamente, quando os 

militares mostraram claramente sua intenção de governar o país e cassaram vários 

políticos que, inicialmente, tinham apoiado o golpe. Apesar da censura, o Estado 

publicou em torno de 45% de artigos com argumentos contra a pena máxima. 

Por outro lado, durante a transição à democracia, no debate sobre a pena de 

morte na Constituinte, o jornal Estado de São Paulo se esquivou de se pronunciar, 

embora, no tratamento de outros temas como reforma agrária, demarcação de terras 

indígenas, etc. tenha defendido posições conservadoras. Já a Folha, que tinha iniciado 

uma nova política de modernização pluralista (Soares Almeida, 2011), pronunciou-se 

explicitamente contra a pena de morte.  

Como já afirmado, este trabalho tomou como base a perspectiva da psicologia 

discursiva, que contempla a análise crítica do discurso (Van Dijk, 1977, 1980; 2008; 

Nogueira, 2008; Parker, 1997; Fairclough, 2001,) para dialogar com os resultados 

encontrados, propondo-se compreender como, no discurso midiático, o poder e a 

ideologia encontram-se implicados nos discursos sobre a pena de morte dos jornais 

impressos ora aqui investigados, bem como esses discursos influenciaram a sociedade. 
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A análise crítica do discurso se caracteriza como uma perspectiva da análise que 

considera que o poder e a ideologia encontram-se inseridos no processo de construção 

discursiva, sendo estes veiculados por meio da linguagem. Nesse caso, considerou-se a 

mídia impressa como o tipo de linguagem analisada. Como potencialidade desse 

enfoque de análise, acredita-se que a linguagem é promotora da prática social, e que os 

jornais estudados refletiram: o estilo de prática social dos seus produtores; os sentidos 

atribuídos à informação conduzida por meio de quem o produziu; as ideologias 

referentes aos estilos de cada jornal estudado nas informações veiculadas, bem como os 

posicionamentos referentes aos discursos sobre a pena de morte produzidos nos 

períodos políticos contemplados (Rodrigues-Júnior, 2009).  

Segundo Van Dijk (2005), a análise dos discursos jornalísticos possibilita 

entender a produção do conhecimento para além das próprias notícias. Nesse contexto, é 

importante considerar que os jornalistas possuem um conhecimento bem mais amplo do 

que a própria notícia ao ser impressa. Para além disso, no processo de publicação, é 

levado em consideração o que deve e o que não deve ser publicado, o perfil do leitor do 

jornal, a maneira como a informação deverá ser publicada para uma melhor 

compreensão do leitor e o que, de fato, o jornal quer transmitir em termos de 

informação. Enfim, a equipe responsável pelo editorial é aquela que vai selecionar a 

notícia e verificar se ela deverá ser publicada. Em todos esses aspectos, até que a 

impressão do jornal ocorra, encontra-se a ideologia, caminhando por entre todas essas 

etapas. E é claro que ela estará inserida na divulgação da notícia impressa.  

De fato, o discurso não só exibe indiretamente as ideologias, como formula 

explicitamente crenças ideológicas, de maneira direta (Dijk, 2008). Nessa perspectiva, 

compreende-se uma relação dialética entre o controle da ideologia e do discurso e o 

controle do discurso por meio das ideologias. 
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 E por que não falar de “poder” dentro desses espaços? O poder do uso da 

informação, o poder de “quem” dita o que deve ser lido pelos leitores. Van Dijk (2008) 

aponta o quanto é importante reconhecer as dimensões dos “poderes sociais” existentes 

dentro do uso do discurso e da comunicação, uma vez que o exercício e o uso do poder 

encontram-se apoiados na estrutura ideológica. Sendo o “poder” forjado na maneira 

como uma notícia é escrita e divulgada, e na maneira como é feita a publicação, todos 

esses estilos demonstram que a relação entre a sociedade, a ideologia e o poder é real, 

mas muito sutil. No caso do jornal Folha de São Paulo, denota-se, de forma muito clara, 

como as mudanças empreendidas no estilo discursivo estiveram ligadas à sua relação 

com as diversas fontes de poder na recente história do Brasil.  

Para Van Dijk (2008), algumas práticas discursivas de grupos, denominados de 

“elites simbólicas” (jornais, instituições, etc.), terminam controlando a reprodução 

discursiva na sociedade e tornando essas práticas naturalizadas, o que legitima a relação 

de poder e a dominação desses grupos. Assim, pode-se afirmar que muitas das práticas 

discursivas das pessoas são apreendidas por meio dos discursos das “elites simbólicas”, 

discursos que estão inseridos na política, na mídia, na ciência.  

 No que se refere aos jornais analisados, quais discursos sobre a pena de morte 

controlam a reprodução discursiva na sociedade? Observou-se que os argumentos a 

favor ou contra a pena de morte, publicados por ambos os jornais, ocorreram 

basicamente em dois níveis. Num nível fundamental, o debate busca definir se a pena de 

morte é justa (legal) ou injusta (ilegal). Num nível mais pragmático, o debate visa um 

posicionamento sobre a eficiência ou não da pena de morte para controlar a 

criminalidade.   
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 Os argumentos que consideram a pena de morte justa ou injusta, 

paradoxalmente, se apoiam no mesmo discurso: o direito à vida. Não estranha, portanto, 

que a análise lexical realizada nos textos jornalísticos dos dois jornais paulistas 

catalogue, na mesma classe, tanto os argumentos contrários à pena de morte como os 

favoráveis, pois ambos colocam o direito à vida como o fundamento do discurso.  Mas 

as concepções sobre o que significa o direito à vida e as consequências que essa 

interpretação traz para a ordem social são muito diferentes.  

 Para aqueles que condenam a pena de morte, o direito à vida é natural. Portanto, 

em situação nenhuma, esse direito pode ser questionado. 

Às vezes tão nocivas quanto a omissão é a falta de atenção às raízes 

dos problemas. O direito à vida não pode ser objeto de 

questionamento. [...]. (UCE da análise CHD/ ALCESTE, Classe II, 

do jornal Folha de São Paulo).  

 

No Brasil, esse direito é garantido pela Constituição do Brasil de 1988, no seu 

artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo a proteção dos direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”. É evidente que a inspiração desse artigo vem do artigo 3º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948: “Todo o homem tem direito à 

vida, à liberdade e à segurança pessoal”. 

Sendo o direito à vida um direito fundamental, ninguém deveria tirar a vida do 

outro. Provavelmente nos primórdios da humanidade, tratava-se de um preceito bastante 

elástico. Quem era o outro que não podia ser morto? Já na era das grandes civilizações, 

o “Não matarás” era uma norma social aceita pelos indivíduos, embora saber quem é o 
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outro, e em que circunstâncias se pode matá-lo, será sempre interpretável. Só quem 

tinha o poder de matar era o poder político e seus representantes. No mundo moderno, 

essa responsabilidade cabe ao Estado. Todavia, bem no início do mundo moderno, num 

período onde a prática da pena de morte era comum, o filósofo Beccaria já criticava o 

fato de os Estados instituírem essa penalidade.  

Parece-me um absurdo que as leis, que são a expressão da vontade 

pública e que detestam e castigam o homicídio, o cometam elas 

próprias, e para afastarem os cidadãos do assassinato ordenem elas 

próprias um assassinato público (Beccaria, 1964-1978, p.56). 

 

Fazendo uma leitura acerca do direito à vida, o constitucionalista Canotilho 

(2000) afirma que o ser humano não pode ser morto pelo próprio Estado e que este tem 

a obrigação de abster-se de tirar a vida de qualquer pessoa. Isso se deve ao fato de que 

cabe ao Estado o direito de proteger todas as pessoas. Por outro lado, as pessoas 

possuem o direito à vida diante das outras pessoas. Por conseguinte, essas mesmas 

pessoas devem abdicar da prática de todo e qualquer delito que venha a violar a vida de 

outrem. De fato, o direito à vida é considerado por alguns constitucionalistas como um 

pré-requisito para os demais direitos (Moraes, 2015). 

 O valor atribuído à vida pode também dar origem a um raciocínio favorável à 

pena de morte. Um leitor da Folha de São Paulo se pronuncia, com clareza, nesta forma 

de discurso.  

