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RESUMO
O presente trabalho analisa como um jornal de referência e um jornal popular – O Globo (RJ)
e Extra (RJ) – pertencentes a um mesmo grupo de comunicação e oriundos de um mesmo
emissor, posicionam-se discursivamente e constroem o sentido da violência envolvendo
crianças e adolescentes, verificando, para isto, as estratégias enunciativas e a relação entre os
sujeitos enunciadores (os jornais) e seus coenunciadores (leitores). Tal objetivo articula-se a
outras quatro metas específicas. A primeira é a problematização do processo sócio-histórico
de divulgação da violência infanto-juvenil pela imprensa brasileira. A segunda é a discussão
dos elementos teóricos e metodológicos que fundamentam a pesquisa, concentrando-se na
explicação dos operadores de análise do discurso jornalístico; enquanto que o terceiro e quarto
objetivos são a análise das estratégias enunciativas e das condições de produção do discurso
sobre a violência envolvendo crianças e adolescentes nos jornais O Globo e Extra, e a
investigação sobre como as duas publicações constroem os mesmos acontecimentos
mediáticos sobre a violência. Para tanto, são analisadas matérias significantes (textos, títulos,
fotografias, infográficos, layout, etc.) que tratam da temática em estudo produzidas entre os
anos de 2000 e 2014. A pesquisa situa-se, assim, no campo da Comunicação, prioritariamente
dentro de uma abordagem semiodiscursiva, que se volta ao estudo da produção de sentido
pelos media. Fundamentada em reflexões teóricas sobre a semiose social, a mediatização, o
acontecimento, a enunciação e na análise de discurso, a pesquisa tem como operadores
metodológicos: o posicionamento, os dêiticos, as figuras e vozes discursivas, além do
enquadramento enquanto moldura de sentido. Os resultados das análises apontam que quando
se trata da violência envolvendo crianças e adolescentes O Globo constrói o discurso da rua –
racional, generalista e fatalista –, engendrando efeitos de sentido do ordinário e do inevitável
que pode ser explicado pelas estatísticas; enquanto o Extra engendra o discurso da casa –
emocional, personalista e familiar –, produzindo sentidos da violência extraordinária,
inexplicável, surpreendente, incompreensível, que impacta diretamente no cotidiano dos
implicados. Entre as estratégias enunciativas, verifica-se que ambos os jornais compartilham
saberes e emoções, além de experiências na forma de uma memória coletiva sobre os atos
violentos. O Globo posiciona-se, portanto, como a autoridade, como o defensor da moral e do
bom funcionamento social; e o Extra como o jornal parceiro do leitor, solidário aos dramas e
angústias do dia a dia. Porém, quando se trata de um mesmo acontecimento gerador de maior
comoção social evidencia-se uma convergência discursiva em direção a uma maior
espetacularização da violência e popularização do discurso. Desse percurso é possível
concluir, enfim, que o jornal O Globo trabalha na perspectiva da produção social da violência,
em que o discurso racional é construído na abstração dos números e estatísticas e na fala do
especialista. O Extra opera na perspectiva do consumo individual da violência, da fruição
catártica da dor e do sofrimento do outro. A concretude e a dureza das histórias de vida e dos
dramas pessoais produzem o discurso da emoção e da comoção.

Palavras-chave: Sociossemiótica; Discurso jornalístico; Violência contra crianças e
adolescentes; O Globo; Extra.
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enfants et des adolescents dans la presse écrite brésilienne : Une étude de cas des journaux
O Globo et Extra de 2000 à 2014. 427f. 2016. Thèse (Doctorat) – Faculté de la
Communication, Université fédérale de Bahia, Salvador, 2016.