“Como entender e aceitar que um cidadão, trafegando numa rodovia 

a trabalho, possa ser furtivamente abordado, arrancado de seu 

veículo e ter sua trajetória de vida interrompida pela vontade 
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soberana de marginais, bandidos inconsequentes?”. (UCE da análise 

CHD/ ALCESTE, Classe II, do jornal “Folha de São Paulo”).  

Este raciocínio tem sido defendido por filósofos como Kant e Hegel. Assim, de 

acordo com a perspectiva da teoria retributiva kantiana, o infrator deve ser punido pelo 

único fato de ter cometido um delito, sem levar em consideração a real utilidade da 

pena. Dessa maneira, todo aquele que não cumpre as normas jurídicas não pode usufruir 

de direitos (Bitencourt, 2010). Portanto, ao infrator deve ser aplicada a mesma pena que 

cometeu no delito, a fim de manter o caráter de retribuição da pena. Num certo sentido, 

a pena com a mesma natureza do delito garante o estado de direito. De fato, trata-se de 

uma maneira sofisticada de falar da lei de Talião, como o próprio Kant reconhece.  

Já para Hegel, a ideia de retribuição da pena está relacionada com a de contrato 

social. Sendo este violado, a pessoa precisa ser penalizada. E, para se manter o contrato, 

a pena deve ser equivalente à violação. Nesse sentido, a punição seria uma maneira de 

garantir a ordem social e jurídica violada pelo infrator (Zafaronni & Pierangeli, 2009). 

Incluída na categoria que classifica a pena de morte como justa, encontra-se a 

ideia de que ela é legal. Essa opinião surge principalmente no debate sobre a reforma da 

Constituição.  Frente ao argumento de que a abolição da pena de morte, por ser uma 

cláusula pétrea, não poderia ser reformulada, os favoráveis defendem como democrática 

a convocação de um plebiscito que decida pela reimplantação da pena de morte no 

Brasil, por meio de uma emenda constitucional. Nesse sentido, ela seria qualificada de 

legal, logo, justa.   

Itamar pediu que a sociedade discutisse o assunto com mais 

profundidade e liberdade. Para o presidente, temas como pena de 

morte e prisão perpétua não podem ser tratados como tabu na 
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sociedade brasileira. [...] Itamar disse ter pedido ao ministro da 

Justiça, Maurício Corrêa, que abra a discussão do assunto com a 

sociedade. Qualquer decisão, disse o presidente, deve ser tomada pelo 

Congresso Nacional, inclusive um possível plebiscito sobre a adoção 

da pena. (Jornal: Folha de São Paulo, caderno capital. Título: 

Favorável ao plebiscito sobre a pena de morte, 1993). 

[...] Defendo a pena de morte não por supor que ela vai zerar todos os 

índices de criminalidade, mas por questão de justiça; quem comete 

crimes hediondos tem que ser extirpado da sociedade. (Jornal: Folha 

de São Paulo, caderno painel do leitor. Título: Pena de morte, 

1987).  

Inclui-se nessa categoria a opinião que considera a pena de morte justa, quando  

aplicada a alguns crimes específicos, tais como: tráfico de drogas, terrorismo, crimes 

hediondos. Essa opinião foi encontrada no estudo de Barboza, Camino, Galvão & 

Feitosa (2011), no qual os participantes afirmam que, dependendo do crime, pode-se 

admitir a aplicação da pena máxima. Mas é importante considerar que o grau em que as 

pessoas apoiam a pena de morte é afetado pelo conhecimento que elas têm acerca de 

todo o processo de condenação até a execução (Bohm, 2011). 

Decorrentemente da importância que se atribui à vida, a opinião pública se 

planteia o problema do que fazer frente àqueles que se permitem o direito de tirar a vida 

de outro. Além da sua fundamentação na justiça comutativa ou na Lei de Talião, a 

punição pela pena máxima teria a função de inibir a criminalidade. Nas opiniões 

expressas, sobretudo nas cartas do leitor, dois aspectos são frequentemente 

mencionados: a eliminação dos assassinos reduziria a possibilidade de eles reincidirem 

na prática do delito; a pena de morte inibiria futuros crimes. De fato, vários argumentos 
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observados na classe temática “Debate: Vida e Crime” defendem a ideia de que a pena 

de morte é eficaz para minimizar a ocorrência de crimes.  

A pena de morte pode aumentar a criminalidade. Certo ou errado? É 

compreensível que tanta gente seja a favor da pena de morte. Como 

disse Pedro Ordonho, as pessoas não só aguentam mais ver tanta 

violência, errado é achar que a pena de morte sirva para eliminar os 

crimes? Esses caras têm que morrer para isso acabar.  

 (UCE da análise CHD/ ALCESTE, Classe II, do jornal Folha de 

São Paulo).  

“Eu quero bem à humanidade. Não sou fascista nem tendente a 

soluções violentas, mas diante desse caso da Mírian, não se pode fazer 

nada por esse indivíduo.” 

(UCE da análise CHD/ ALCESTE, Classe II, do jornal Folha de 

São Paulo).  

 

Essa concepção traz à tona a crença de que a aplicação da pena de morte deverá, 

automaticamente, minimizar a criminalidade, mas desconsidera outros aspectos que 

favorecem e alimentam a violência.  Segundo informações colhidas pela Anistia 

Internacional, apesar de a China, Irã, Iraque, Arábia Saudita e EUA serem países que 

praticam frequentemente a pena de morte, não existe nenhuma evidência de que a 

aplicação da pena máxima seja um empecilho para a prática de novos delitos. Beccaria 

(1964-1978) acrescenta que o que faz diminuir a prática delituosa não é a severidade da 

pena, mas a garantia de que quem cometeu o crime será de fato punido. Além disso, 

uma punição severa, como a pena de morte, exerce menor impacto, sobre quem praticou 

o delito, do que a perda da própria liberdade (Bobbio, 2004).  
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Assim, é reducionismo pensar a implantação da pena de morte como forma de 

redução da criminalidade. A propósito, o estudo desenvolvido por  Souza (2007) mostra 

que, na prática, a pena de morte não é a solução, mas um caminho para a violação de 

direitos.  

Um argumento que, geralmente, aparece nas cartas dos leitores é o de que a pena 

de morte se torna eficiente, pois elimina os gastos com a manutenção de criminosos, por 

períodos prolongados.  

Quando um indivíduo qualquer condenado a 20 ou 30 anos de prisão, 

os condenados na realidade somos nós, a sociedade, que iremos 

sustentar por 20 ou 30 anos toda a estrutura referente ao condenado, o 

próprio preso, os guardas, todo o aparelhamento da prisão; diretores, 

médicos, enfermeiros, vigilantes, talfeiros, cozinheiros, ajudantes, 

etc.; sem falar no custo dos edifícios e sua conservação e sem falar no 

custo da organização judicial necessária para o julgamento do 

criminoso, a qual, aliás, se mantém indefinidamente para apreciação 

de pedidos de suspensão ou diminuição de penas e de livramento 

condicional. Tudo isso representa um custo multo alto a recair sobre 

os ombros dos que não têm culpa alguma (Jornal Estado de São 

Paulo, caderno política. Título: A pena de morte, 1998).  

O gasto com a pena de morte no Estado da Flórida, sul dos Estados 

Unidos, é seis vezes maior do que os custos com a prisão perpétua. A 

afirmação foi feita pelo jornal The Miami Herald, que calculou que os 

contribuintes da Flórida gastaram 57 milhões para que as autoridades 

executassem 18 pessoas, desde que a pena de morte foi reinstaurada 

em meados da década passada. Segundo o The Miami Herald, o custo 
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para manter um prisioneiro em cárcere por toda a vida, 40 anos em 

média, é 59 mil dólares [...]. O jornal concluiu que a pena de morte é 

inviável, lenta e ineficiente e observou que 36 presos condenados à 

pena de morte estão encarcerados há mais de dez anos no Estado 

(Jornal Folha de São Paulo, caderno internacional. Título: Jornal 

mostra altos custos da pena de morte nos Estados Unidos, 1998).  

É enganoso considerar que a pena de morte é econômica, isto por que existem os 

custos do processo, tais como: o corredor da morte, os vigias, os sacerdotes, os 

maquinários, os carrascos. Dessa maneira, custa três vezes mais do que a prisão 

perpétua e do que a pena privativa de liberdade (Macedo, 2002). De fato, as execuções 

americanas custam em torno de 1,8 milhões de dólares aos cofres públicos (Osawa & 

Santos, 2010). 

Entre os argumentos que consideram a pena de morte como ineficiente para 

diminuir a violência no Brasil um muito citado é de que a pena de morte já existe no 

Brasil de maneira informal.  

Incluindo de quebra o argumento inquestionável contra a pena de 

morte; ela já existe, vem sendo aplicada sistematicamente, a margem 

do Judiciário, sem burocracia que limite sua eficiência, alardeada por 

seus carrascos para que sirva de exemplo, mas a criminalidade não se 

reduz, aumenta. (Jornal: Folha de São Paulo, caderno painel do 

leitor. Título: Pena de morte, 1993).  

No Brasil, já está ilicitamente adotada a pena de morte, como se vê na 

Casa de Detenção. O fato não pode nem deve cair no esquecimento, 

por causa dos personagens que envolvem, como o próprio governador, 

ou seu ex-secretário de segurança. Vê-se também a morte prematura 
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de crianças que não conseguem chegar ao primeiro ano de vida, 

vitimadas pela desnutrição. Essa lei, se implantada, jamais valerá para 

os responsáveis pela execução de detentos ou por outros delitos que 

matam lentamente. Vamos elevar o Brasil ao Primeiro Mundo, com a 

reforma agrária, a reforma educacional e a melhor distribuição de 

renda. Depois destas conquistas, poderemos discutir a pena de morte. 

(Jornal Estado de São Paulo, caderno espaço aberto. Título: 

Fórum de debates sobre a pena de morte, 1993). 

Na verdade, a pena de morte já existe no Brasil por meio das práticas ilegais de 

violências realizadas e/ou permitidas pelas instituições brasileiras. Caldeira (2011), 

analisando a violência provocada pelo próprio Estado brasileiro, considera que, no 

Brasil, mesmo havendo mudança de um regime autocrático para um democrático, 

algumas dessas práticas continuam a se repetir nas instituições brasileiras; tais como: 

chacinas de “presuntos” delinquentes, linchamentos, torturas. As vítimas dessas 

violências  fazem parte da população pobre, negra e favelada. Segundo a autora, as 

polícias ainda continuam a manter práticas abomináveis de tortura e, até mesmo, de 

matança de suspeitos, ocasionando a ampliação da violência e não o seu controle.  

 O que se pretende refletir aqui é que o problema da criminalidade deve sair de 

uma discussão focada numa perspectiva individual, que considera o infrator como um 

problema central e que, por isso esmo, precisa ser controlado e, em último caso, até 

extinto da sociedade, quando culpado de delitos graves. Faz-se necessário se deslocar 

para uma visão mais ampliada e institucional sobre a criminalidade. Deve-se ter em 

mente a existência de inúmeros problemas sociais que são “facilitadores” à prática 

criminosa. 
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 Sem dúvida, o Estado deve garantir, aos cidadãos, todos os direitos 

fundamentais, ou seja, à moradia, à educação, a saúde, incluindo os direitos 

econômicos, por exemplo, a uma renda, de maneira que lhes garanta condições mínimas 

de sobrevivência. Nessa classe temática, aparecem alguns textos que, no contexto 

brasileiro, denunciam a violação desses direitos e consideram essa violência como 

favorecedora do surgimento de um ciclo que promove a criminalidade.  

Com ou sem a pena de morte é de se esperar que a incidência de 

crimes violentos seja maior nas camadas sociais mais carentes, pois a 

própria luta pela sobrevivência impõe sobre estes um 

condicionamento psíquico diferenciado daquele para os quais a 

subsistência não é fator de preocupação, assim a pena de morte se 

reveste de uma discriminação (UCE da análise CHD/ ALCESTE, 

Classe II, do jornal Folha de São Paulo).  

Busca-se aqui reforçar a ideia de que o Estado deve ser o primeiro a assegurar os 

direitos básicos dos cidadãos e de que tentar solucionar a criminalidade com a pena de 

morte seria uma conduta imediatista e, igualmente – por que não dizer? –, um 

verdadeiro retrocesso. O que se defende aqui não é a aplicação da pena máxima, mas a 

implantação de políticas sociais que visem minimizar os problemas ocasionados pelas 

falhas do Estado.   

 Na perspectiva sociológica de Durkheim (Ribeiro, 2012), a sociedade não 

consegue fazer uma leitura mais ampliada do crime. Este não seria algo meramente 

individual, devendo, portanto, ser levado em consideração o contexto social, político e 

econômico no qual está inserido. Com certeza, o “sujeito desviante” nasce do interior da 

organização social e é fruto de uma estrutura social desorganizada. Para Durkheim 

(1978-2010), o aumento da criminalidade atesta que o sistema social não está 
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funcionando muito bem. Nesse sentido, o recurso à pena de morte constitui uma 

verdadeira demonstração de impotência frente ao crescimento de inúmeros problemas 

sociais. 
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Capítulo 4 

Considerações Finais 

O Brasil, em alguns períodos tristes de sua história recente, viu a pena de morte 

ser introduzida na sua Constituição por governos ditatoriais. De fato, porém, o debate 

sobre o tema foi reintroduzido, de forma pública, no final dos anos 80, no período de 

transição para a democracia, tendo-se estendido até os dias atuais em todos os recursos 

midiáticos. Na mídia, muitos dos argumentos sobre a pena de morte têm se repetido. 

Acredita-se que a manutenção desses discursos é retroalimentada, de alguma forma, 

pelas “elites simbólicas”, que, em boa parte, controlam as práticas discursivas (Van 

Dijk, 2008).  

A partir dessas considerações, esta pesquisa adotou como objetivo o estudo dos 

debates sobre a pena de morte, publicados por dois jornais paulistas, mas de circulação 

nacional, guiando-se por dois interesses gerais. O primeiro objetivo consistia em 

analisar como se estabelece a relação entre ideologia, discurso e poder na imprensa 

escrita. Na medida em que se analisaria essa relação no tema específico da pena de 

morte, constituía-se, também, num segundo objetivo geral, o de aprofundar o debate em 

si sobre a pena de morte.  

No que se refere ao nosso primeiro objetivo geral desta tese, ele teve como 

pressuposto inicial de que os dois jornais mais importantes de São Paulo: Estado de São 

Paulo e Folha de São Paulo, por possuir posicionamentos políticos e ideológicos 

diferentes, teriam cada um deles uma forma peculiar de transmitir notícias e opiniões 

sobre a pena de morte.  Expressaria, assim, cada um deles, uma relação específica entre 

ideologia, discurso e poder político. 



173 

 

De fato, os resultados corroboraram este pressuposto. Nas duas análises 

realizadas (lexical e de conteúdo), constatou-se que o Estado de São Paulo, sendo um 

jornal de uma ideologia mais conservadora, praticamente não se posicionou sobre o 

tema e não apresentou nenhum editorial publicado no segundo recorte temporal 

analisado. No tocante ao jornal Folha de São Paulo, por ser mais liberal, posicionou-se 

claramente contra a pena de morte no período da transição democrática. Tal 

posicionamento pode ser constatado em dois editoriais: o primeiro, publicado em 1987 

no Caderno de Opinião, intitula-se “Não à Pena de Morte”; o outro, publicado em 1993 

no mesmo caderno, tem o título: ”Contra a Pena de Morte”.  

  A abordagem utilizada neste trabalho possibilitou um olhar enriquecedor, por 

adotar um caráter interdisciplinar no diálogo com os estilos discursivos encontrados 

nesta investigação. O “psicólogo antiquário”, denominação dada por Billig (2012) ao 

psicólogo social que trabalha com análise do discurso, não busca necessariamente, nessa 

perspectiva, um conhecimento fundamentalmente científico-sistemático com ênfase 

numa relação de causa e efeito. O pesquisador ousa levar ao leitor a um passeio entre o 

objeto de estudo do trabalho e os estudos de diversas áreras que encontram-se 

interconectados com o tema. Possibilitando um olhar ao fenômeno estudado um 

enfoque principal que defina a qual a finalidade social da pesquisa desenvolvida. Assim, 

o leitor, mergulhado neste processo, percorre pela história do tema desenvolvido, e 

visualiza os conteúdos e os significados dos discursos trazidos por meio das construções 

discursivas. 