RÉSUMÉ
Le présent travail de recherche a pour objectif principal analyser la manière dont le journal de
référence O Globo (Rio de Janeiro - Brésil) et le journal populaire Extra (Rio de Janeiro Brésil), tous les deux appartenant à un même groupe de communication, se positionnent au
niveau du discours sur la violence impliquant des enfants et des adolescents. Le chemin de
l’analyse va suivre les stratégies énonciatives et la relation contractuelle entre les énonciateurs
(les journaux) et les coénonciateurs (lecteurs). L’objectif de cette démarche s’articule dans
quatre buts spécifiques. Le premier verse sur la problématisation du procès socio-historique
de médiatisation de la violence infanto-juvénile par la presse brésilienne. Le second amène
une discussion sur les éléments théoriques et méthodologiques qui soutient la recherche, en se
concentrant sur l’explication des opérateurs de l’analyse du discours journalistique. Les
troisième et quatrième axes portent, notamment, sur l’analyse des stratégies énonciatives et
des conditions de production du discours sur la violence impliquant des enfants et des
adolescents dans les pages des journaux O Globo et Extra; et également sur la façon dont les
deux publications construisent discursivement les mêmes événements médiatiques sur la
violence. L'étude de cas est basée sur un corpus constitué de matières signifiantes (La une,
pages intérieures, textes, titres, photos, infographies) qui traitent de la thématique et qui ont
été diffusées entre 2000 et 2014. Ainsi, la recherche se situe dans le champ de la
communication dans une approche sémio-discursive, en se tournant vers l’étude de production
de sens par et dans les media. Le travail s’est forgé dans des réflexions théoriques sur la
semiosis sociale, la médiatisation, l’événement et l’analyse de discours, et a comme
opérateurs méthodologiques: le positionnement discursif, les embrayeurs, les figures et les
voix discursives, l’encadrement. Les résultats des analyses montrent que quand il s’agit de la
violence impliquant les enfants et les adolescents, le quotidien O Globo construit le discours
de la rue – rationnel, généraliste et fataliste – en produisant des effets du sens de l’ordinaire et
de l’inévitable qui peut être expliqué par les statistiques; pendant que l’Extra engendre le
discours de la maison – émotionnel, personnaliste et familier – en articulant la violence
comme extraordinaire, inexplicable, étonnante et qui affecte le quotidien des gens. Parmi les
stratégies énonciatives nous vérifions que les deux journaux partagent les savoirs et les
émotions au-delà des ces expériences sous la forme d’une mémoire collective sur les actes
violents. D’un côté, O Globo se positionne comme l’autorité, dans le rôle de défenseur de la
morale et du bon fonctionnement social; de l’autre, l’Extra se présente comme un journal
partenaire du lecteur, solidaire de leurs drames et de leurs angoisses. Cependant, quand il
s’agit d’un même événement générateur d’une plus grande commotion sociale, il y a une
pratique de convergence discursive qui tend à spétaculariser la violence et à populariser le
discours. Enfin, d’après ce parcours analytique, nous achevons que le journal O Globo travail
sur la perspective de la production sociale de la violence, dont le discours rationnel est
construit dans l’abstraction des chiffres et statistiques, et aussi sur la parole de l’expert.
L’Extra opère dans la perspective de la consommation personnelle de la violence, c’est-à-dire,
de la fruition cathartique de l’angoisse e de la souffrance. La concrétude e la brutalité des
rapports et drames produisent le discours de l’émotion et de la commotion.
Mots-clés : Socio-sémiotique ; Discours journalistique ; Violence contre les enfants et les
adolescents ; O Globo ; Extra.
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INTRODUÇÃO

Historicamente, crianças e adolescentes brasileiros (pessoas com idades entre zero e
18 anos) têm sido vítimas de violências de todas as ordens. Desde o Brasil colônia até meados
do século XX, esta parcela da população – principalmente de famílias pobres ou em situação
de vulnerabilidade – não tinha direitos garantidos e era vista como miniadultos, mão de obra
barata e um problema para a sociedade. Muitos eram (e são até hoje) marginalizados e
explorados sexualmente ou como força de trabalho; sendo por bastante tempo objetos a serem
tutelados pelo Estado e pela sociedade, bem como vigiados pela força policial. A noção de
infância como uma fase do desenvolvimento humano surge no século XX a partir da criação
de normativas e convenções que passam a considerar crianças e adolescentes como sujeitos
detentores de direitos.