 Tal foi a proposta desta tese: permitir, ao leitor, um passeio teórico entre as 

diversas áreas do conhecimento – filosofia, filosofia do direito, direito penal, 

criminologia, ideologia, psicologia social, psicologia discursiva, estudos do discurso, 
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mídia –, promovendo uma articulação entre esses conhecimentos e trazendo um olhar 

mais dialógico/crítico acerca do material de análise encontrado. 

Tudo isso tornou-se possível porque, na análise do discurso, o pesquisador não 

se encontra necessariamente neutro nesse processo. O papel do pesquisador, nessa 

perspectiva, é contribuir para uma análise crítica do fenômeno estudado, promovendo a 

mudança social (Nogueira, 2001). Tal foi a tentativa deste estudo: fazer com que o leitor 

reflita acerca das ideologias que se encontram imersas dentro das instituições. Nesse 

caso particular, refere-se aos jornais paulistas, que, por meio da veiculação das notícias, 

acabam por formar as opiniões das pessoas, haja vista serem os dois jornais mais 

antigos do país e possuírem grande alcance em vários regiões do Brasil.  É importante 

considerar como essas ideologias são responsáveis por reforçar estilos discursivos que 

permanecem até os dias atuais e como essas instituições controlam os discursos por 

meio da configuração estabelecida pelas relações de poder que cada uma excerce na 

sociedade. 

Como psicóloga social, aprofundar o conhecimento acerca da relação entre o 

discurso, a mídia e o poder possibilitará instigar caminhos que suscitem outros tipos de 

estudos que analisem a mídia comparativamente a outros fenômenos, relacionando com 

a análise crítica do discurso, possibilitando estabelecer uma prática política na 

psicologia social enquanto disciplina. 

Em suma, a análise do discurso tem como propósito o desenvolvimento de 

estilos de discursos que transformem os diferentes modos de construção discursiva do 

meio social. A possibilidade de criticar as construções discursivas veiculadas pela mídia 

impressa possibilitará uma reflexão que busca a não reprodução desses discursos que se 
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vêm mantendo sobre a pena de morte, facilitando o processo de transformação social 

por meio da transformação do discurso. 

Finalmente, a importância de escolher para análise discursos sobre a pena de 

morte, veiculados nos meios de comunicação impressa no Brasil, possibilitou a 

constatação de que os argumentos fundamentais a favor e contra a pena de morte têm 

como alicerce o valor da vida humana. A consequência de ser a favor ou contra a pena 

de morte dependerá do que, de fato, se entende por valor da vida humana. Se se valoriza 

a vida numa perspectiva individualista e puramente racional, pode-se entender que a 

vida de um indivíduo é o valor supremo. Portanto, ao retirar-se essa vida, perde-se o 

direito à sua própria vida.  Por outro lado, considerando a vida uma característica da 

humanidade como um todo, pode-se entender que mesmo um assassino possui o direito 

à não violação da sua vida. O posicionamento frente à pena de morte não é fruto de uma 

reflexão lógica, mas a consequência de uma visão global do mundo. É certo que as 

diversas visões se constroem na prática quotidiana e são reforçadas pela profusão de 

discursos ideológicos que circulam na sociedade. 

Destarte, pode-se afirmar que os debates sobre a pena de morte – sobre se ela é 

justa ou injusta ou sobre se ela é eficiente ou não para diminuir a violência – não terão 

uma conclusão lógica nem empírica, pois as sociedades contemporâneas, que são 

heterogêneas, possuem diversas ideologias que circulam em seus diversos setores. Essa 

constatação mostra, mais uma vez, o campo próprio da Psicologia Social: estudar as 

opiniões, as representações e os discursos que se formam no interior de uma sociedade 

sobre os diversos aspectos que constituem a vida social.  

 

 



176 

 

6. REFERÊNCIAS  

 

A história do grupo Estado em 1970. Retirado dia 25 de fevereiro de 2016, do site: 

http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada1870.shtm. 

 

 

Albuquerque, J.D.A.P. (1998). Pena de morte: Uma visão holística. (1ª Ed.) Editor 

executivo.  

 

 

Almeida, C. R. S. (2011). Imprensa, História e Poder Político. Interdisciplinar: Revista 

Eletrônica da Univar, (6 ), 27-32. Retirado de http://revista.univar.edu.br/.  ISSN 

1984-431X. 

 

 

Althusser, L. (1980). Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. (3ª Ed.) Lisboa: 

Editorial Presença.  

 

 

Amnistia Internacional Portugal. Mitos e fatos sobre a pena de morte. Retirado dia 11 

de janeiro de 2016, do site: 

http://www.amnistiainternacional.pt/index.php?option=comcontent&view=article&

id=77:mitos-e-factos-sobre-a-pena-de-morte-&catid=18:mitosfactos&Itemid=76. 

 

 

Austin, J. L., & Urmson, J. O. (1962). How to Do Things with Words. The William 

James Lectures Delivered at Harvard University in 1955.[Edited by James O. 

Urmson.]. Clarendon Press. 

 

 

Author, A. (2016, fevereiro, 25). Retirado de 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historiafolha.htm#topo. 

 

 

Barros, A.G.R.; Meira, A. B.; Barbosa, A. C. C.; Camino, L.(2008). Direitos Humanos, 

Tortura e Pena de Morte: O que pensam os estudantes universitários de João 

Pessoa. In: CCHLA – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – UFPBVIII 

Conhecimento em Debate – 03 a 07 de novembro de 2008 

 

 

Bakhtin, M. M. (1981). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico na ciência da linguagem. Hucitec. 

 

 

Bakhtin, M., & Volochinov, V. N. (1992). Marxismo e filosofia da linguagem. São 

Paulo: Hucitec. 

 

 

http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada1870.shtm
http://www.amnistiainternacional.pt/index.php?option=comcontent&view=article&id=77:mitos-e-factos-sobre-a-pena-de-morte-&catid=18:mitosfactos&Itemid=76
http://www.amnistiainternacional.pt/index.php?option=comcontent&view=article&id=77:mitos-e-factos-sobre-a-pena-de-morte-&catid=18:mitosfactos&Itemid=76
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historiafolha.htm#topo


177 

 

Barboza, M.S.S., Camino, C. P. S., Galvão, L. K. S. & Feitosa, I. P. (2011). Concepções 

de adolescentes de dois contextos sociais sobre a pena de morte. Estudos de 

Psicologia, 16(3), 201-208. 

 

 

Bardin, L. (1977-2011). Análise de Conteúdo (L' Analyse de Conremt). Lisboa: Edições 

70. 

 

Batochio, J. R. (1993). Pena de Morte: a grande mentira. In: Reflexões sobre a pena de 

morte. Cortez Editora: São Paulo.  

 

 

Beccaria, C. (1764-1978). Dos delitos e das penas. (Dei delitti e delle pene) 

(A.C.Campanha, trad.) São Paulo: J. Bushatsky. 

 

 

Berg, T. C. (2000). Religious Conservatives and the Death Penalty. Wm. & Mary Bill 

Rts. J., 9, 31. 

 

 

Berelson (1971). Content analysis in communication research. Nova Iorque, IIIUniv. 

Press, Hafner Public. Co. 

 

 

Billig, M. (1982). Ideology and social psychology: Extremism, moderation, and 

contradiction. Palgrave Macmillan. 

 

 

Billig, M. (2012). Undisciplined beginnings, academic success, and discursive 

psychology. British Journal of Social Psychology, 51, 413- 424. 

 

 

Byrd, S. (1989). Kants Theorie of Punishment:Detterencein in its Threat, Retribution in 

its execution. Law and Philosophy, 8 (2), 153 -200. 

 

 

Bitencourt, C. R. (2010). Tratado de Direito Penal. Parte 1. (15ª Ed.) São Paulo: 

Saraiva. 

 

 

Bittencourt D. A. Previsão Constitucional da Pena de Morte no Brasil e suas 

Implicações no Atual Contexto Global em Prol dos Direitos Humanos. Retirado dia 

17 de abril de 2013, do site www.publicadireito.com.pdf. 

 

 

Bobbio, N. (2004). A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus. 

 

 

http://www.publicadireito.com.pdf/


178 

 

Bohm, R. (2011). Death Quest: An Introduction to the Theory and Practice of Capital 

Punishment in the United States. New York: Elsevier. 

 

 

Boudon, Raymond (1989). A ideologia. São Paulo: Ática. 

 

 

Bourdieu, P. (1989). O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

 

 

Bourdieu, P. (2004) A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva. 

 

 

Brandão, H. H. N. (1991). Introdução à análise do discurso. Campinas: EDUC. 

 

 

Bruno, S (2007). A ineficácia da adoção da pena de morte na prevenção da 

criminalidade. Revista da Faculdade de Direito de Campos, VIII, (10). 

 

 

Bureau of Justice Statístics (2014). Capital Punishment, 2012, Statistical tables. 

Retirado dia 11 de janeiro de 2016, do site 

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cp12st.pdf.  

 

 

Bureau of Justice Statistics (2015). Sourcebook of criminal justice statistics Online, 

2012. Retirado dia 11 de janeiro de 2016, do site 

http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t600242011.pdf.  

 

 

Bustos R. J. (1989). Manual de Derecho Penal. (3ª Ed.). Barcelona: Ed. Ariel 

 

 

Caldeira, T. P. R. (2011). Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São 

Paulo. (3ª Ed.) Edusp: São Paulo. 

 

 

Câmara, J. (1997). Dicionário de Linguística e Gramática. Petrópolis: Vozes. 

 

 

Camino L. (1989). Os Movimentos Sociais. A constituição de um objeto científico: 

Uma perspectiva histórica. Em C.S.HUTZ (Org.). Anais 11 Simpósio Brasileiro de 

Pesquisa e Intercâmbio Científico. Porto Alegre: Editora da UFRS, 420-429. 

 

 

Camino, L., Gouveia, L., Maia, L. M., Ávila Paz, M.M., & Laureano, M. (2013). 

Repertórios discursivos contemporâneos sobre as desigualdades raciais no Brasil. 

Um estudo com estudantes paraibanos de pós-graduação. Psicologia & Sociedade, 

25(1), 113-122. 

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cp12st.pdf
http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t600242011.pdf.%20Acessado%20em%2011/01/2016


179 

 

 

 

Camino, L., Lima, M. & Torres, A. (1997). Ideologia e espaço político em estudantes 

universitários. Em L. Camino, L. Lhullier & S. Sandoval (Orgs.), Estudos sobre 

comportamento político: Teoria e pesquisa (pp. 87-105). Florianópolis: Letras 

Contemporâneas. 

 

 

Camino, L.; Barros, G. R.; Meira, A. B.; & Medeiros, A. C. C. S. (2008). Direitos 

Humanos, Tortura e Pena de Morte: O que pensam os estudantes universitários de 

João Pessoa. CCHLA – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – UFPB. VIII 

Conhecimento em Debate.  

 

 

Canotilho, J.J.G (2000). Direito Constitucional e Teoria da Constituição. (4ª Ed.) 

Coimbra: Livraria Almedina. 

 

 

Caregnato, R.C.A., & Mutti, R. (2006). Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus 

análise de conteúdo. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 15(4), 679-84. 

 

 

Carli, R. (2012). O conceito de ideologia no último Lukács. Revista Novos Rumos, 22 

(47) 

 

Cartwrigth, D.P (1978). Análisis del material cualitativo. In Festinger, L.; Katz, D. Los 

métodos de investigación en las ciencias sociales. Buenos Aires: Paidós. 

 

Carvalho, K. G.(2004). Direito Constitucional. (10ª Ed.). Belo Horizonte: Del Rey. 

 

Chauí, M.D.S. (1984-2004). O que é Ideologia? Coleção Primeiros Passos. (Vol.13). 

São Paulo: Brasiliense. 

 

 

Chouliaraki, L., & Fairclough, N. (1999). Discourse in late modernity (Vol. 2). 

Edinburgh: Edinburgh university press. 

 

 

CNI-IBOPE (2011). Retratos da Sociedade Brasileira: Segurança Pública. Retirado em 

novembro de 2015, do site 

http://www4.ibope.com.br/download/111019_cni_seguranca.pdf.  

 

 

Codato, A. N. (2005). Uma história política da transição brasileira: da ditadura militar à 

democracia. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 25, 83-106. 

 

 

Coimbra, C. M. B. (2001). Tortura ontem e hoje: resgatando uma certa história. 

Psicologia em Estudo, 6(2), 11-19. doi: 10.1590/S1413-73722001000200003.  

http://www4.ibope.com.br/download/111019_cni_seguranca.pdf


180 

 

 

 

Comparato, F. K. (2001). A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 

Saraiva. 

 

 

 

Couto, R. C. (2010). História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil 1964-1985. 

(5ª Ed.) Rio de Janeiro: Record.  

 

 

Cozby, P. C. (2013).  Métodos de pesquisa em ciências do comportamento. Atlas: São 

Paulo. 

 

 

Crespigny, A. & Cronin, J. (1998). Introdução. Em  A. Crespigny & J. Cronin (Orgs.), 

Ideologias políticas (pp. 05-16). Brasília: Editora Universidade.  

 

 

Currie, E. (1998). Crime and punishment in America. Metropolitan Books: New York. 

 

 

Data folha (2013). 48% dos brasileiros se identificam com valores ideológicos de 

direita. Retirado de  

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/10/1358017-48-dos-

brasileiros-se-identificam-com-valores-ideologicos-de-direita.shtml 

 

 

De Toledo, E. U. (1981). Sobre el concepto del derecho penal. Madrid:Universidad 

Complutense. 

 

 

Del Priore, M. & Venâncio, R. (2010).  Uma breve história do Brasil. São Paulo: 

Planeta.  

 

 

Destutt de Tracy, A. (1801-1818). Elémens d’idéologie. Paris: Pierre Firmin Didot, An 

IX, (Seconde édition, 1804-1818). 

 

 

Diógenes, G. (1998). Cartografia da cultura e da Violência: Gangues, galeras e o 

movimento hip-hop. São Paulo: Annablume. 

 

 

Dourado, M. (1957). Hipólito da Costa e o correio brasiliense. Rio de Janeiro. 

 

 

Durkheim, É. (1912-1996). As Formas elementares da vida religiosa. (Neves, P., trad.) 

São Paulo: Martins Fontes.  



181 

 

 

 

Durkheim, É. (1978-2010). Da divisão do trabalho social; As regras do método 

sociológico. In: Coleção Os Pensadores.  São Paulo: Abril Cultural.  

 

 

Durkheim, É. (2007) As regras do método sociológico. (2ª Ed.) São Paulo: Martins 

Fontes. 

 

 

Durrheim, K. (2012). Discourse, action, rhetoric: From a perception to an action 

paradigm in social psychology. British Journal of Social Psychology, 51(3), 456-

462. 

 

 

Edwards, D. (2012). Discursive and scientific psychology. British Journal of Social 

Psychology, 51(3), 425-435. 

 

 

Edwards, D., & Potter, J. (1992). Discursive psychology. London: Sage. 

 

 

Eisenberg, U. (2000). Kriminologie. (4ª Ed.) München: C. H. Beck. 

 

 

Fairclough, D. L. (2010). Design and analysis of quality of life studies in clinical trials. 

CRC press. 

 

 

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 

 

 

Fairclough, N. (2001). Critical discourse analysis as a method in social scientific 

research.In R. Wodak, & M. Meyer (Eds.), Methods in critical discourse analysis. 

(pp. 121-138). London: Sage.  

 

 

Fairclough, N. L. (1985). Critical and descriptive goals in discourse analysis. Journal of 

pragmatics, 9(6), 739-763. 

 

 

Favaretto, D. L. (1999). Pena de Morte-Fundamentos de Política Criminal e Retratos 

da Opinião Pública em Lajes-SC. UNIPLAC. Retirado de 

http://www.uniplac.net/emaj/Artigos/007.pdf. 

 

 

Fernandes, C. A. (2011). Discurso e produção de subjetividade em Michel Foucault. 

Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos. 

 

http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/people/norman-fairclough(acb30185-beba-4075-a236-003627523cad).html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/critical-discourse-analysis-as-a-method-in-social-scientific-research(8c6658a6-009b-4a10-8c52-d2160d600fba).html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/critical-discourse-analysis-as-a-method-in-social-scientific-research(8c6658a6-009b-4a10-8c52-d2160d600fba).html
http://www.uniplac.net/emaj/Artigos/007.pdf


182 

 

 

Filho F. & Gonçalves M. (1996). Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva.  

 

 

Filho, L. F. C. (1995). O que é pena de morte. São Paulo: Coleção Primeiros Passos. 