Somente com o fim das grandes guerras e o surgimento de uma nova concepção
mundial acerca dos direitos humanos, que crianças e adolescentes começam a ser entendidos
como cidadãos em processo especial de desenvolvimento. Em 1959, a ONU (Organizações
das Nações Unidas) aprova a Declaração dos Direitos da Criança, inspirada nos princípios da
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e, em 1989, adota a Convenção sobre os
Direitos da Criança, ratificada por 193 países, incluindo o Brasil. A Convenção estabelece que
qualquer criança ou adolescente é credora de todos os direitos, sem qualquer distinção ou
discriminação.
Inspirada na normativa e em decorrência de forte mobilização da sociedade civil
organizada brasileira nas décadas de 1970 e 1980, é promulgada em julho de 1990 a Lei 8.069
que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A legislação inaugura uma nova
visão acerca das pessoas com menos de 18 anos no Brasil: a Doutrina da Proteção Integral.
Neste novo paradigma, crianças e adolescentes são considerados sujeitos plenos de direitos,
devendo ter garantidos condições básicas de vida e proteção contra qualquer tipo de violência
e discriminação.
Assim, a violência envolvendo crianças e adolescentes não é um fenômeno novo, mas
uma das faces do entendimento que é construído social, cultural e discursivamente acerca das
noções de criança, adolescente, direitos e violência. Conceitos que, como quaisquer outros,
estão em constante reconfiguração e sujeitos às mudanças que se seguem às grandes
transformações sociais. As contradições e desigualdades continuam a constituir a condição
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social da infância contemporânea, em que, na sociedade globalizada, as crianças são vítimas
da fome, inúmeras doenças, maus-tratos, abusos psicológicos, sexuais, pobreza, exclusão,
trabalho infantil ou tráfico para fins de exploração sexual; ao tempo em que a própria noção
do que é violento ou não em relação a elas vai se transformando e evoluindo socialmente.
É possível afirmar também que existe toda uma construção sociodiscursiva acerca da
noção de violência envolvendo crianças e adolescentes, que se processa no interior de uma
semiose social, histórica, cultural e infinita (VERÓN, 1987, 2013); e que é impulsionada e
cada vez mais complexificada com a visibilidade que a temática ganha a partir da produção
discursiva operada pelos meios de comunicação, entre eles os jornais impressos. Os quais, por
suas características, produzem e circulam discursos sobre violação de direitos e violência,
evidenciando ou negligenciando, bem como se posicionando discursivamente por meio das
estratégias enunciativas adotadas. Mas como essa construção discursiva se processa? Como os
jornais impressos constroem sentidos sobre a violência que envolve crianças e adolescentes?
De acordo com Eliseo Verón, “é certo que a análise diacrônica da evolução dos
discursos da imprensa é um domínio particularmente rico em ensinamentos sobre as
transformações socioculturais, pois o estudo da imprensa nos fornece um observatório
privilegiado das correntes que atravessam as práticas e os imaginários sociais” (VERÓN,
2004, p. 263). Assim, ao estudarmos a construção discursiva e mediática sobre a violência
envolvendo crianças e adolescentes podemos compreender os sentidos em circulação no
contexto atual de Brasil, verificando que embora antigo na história da humanidade, o
entendimento de violência como uma violação de direitos é recente e está em constante (re)
significação e mutação.
No entanto, embora a Análise de Discursos continue sendo uma das perspectivas
teórico-metodológica mais utilizadas para estudos de jornalismo impresso (SILVA, 2008),
identifica-se uma carência de pesquisas sobre a produção de sentidos acerca da infância e seus
direitos em jornais de referência e também entre os populares. Ou seja, ainda faltam trabalhos
que objetivem não apenas a quantificação temática, de fontes ou enquadramentos, mas que
caminhem rumo ao entendimento do posicionamento discursivo do jornal e de como este se
relaciona com as expectativas dos leitores quando o tema é a violência envolvendo crianças e
adolescentes1.