 

 

Fontes, I. L. (2015). Ruptura ou continuidade nos governos de Fernando Henrique 

Cardosoe de Lula. João Pessoa: Ideia. 

 

 

Foucault, M. (1966) Les mots et les choses. Paris: Gallimard. 

 

 

Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. London: Tavistock Publications. 

(A arqueologia do saber, 1987.) (Neves, L.B.F., trad) (3ª Ed.) Rio de Janeiro: 

Florence Universitária. 

 

 

Foucault, M. (1978).  Mesa redonda em 20 de maio. Em: MOTTA, M. B. da. (Org.). 

Michel Foucault: estratégia, poder-saber. (2ª Ed.) Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2006. Coleção Ditos & Escritos, 4, 335-351. 

 

 

Foucault, M. (1979a). Discipline and punish: the birth of the prison. Harmondsworth: 

Penguin Books. (Vigiar e punir: nascimento da prisão, 2008) (Vassallo, L. M. P.,  

trad.) (6ª Ed.) Petrópolis: Vozes. 

 

 

Foucault, M. (1979b). Microfísica do poder. (Machado, R., trad.). Rio de Janeiro: 

Edições Graal. 

 

 

Foucault, M. (1981). History of sexuality. V.1. Harmondsworth: Peguin Books. 

(História da Sexualidade: a vontade de saber, 1985) (Albuquerque, M. T. C. & 

Albuquerque, J. A. G., trad.) (6ª Ed.) Rio de Janeiro: Edições Graal. 

 

 

Fragoso, H. C. (1967). Pena de Morte: Comunicações. (Vol.I). Coimbra: Universidade 

de Coimbra. 

 

 

Frederico, R. L. R. (2007, maio - junho). A censura aos meios de comunicação no 

período ditatorial do Brasil e a história do jornalismo especializado em 

gastronomia. Trabalho apresentado em GT 1.  História do Jornalismo, do V 

Congresso Nacional de História da Mídia, Facasper e Ciee. Intercom – Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação. São Paulo.  

 

 



183 

 

French, L. (1979). Blacks and Capital Punishment: An Assessment of Latent 

Discriminatory Justice in the United States. J. Soc. & Soc. Welfare, 6, 231. 

 

 

Gadamer, H. G. (1975). Hermeneutics and social science. Philosophy & Social 

Criticism, 2(4), 307-316. 

 

 

Galvão, L. K. S. & Camino, C. P. S. (2011). Julgamento moral sobre pena de morte e 

redução da maioridade penal. Psicologia & Sociedade, 23(2), 228-236. 

 

 

Garay, A., Iñiguez, L., & Martínez, L. M. (2005). La perspectiva discursiva en 

psicologia social. Subjetividade y Processos Cognitivos, 105-130.  

 

 

Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethomethodologie. Prentice Hall. 

 

 

Gaspari, E. (2002a).  A ditadura Envergonhada. São Paulo: Companhia das letras.  

 

 

Gaspari, E. (2002b).  A ditadura Escancarada. São Paulo: Companhia das letras. 

 

 

Geertz, C. (1978). Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar. 

 

 

Giacoia J. (2006). Oswaldo. Pequeno Dicionário de Filosofia Contemporânea. 

Publifolha: São Paulo. 

 

 

Godoy, A. S. (1995). A pesquisa qualitativa e sua utilização em Administração de 

Empresas. Revista de Administração de Empresas, 35(4), 65-71. Retirado dia 21 de 

dezembro de 2015, do site 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0034-

75901995000400008&lng=en&tlng=pt.  

 

Gramsci, A. (1948 / 1966) Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira. 

 

 

Gramsci, A. (1949 / 1968) Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 

 

Gramsci, A. (1966). Opere di Antonio gramsci (Quaderni del Carcere XVIII) (Vols. I-

XI). Turin: Einaudi.(Original work published 1948). 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901995000400008&lng=en&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901995000400008&lng=en&tlng=pt


184 

 

Gramsci, A., & Gerratana, V. (1977). Quaderni del carcere: edizione critica dell'Istituto 

Gramsci. Einaudi. 

 

 

Grego, R. (2015). Curso de Direito Penal: Parte Geral. (Vol.1) (17ª Ed.) Impetus: 

Niterói.  

 

 

Grohmann, R. (2009). Michel Foucault, discurso e mídia. Anagrama: Revista Científica 

Interdisciplinar da Graduação, (2ª Ed.) 3. 

 

 

Gunther, K. (2004). Crítica da Pena I. Revista Direito GV 4. A Critique of punishment 

1. (Puschell, F. P., trad.) 2(2), 187-204. 

 

 

Harari, Y. N. (2015). Sapiens: uma breve história da humanidade. Porto Alegre: 

L&PM. 

 

 

Hassemer, Winfried; Muñoz Conde, F. (1989). Introdución a la Criminologia. 

Valencia: Tiran lo Blanch, p. :226. 

 

 

Hegel, G. W. (1992). Fenomenologia do espírito: parte I. (Meneses,P. & Karl, trad.) 

 

 

Hegel, G.W.F. (1967). Philosophy of Right.   (Knox, T.M. , trad.). Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Hosti (1969). Content analysis for the social sciences and humanities, Addison Wesley. 

 

 

Hoffe, O. (2003). O que é justiça? Porto Alegre: Edipucrs.  

 

 

Hughes, C. C., & Robinson, M. (2013). Perceptions of Law Enforcement Officers on 

Capital Punishment in the United States. International Journal of Criminal Justice 

Sciences, 8(2), 153. 

 

Hugo, V. (1997). O último dia de um condenado à morte. Newton Compton Publishers: 

Rio de Janeiro. 

 

 

Hungria, N. (1977-1969). Sobre a Pena de Morte. Rio de Janeiro: Forense. 

 

 

Íñiguez, L., & Antaki, C. (1994). El análisis del discurso en psicología social. Boletín de 

psicología, (44), 57-75.  



185 

 

 

 

Instituto Datafolha. (2008). Cai apoio à pena de morte: brasileiros se dividem quanto 

ao tema. Recuperado de 

http://datafolha.folha.uol.com.br/po/verpo.php?session=557. 

 

 

Instituto Datafolha. (2013). 48% se identificam com valores ideológicos de direita. 

Recuperado em novembro de 2015, do site: 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/10/1358017-48-dos-

brasileiros-se-identificam-com-valores-ideologicos-de-direita.shtml.  

 

 

Jescheck, H.H. (1981). Tratado de Derecho Penal. (Puig, M. & Conde, M., trad.) (Vol. 

1 e 2). Barcelona: Bosch. 

 

 

Kaplan, A (1943). Content analysis and the theory of signs. Philosophical Science, n. 

10, p. 230-247. 

 

 

Kant(1978). Princípios metafísicos de  La doctrina do derecho. México. 

 

 

Kant, I. ( 1797). A Metafísica da Moral.  

 

 

Kant, I. (1724-1804). Fundamentação da Metafísica dos Costumes. (Quintela, P.,trad) 

Lisboa: Edições 70. 

 

 

Kant, I. (2001). Crítica da razão pura. (Santos, M. P. & Morujão, A. F., trad.) Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

 

Kant, I. (2002). Crítica da razão prática. São Paulo: Martins Fontes. 

 

 

Kirchmeier, J. L. (2006). Dead innocent: The death penalty abolitionist search for a 

wrongful execution. Tulsa L. Rev., 42, 403. 

 

 

Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse: The modes and media of 

contemporary communication. Edward Arnold. 

 

 

Krishna Kumari, A. (2007). Capital Punishment: The Never Ending Debate.  

 

 

http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=557
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/10/1358017-48-dos-brasileiros-se-identificam-com-valores-ideologicos-de-direita.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/10/1358017-48-dos-brasileiros-se-identificam-com-valores-ideologicos-de-direita.shtml


186 

 

Kronberger, N. E Wagner, W. (2002). Palavras-chave em contexto: análise estatística de 

textos. In: M.W. Bauer & G. Gaskell (Orgs.). Pesquisa qualitativa com texto, 

imagem e som: um manual prático (Guareschi , P.A., trad.). Petrópolis: Vozes, 

Petrópolis.  

 

 

Laclau, E. (1978). Política e ideologia na teoria marxista. Rio de Janeiro: Paz e Terra 

 

 

Lambert, S. (2014). New Historicism ENGL 305: Literary Theory and Writing 

November 19, 2014 Shirley Jackson’s “The Lottery” as a Response to the 

Hypocrisy of Capital Punishment in the.  

 

 

Laranjeira, P. C. P. (2006). A concepção atual de adolescentes de 14 a 18 anos sobre a 

Pena de Morte. Monografia de conclusão de curso, Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa. 

 

 

Lemert, C. (2000). Pós-modernismo não é o que você pensa. Loyola: São Paulo. 

 

 

Lemgruber, J. (2001). Controle da Criminalidade: Mitos e Fatos. Revista Think Tank. 

Instituto Liberal do Rio de Janeiro. São Paulo. 

 

 

Lenin, V. I. (1980). O Estado e a revolução. São Paulo: Alfa e Omega 

 

 

Lévi-Strauss, C. (1958-1975). Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo 

brasileiro, 1. 

 

 

Lima, R. M.(2014). Homoafetividade e direitos: Repertórios discursivos construídos no 

âmbito jurídico. Dissertação de doutorado, Universidade Federal da Paraíba: João 

Pessoa. 

 

 

Lombart, M. (1995). Discurso, orden social y relaciones de poder: una propuesta y su 

ejemplificación en el discurso sobre la maternidade. Revista de psicologia Social 

Aplicada, 5, (1/2),165-184. 

 

 

Löwy, M. (1985). Ideologia. Ideologias e ciência social: elementos para uma análise 

marxista. São Paulo: Cortez. 

 

 

Macedo, A. F. (2002). Institucionalização da pena de morte no Brasil. Monografia de 

conclusão de curso. Universidade Católica de Goiás, Goiânia. 



187 

 

 

 

Magalhães, I. (2005). Introdução: a análise de discurso crítica. Delta, 21(especial). 

 

 

Mannheim, K. (1950). Ideologia e utopia: Introdução à sociologia do conhecimento. 

Rio de Janeiro: Globo. 

 

 

Mannheim, K., & Willems, E. (1956). Ideologia e utopia: introdução à sociologia do 

conhecimento. Rio de Janeiro:  Globo. 

 

 

Marx K. & Engels F. (1846 / 1932 / 2007) A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo. 

 

 

Marx K. (1843 / 2015) Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. São Paulo: Boitempo.  

 

 

Marx K. (1859 / 2008) Prefacio da Contribuição à crítica da economia política. São 

Paulo: Expressão Popular. 

 

 

Marx K. (1867 /1986 ). El Capital. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

 

Marx, K., & Engels, F. (1976). A ideologia alemã: crítica da filosofia alemã mais 

recente na pessoa dos seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do 

socialismo alemão na dos seus diferentes profetas. Presença. 

 

 

Mauer, M. (1999). Race to incarcerate. New York: The New Press. 

 

 

McClosky, H. (1964). Consensus and ideology in American politics. American Political 

Science Review, 58(02), 361-382. 

 

 

Medeiros, A. C. C. S. (2010). Repertórios representacionais e discursivos sobre a pena 

de morte na internet: uma análise entre os blogs jurídicos e gerais. Dissertação de 

mestrado. Pós-graduação em Psicologia Social, Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

Menandro, M. C. S. (2004). Gente Jovem reunida: um estudo de representações sociais 

da adolescência/juventude a partir de textos jornalísticos (1968/1974 e 

1996/2002). Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

 



188 

 

Menandro, P. R. M., & Souza, L. (1996). O cidadão policial militar e sua visão da 

relação polícia-sociedade. Psicologia USP, 7(1/2), 133-141. 

 

 

Menandro, P.R.M.; Souza, L. (1996). Perceptions of Military Policemen on the 

Relationship between Police and Society, Psicologia USP, São Paulo, 7(1/2), 133-

141.  

 

 

Mendoza, R. & Camino, L. (1987). Análise Psicossocial da formação de ideologias 

sindicais: o caso dos professores de 2
o
 grau. João Pessoa: Manuscrito UFPB. 

 

 

Merler, C. Jean (2012) Uma crítica Kantiana da teoria da punição de Kant. In: Salgado, 

C. J. A ideia de justiça em Kant: seu fundamento na liberdade e na igualdade. 

(Travessoni, A., trad.) (3ª Ed.), Del Rey: Belo Horizonte.  

 

 

Mir puig, S. (2003) Introducción a las bases del derecho penal. (2ª Ed.) Buenos Aires: 

B de F. 

 

 

Montoro, A. F.(1983). Introdução à ciência do direito. (12ª Ed.) Revista dos Tribunais, 

Original da Universidade do Texas.  

 

 

Moraes, A. (2015). Direito Constitucional. (31ª Ed.) São Paulo: Atlas. 

 

 

Moraes, R. (1999). Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, 22(37), 7-32. 

 

 

Nascimento, A. R. A. & Menandro, P. R. M. (2006) Análise lexical e análise de 

conteúdo: uma proposta de utilização conjugada. Estudos e pesquisas em 

psicologia, 6 (2). 

 

 

Neder, G. (2009). Sentimentos e ideias jurídicas no Brasil: pena de morte e degredo em 

dois tempos. In: História das prisões no Brasil. (Vol.1). Rio de Janeiro: Rocco.  

 

 

Nogueira, C. (2001). Análise do discurso. Em L. Almeida & E. Fernandes (Eds.). 

Métodos e técnicas de avaliação: Novos contributos para a pratica e investigação 

(pp. 1-51). Braga: CEEP. 

 

 

Nogueira, C. (2008). Análise(s) do Discurso: Diferentes Concepções na Prática de 

Pesquisa em Psicologia Social. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 24(2), 235-242. 

 



189 

 

 

Nogueira, C., & Fidalgo, L. (1995). Análise do discurso: a tarefa e o poder das palavras. 

Avaliação Psicológica: Formas e Contextos. 3, 181-188. 

 

 

Noronha. (2000). Direito Penal. (36ª Ed.) São Paulo: Saraiva. 

 

 

Norton, B. (2000). Identity and language learning: Gender, ethnicity and educational 

change. Editorial Dunken. 

 

 

Oliveira, D. D.;  Santos, S. A. B. & Silva, V. G. (2001). Violência Policial: Tolerância 

Zero? Goiânia: Editora UFG. 

 

 

Ozawa, H. A. B., & Santos, J.E. L. (2010). Pena de morte. Em XI Seminário de 

Iniciação Científica do Centro Universitário Eurípedes de Marília. 

 

 

Parker, I. (1997). Discursive psychology. Em D. Fox e I. Prilleltensky (Orgs.), Critical 

Psychology: An Introduction (pp.284-298). London: Sage Publications. 

 

 

Parker, I. (2012). Discursive social psychology now. British Journal of Social 

Psychology, 51(3), 471-477. 

 

 

Pereira, Anthony. W (2010).  Ditadura e Repressão: O autoritarismo e o estado de 

direito no Brasil, no Chile e na Argentina. São Paulo: Paz e Terra. 

 

 

Pesquisa CNI-IBOPE (2011). Relatos da Sociedade Brasileira: Segurança Pública. 

Brasília.  

 

 

Pilagallo, O. (2009). A História do Brasil no Século 20: 1980-2000. São Paulo: 

Publifolha.  

 

 

Potter, J. &Wetherell, M. (1998). Social representations, discourse analysis, and racism. 

In U. Flick (Ed.), The psychology of the social (pp. 138–155). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

 

Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: Beyond attitudes 

and behaviour. London: Sage. 

 

 



190 

 

Reeve, A. (1991). The theory of property: Beyond private versus common. Em D. Held 

(Org.), Political theory today (pp. 122.141). California: Stanford University. 

 

 

Reinert, M. (1990). Une Methodlogie d´analyse dês donnes textuelles et une 

application: aurélia de Gerard de nerval. Bulletin de Methodologie Socioligique, 26, 

24-54. 

 

 

Ribeiro, F.M.V. ( 2012). Nuances da Sociologia do desvio em Émile Durkheim. Revista 

Cadernos de Ciencias Sociais da UFRPE.  

 

 

Richards, T. N., & Smith, M. D. (2015). Current issues and controversies in capital 

punishment. American journal of criminal justice, 40(1), 199-203. 

 

 

Robinson, M. (2009). Death Nation: The Experts Explain American Capital 

Punishment. 

 

 

Rodrigues, A. S., Jr. (2009). Análise crítica do discurso: modismo, teoria ou método? 

Revista Brasileira de Linguística Aplicada, 9(1), 99-132. 