1

Análises de mídia produzidas pela ANDI (2001, 2005, 2006) são algumas referências nacionais e internacionais
sobre o panorama da cobertura da impressa brasileira e latino-americana sobre os direitos de crianças e
adolescentes – tendo a ANDI participação ativa também na qualificação de profissionais da comunicação. No
entanto, em que pese sua fundamental importância, tais trabalhos se debruçam quase que exclusivamente sobre a
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Destacamos ainda que, paralelo ao processo mundial de publicização da violência
envolvendo crianças e adolescentes pelos media, verifica-se a inserção, no mercado editorial
brasileiro, de jornais considerados populares ligados a grandes grupos de comunicação com
tradição em publicações de referência. Da mesma forma, identificamos um hiato na produção
acadêmica de pesquisas que demonstrem as implicações, constrangimentos e possíveis
avanços da segmentação e da integração de jornais impressos de perfis diferenciados no país,
embora esses dois cenários – o jornalismo popular e a segmentação – sejam atualmente duas
grandes tendências no campo jornalístico brasileiro2. Aprofundando um pouco mais nossa
problemática, nos questionamos como a construção discursiva da violência envolvendo
crianças e adolescentes se processa nos jornais impressos de referência e nos jornais
populares, enquanto dispositivos de enunciação integrantes de um mesmo grupo de
comunicação.
Trata-se, assim, de uma pesquisa que se inscreve no campo da Comunicação e mais
especificamente no interior dos estudos sobre a Enunciação e a produção de sentido pelos
media, em que se busca superar uma visão imanente do discurso em si e avançar para uma
compreensão das suas condições de produção no processo de significação. Entre elas: o
modelo de negócios de convergência, segmentação e integração jornalística, em que grandes
grupos de comunicação ampliam suas plataformas de circulação de conteúdo; as novas rotinas
produtivas e a atual ambiência de mediatização – com mudanças nas condições de circulação,
acesso e de reconhecimento, bem como nas expectativas do leitor.
A introdução do conceito de mediatização em nossa discussão deve-se à importância
que o mesmo adquire enquanto uma ambiência – uma condição de produção-circulaçãoreconhecimento de discursos – que exige novas estratégias analíticas cada vez mais
complexas e atentas ao processo como um todo. O conceito de mediatização emerge no
diálogo com outras noções que vieram caracterizar mudanças na sociedade, marcada pela sua
entrada em uma nova etapa da hiper-mediatização que resulta da emergência dos multimeios
– geralmente classificada como globalização ou midiatização. Trabalhamos, pois, dentro das
novas fronteiras que este aparato teórico-metodológico nos oferece para compreensão do
jornalismo na contemporaneidade. Deslocamos, assim, a problemática dos meios de
produção de notícias feita pelos jornais de referência e visa, muitas vezes, a quantificar – via análises de
conteúdo ou comparadas – os temas, fontes, enfoques, enquadramentos, formas de agendamento.
2

Em outro aspecto, pesquisas sobre a convergência dos meios de comunicação, em curso no Brasil e com mais
força desde os anos 2000, voltam-se quase que exclusivamente aos processos de convergência digital e ao debate
tecnológico, ou seja, sobre os modos de produção de veículos impressos ou televisivos e suas vertentes digitais
(MICÓ et al, 2009; VIZEU et al, 2012).
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comunicação do âmbito dos campos sociais e também do funcionamento dos media para a dos
processos mediáticos – mais especificamente para a produção de sentido e as novas estruturas
e operações enunciativas engendradas pelos jornais impressos, buscando entender o que muda
na enunciação com o novo cenário de mediatização.
A proposta concentra-se, então, em compreender a relação que se estabelece entre
emissor e sujeitos enunciadores enquanto condição de produção constitutiva do discurso
jornalístico impresso sobre violência envolvendo crianças e adolescentes. Em suma, o
problema que move esta pesquisa é: como um jornal de referência – O Globo (RJ) – e um
jornal popular – Extra (RJ) – ambos integrantes de um mesmo grupo de comunicação, sendo,
portanto, oriundos de um mesmo emissor, posicionam-se discursivamente e constroem o
sentido da violência envolvendo crianças e adolescentes?