 

 

Rosenau, P. M. (1992). Post-modernism and the social sciences. Insights, inroadsand 

intrusions. New Jersey: Princeton University Press 

 

 

Rouanet, S. P. et al.(1996). O homem e o discurso. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 

 

 

Russell, B. (2001). História do Pensamento Ocidental: A Aventura das Idéias dos Pré-

Socráticos a Wittgenstein. (Alves, L. & Rebello, A. (5ª.Ed.). São Paulo: Ediouro.  

 

 

Santos, B. D. S. (1988). Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência 

pós-moderna. Estudos avançados, 2(2), 46-71. 

 

 

Sequeira, V. C. (1998-2004). Por que o carcereiro não deixa as portas abertas?   

Interações. IX(18),61-74.  

 

 

Shecaira, S. S. (2010). A abolição da pena de morte no Brasil. 18(214). São Paulo: 

Boletim IBCCRIM. 

 

 



191 

 

Singer, H. (2001). Quando o “diálogo” é a violência. Educação & Sociedade, XXII 

(77). 

 

 

Smart, B. (1993). A pós-modernidade. Lisboa: Publicações Europa-América. 

 

 

Sniderman, P. & Tetlock, P. (1986). Interrelationship of political ideology and public 

opinion. Em M. Hermann (Org.), Handbook of political psychology (pp. 62.96). 

San Francisco: Jossey-Bass. 

 

 

Sodré, N. W. (1977). História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal. 

 

 

Sourcebook of Criminal Justice Statistics (2012). Table 2.0005.Attitudes toward 

fairness of the application of the death penalty. Retirado de 

http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t200052011.pdf. 

 

Sourcebook of Criminal Justice Statistics (2013). Did you know. Retirado de 

http://www.albany.edu/sourcebook/. 

 

 

Souza, J. I. M. (2003) O Estado contra os meios de comunicação (1889-1945). São 

Paul: Annablume/FAPESP. 

 

 

Souza, J.F.S. (2007). Pena de morte: solução da violência ou violação do direito à vida? 

Revista da Direito e Liberdade. 7(3), 161 – 178, Mossoró. 

 

 

Souza, V.R.P., & Catana, L.LT.O.(2009). Pena de morte: uma solução inviável. 

Intertemas. Retirado dia 11 de janeiro de 2016, do site 

Unitoledo.br/revistaindex.php/ETIC/articleviewfile/.../1413.  

 

 

Steiker, C. S. (2005) "Capital Punishment and American Exceptionalism" Em  Ignatieff, 

M. (Ed.) American Exceptionalism and Human Rights. Princeton University Press. 

 

 

Sunstein, C. R., & Vermeule, A. (2005). Is Capital Punishment Morally Required? Acts, 

Omissions, and Life-Life Tradeoffs. Stanford Law Review, 703-750. 

 

 

Sykes, G. (1967). Crime and Society. New York: Radom House.  

 

 

Taparelli D’azeglio, L. (1949). Saggio teoretico di diritto naturale. Roma.: Edizioni 

della civiltà cattolica, V. I.  

http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t200052011.pdf
http://www.albany.edu/sourcebook/


192 

 

 

 

Tasse, A. El. (2004). Teoria da pena: pena privativa de liberdade e medidas 

complementares: um estudo crítico à luz do estado democrático de direito. 

Curitiba: Juruá.  

 

 

Taylor, S. (2001). Evaluating and applying Discourse Analytic research. Em Wetherell, 

S. Taylor & Yates, J.S. (Eds.). Discourse as data (pp. 311-330). London: Sage 

Publications. 

 

 

Tilio, R. (2008). Discurso e Linguagem: uma perspectiva social. Revista Eletrônica do 

Instituto de Humanidades, 7(25). 

 

 

Tílio, R. (2010). Revisitando a análise crítica do discurso: um instrumental teórico-

metodológico. Revista do Curso de Letras da UNIABEU Nilópolis,  I(2). 

 

 

UNODC (2012). Cerca de 437 mil pessoas foram assassinadas no mundo em 2012, de 

acordo com novo estudo UNODC. Recuperado de https://www.unodc.org/lpo-

brazil/pt/frontpage/2014/04/10-some-437000-people-murdered-worldwide-in-

2012-according-to-new-unodc-study.html. 

 

Valle, M. R. (2008). As representações da violência nos episódios estudantis de 1968. 

Mediações-Revista de Ciências Sociais, 13(1/2), 34-53. 

 

 

Van Dijk, T.A. (1977) Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics 

of Discourse. London: Longman.  

 

 

Van Dijk, T.A. (1980) Macrostructures: An Interdisciplinary Studv of Global Structures 

in Discourse, lnteraction, and Cognition. Hillsdale. NJ: Erlbaum. 

 

 

Van Dijk, T. A. (1991). Racism and the Press: Critical Studies in Racism and 

Migration. Routledge. 

 

 

Van Dijk, Teun A. (1999). Ideología: Una aproximación multidisciplinaria. Barcelona: 

Gedisa. 

 

 

Van Dijk, T. A. (2004). Politics, ideology and discourse. Encyclopedia of language and 

linguistics, 9, 728-740. 

 

 

https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2014/04/10-some-437000-people-murdered-worldwide-in-2012-according-to-new-unodc-study.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2014/04/10-some-437000-people-murdered-worldwide-in-2012-according-to-new-unodc-study.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2014/04/10-some-437000-people-murdered-worldwide-in-2012-according-to-new-unodc-study.html


193 

 

Van Dijk, T. A. (2005). Notícias e Conhecimento. Tradução de Luciano Bottini, 

Heloiza Herzcovitz e Eduardo Meditsch. Estudos em Jornalismos e Mídia. 2(2). 

 

 

Van Dijk, T. (2006). De la Gramática del Texto al Análisis Crítico del Discurso. Una 

breve autobiografía académica. Universidad Pompeu Fabra. 

 

 

Van Dijk, T. A. (2007). Estructuras y funciones del discurso: una introducción 

interdisciplinaria a la lingüística del texto ya los estudios del discurso. Siglo XXI. 

 

 

Van Dijk, Teun A.. (2008). Discurso e Poder. São Paulo: Contexto. 

 

 

Van Dijk, T. A. (2012). Discurso y contexto: un enfoque sociocognitivo. (Lizosain, A., 

trad.) Barcelona: Gedisa. 

 

 

Villa, A. M. (2011). A história das constituições brasileiras. São Paulo: Leya.   

 

 

Villegas, M. (1992). Analisis del discurso terapêutico. Revista de Psicoterapia, 10/11, 

23-66. 

 

Vincent, A. (1995). Ideologias Políticas Modernas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.  

 

 

Vygotsky, L. S. (1934) Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes 

 

 

Waiselfisz, J. J. (2007). Mapa da violência dos municípios brasileiros. Organização dos 

Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência ea Cultura, OEI. 

 

 

Wald, P. (1967). Task Force Report The Courts. D. C.:U.S. Washington: Government 

Priting. 

 

 

Walzer, M. (1993). Las esferas de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

 

Wetherell, M. (1998). Positioning and interpretative repertoires: Conversation analysis 

and post-structuralism in dialogue. Discourse & Society, 9, 387–412. 

doi:10.1177/0957926598009003005. 

 

 

Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, J. S. (2001a). Discourse as Data. London: Sage 

 



194 

 

Wetherell, M., Taylor, S., & Yates, S. J. (2001b). Discourse theory and practice: A 

reader. Sage. 

 

 

Willig, C. (1999).Applied discourse analysis: Social and psychological interventions. 

Burckigham: Open University Press. 

 

 

Wodak, R. (2001). The discourse-historical approach. Wodak, R. and Meyer, M. (Eds.) 

Methods of Critical Discourse Analysis. 

 

 

Wodak, R. (2003). De qué trata el análisis crítico del discurso (ACD). Resumen de su 

historia, sus conceptos fundamentales y sua desarrollos. In R. Wodak & M. Meyer 

(Eds.), Métodos de Análisis Crítico del Discurso (pp. 17-34). Barcelona: Gedisa. 

 

 

Wood, L. A. & Kroeger, R. O. (2000). Doing discourse analysis: Methods for studying 

action in talk and text. London: Sage Publications. 

 

 

Zaffaroni, E. R., Pierangeli, J. H. (2009). Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte 

geral. (Vol. 1)(8ª Ed. Revisada). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 

 

 