Supomos que os jornais O Globo e Extra utilizam como estratégia enunciativa para a
construção do discurso da violência o compartilhamento de saberes e emoções, sendo que
cada publicação, pelas suas características, acentua um tipo de compartilhamento: O Globo
posicionando-se como uma publicação que enfatiza o compartilhamento de um saber
especializado, em geral de referência como o saber de origem científica, cultivando um
pressuposto saber comum entre ele e seus leitores; e o Extra assumindo o posicionamento de
um jornal de cunho sensacionalista que acentua, sobretudo, o compartilhamento de emoções
(medo, raiva, apelo desesperado pela justiça, etc) buscando como efeito de sentido a
construção da veracidade pelo viés dos detalhes da narrativa. Outra hipótese é a de que
quando se trata de um acontecimento mediático envolvendo um tipo de violência contra
crianças e adolescentes que gera grande comoção na sociedade, tanto O Globo quanto o Extra
tendem a acentuar emoções e sensações, utilizando estratégias discursivas que reforçam o
sentido da violência, às vezes, aproximando-se de uma fronteira, ou melhor, de uma
membrana em comum, qual seja: a da espetacularização da violência e popularização do
discurso.
Os jornais que figuram como objetos de estudo desta pesquisa são editados pela
Infoglobo, empresa do Grupo Globo – maior conglomerado de comunicação do País –
responsável pela gestão dos veículos noticiosos. O Globo é um jornal diário, fundado em
1925 e sediado no Rio de Janeiro. O Extra começa a circular em 1998 e tem como público
principal moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro; é um dos jornais mais lido do
Brasil, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2014: Hábitos de consumo de mídia pela
população (BRASIL, 2014) – informação relevante em um contexto em que 75% da
população afirma não ler jornal impresso, segundo a mesma pesquisa. Entre os que lêem, o
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Extra é o primeiro colocado e O Globo está entre os cinco mais citados pelos entrevistados.
Os jornais populares deixam de ser vistos, portanto, apenas como sensacionalistas para serem
entendidos como publicações mais próximas do leitor e mais adequadas às mudanças de perfil
da população brasileira, que se beneficia de uma melhoria de renda e passa a consumir jornais
com preço de capa mais acessíveis.
O presente trabalho apoia-se em um corpus constituído de matérias significantes
(capas, páginas internas, textos, títulos, fotografias, infográficos) que tratam de violência
envolvendo crianças e adolescentes, em seu sentido amplo de violação de direitos, e que
foram veiculadas entre os anos de 2000 e 2014. A definição deste período de análise coincide
com a consolidação dos marcos legais dos direitos infanto-juvenis implementados nas décadas
de 1980 e 1990 no Brasil; com a ampliação da cobertura das temáticas ligadas aos direitos de
crianças e adolescentes; e também com a criação do jornal Extra, em 1998, marcando o novo
cenário de integração entre jornais dentro de grupos de comunicação no Brasil que se
fortalece e se amplia dos anos 2000 em diante.
O objetivo da pesquisa é, portanto, analisar como se processa a construção de sentido
da violência envolvendo crianças e adolescentes não apenas nos jornais impressos,
isoladamente, mas em uma análise comparativa entre um jornal de referência e um popular,
verificando as estratégias enunciativas e, consequentemente, o posicionamento discursivo ou
a relação contratual com os leitores dessas publicações. Os jornais são, pois, entendidos como
sujeitos enunciadores com características próprias, mas que se inscrevem em um modelo de
negócios de segmentação editorial em que grupos de comunicação com um histórico de
circulação de jornais de referência passam a criar jornais com perfis mais populares para
atender outro tipo de leitor; constituindo-se, assim, dois sujeitos enunciadores ligados a um
emissor comum.
Tal objetivo conduz nosso estudo por uma trajetória de análise semiodiscursiva acerca
do funcionamento da discursividade levando em consideração condições de produção e
estratégias enunciativas. Realizamos uma leitura do jornal popular, muitas vezes
compreendido como uma publicação sensacionalista e de baixa qualidade, atentando para as
particularidades de suas estratégias discursivas e buscando evidenciar que tanto jornais de
referência quanto populares tendem, atualmente, a uma maior popularização de seus
discursos, bem como ao compartilhamento de saberes e emoções com seu leitorado, quando
se trata da cobertura da violência envolvendo crianças e adolescentes.
Para a realização do trabalho, a princípio (1) visamos problematizar o processo sóciohistórico de publicização da violência envolvendo crianças e adolescentes pela imprensa
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brasileira; em seguida (2), para melhor contextualizar a pesquisa no interior do campo da
Comunicação (Jornalismo) e da Sociossemiótica, apresentamos os elementos teóricos e
metodológicos que fundamentam o estudo, desenvolvendo uma metodologia de análise do
discurso jornalístico sobre a violência que possa ser aplicada ao corpus através de suas
matérias significantes; a partir daí, objetivamos (3) analisar a discursividade e as condições de
produção do discurso sobre violência envolvendo crianças e adolescentes nos jornais O Globo
e Extra, colocando em destaque importantes matérias significantes como: a primeira página,
os títulos, as fotografias, a diagramação, etc; e, por fim (4) compreender de que maneira os
jornais O Globo e Extra constroem discursivamente os mesmos acontecimentos mediáticos
sobre violência envolvendo crianças e adolescentes.
Conforme mencionado anteriormente, esta pesquisa situa-se no campo da
Comunicação, prioritariamente dentro de uma abordagem semiodiscursiva e sociológica que
se volta ao estudo da produção de sentido pelos media impressos. Focalizamos aspectos de
duas grandes posturas epistemológicas para compor o quadro teórico do trabalho: a
Sociossemiótica a partir da leitura de Eliseo Verón inspirada em fundamentos da semiótica de
Charles Sanders Peirce (VERÓN, 1987; 2013) e a Linguística, especificamente a Teoria da
Enunciação e sua aplicação em análises de produtos mediáticos (BENVENISTE, 1974;
CULIOLI, 1990, 2010; GENETTE, 1972; VERÓN, 2004; VERÓN e FISHER, 1986).
As discussões e análises que compõem este trabalho sustentam-se, ainda, no seguinte
referencial teórico: Bougnoux (1999), Braga (2006; 2012), Fausto Neto (2008), Ferreira
(2006; 2008; 2010; 2013), Meunier e Peraya (2008) e Mauro Wolf (2003) acerca das teorias
da comunicação, estudos dos media, mediatização, leitura do jornal e estudo da imprensa a
partir das mutações na problemática da análise do discurso; além de Maurice Mouillaud
(2012) e sua análise sobre as estratégias enunciativas do jornal impresso e a construção de
acontecimentos.
Para a análise das matérias significantes dos jornais sob um enfoque enunciativo, além
de Mouillaud e Verón já citados, buscamos inspirações metodológicas em Charaudeau (2000;
2010); Garcin-Marrou (1996; 2007), Lambert (2006), Maingueneau (2011). As bases para a
reflexão sobre a construção de acontecimentos pelos jornais impressos estão também em
Verón (1995a) e Mouillaud (2012d), além de Arquembourg (2006; 2011), Calabrese (2013) e
Quéré (2006; 2013). De maneira tangencial, por fim, a pesquisa apoia-se em estudos do
jornalismo: Amaral (2004; 2006), Braga (2012), Dias (2003), Correia (2009), Matheus
(2011), Zamin (2014) especialmente para o debate sobre jornal de referência e popular; nas
discussões sobre violência de Garcin-Marrou (2007), Kalifa (1995) e Wieviorka (2005; 2007)
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e sobre as categorias sociológicas da casa e da rua em Damatta (1997); além de pesquisas
realizadas pela ANDI (2001; 2005; 2006), Ferreira (2011; 2012), Marôpo (2008a; 2008b) e
Ponte (2005; 2007; 2012) sobre infância e a cobertura dos media impressos sobre a violência
envolvendo crianças e adolescentes.

O corpus e as estratégias de análise
Os estudos em Análise de Discursos sustentam-se em disciplinas conexas do campo
das Ciências Humanas (Comunicação, Linguística, História, Filosofia, Sociologia,
Psicanálise, Literatura, etc), sendo, por isso, interdisciplinar. Motivo pelo qual é capaz de
oferecer modelos teóricos e metodológicos eficientes para o estudo do funcionamento
discursivo dos jornais impressos de referência e popular. Esta perspectiva interdisciplinar
exige, porém, que o analista estabeleça sob quais vieses o discurso será observado, partindo
de lugares teóricos e metodológicos bem definidos e escolhendo um corpus que ofereça
possibilidades de análises mais aprofundadas. Orlandi (2002) sugere que, ao definir os
conceitos que utilizará e levantar o corpus que serve de materialidade do discurso, o analista
deve partir de seus conhecimentos históricos sobre o tema, buscando em suas experiências e
observações empíricas aquela amostra que, em sua opinião, possibilitará responder suas
questões iniciais de análise.
Tanto a análise do jornal impresso enquanto dispositivo e materialidade discursiva
quanto o estudo da produção de sentido da violência envolvendo crianças e adolescentes
integram a minha trajetória acadêmica há quase 15 anos. A violência que afeta esta parcela da
população faz parte das minhas leituras e atuação profissional desde a graduação em
Comunicação Social / Jornalismo, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, passando
pelo mestrado em Estudos de Linguagens na mesma instituição, até os projetos desenvolvidos
em organizações da sociedade civil de defesa e promoção dos direitos infanto-juvenis.
Como trabalho de conclusão do curso de Jornalismo produzi o livro-reportagem Na
rota do gasoduto: a exploração sexual de crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul
(2002), em que investigo as consequências sociais da obra de construção do gasoduto BolíviaBrasil que cortou o estado de norte a sul, entre elas o aumento das notificações de abuso e
exploração. Seguindo pela mesma temática defendi, em 2011, a dissertação de mestrado
intitulada Quem conta a história: a exploração sexual de crianças e adolescentes no discurso
da mídia sul-mato-grossense, em que realizo uma análise do discurso sobre a violência sexual
infanto-juvenil produzido por três jornais impressos do estado. A pesquisa concluiu, entre

21

outras, que a cobertura sobre a exploração sexual infanto-juvenil é protocolar e baseada nos
rituais e rotinas produtivas, com pouca reflexão, aprofundamento e contextualização. O
estudo possibilitou ainda identificar três discursos basilares: o discurso do enfrentamento (em
que o agendamento é externo à redação); o discurso da responsabilização (o tema surge a
partir de ações da polícia e do Poder Judiciário); e o discurso da prevenção (agendado pela
divulgação de ações realizadas pelo poder público e organizações sociais).
Assim, explicitamos que o corpus desta pesquisa de doutorado segue por esta
perspectiva de análise da produção discursiva sobre infância e é composto de matérias sobre
violência envolvendo crianças e adolescentes publicadas entre os anos de 2000 a 2014 pelos
jornais cariocas O Globo e Extra. A amostra foi selecionada pelo método da “semana
construída” (KAYSER, 1953), em que uma semana completa é criada por sorteio de modo
que, para cada ano, uma semana seja clipada e revisada. Essa estratégia de seleção de corpus é
utilizada nas pesquisas do CCDC/UFBA (Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania
da Facom/UFBA) e garante maior distanciamento e aleatoriedade, possibilitando ao analista
identificar, sistematizar e comparar as regularidades discursivas das publicações em estudo.
O conjunto analítico divide-se em um corpus principal, constituído de uma amostra
selecionada aleatoriamente e de uma amostra de apoio formada para complementar e
qualificar a análise – totalizando 159 matérias (82 do Extra e 77 do Globo); e um corpus
secundário, composto de reportagens e cadernos especiais produzidos sobre dois
acontecimentos: a morte do menino Wesley, vítima de bala perdida dentro de uma escola do
Rio de Janeiro (2010), e o Massacre em Realengo (2011), que somam mais 72 páginas
analisadas. A decisão por compor dois conjuntos analíticos justifica-se pelos objetivos da
pesquisa: analisar diacronicamente a construção de sentido sobre violência envolvendo
crianças e adolescentes no discurso dos jornais O Globo e Extra; e compreender de que
maneira ambas publicações constroem discursivamente os mesmos acontecimentos.
Para selecionar, categorizar e analisar a amostra, foram consideradas violações de
direitos de crianças e adolescentes referendadas em leis, estatutos, códigos civis, tratados ou
declarações internacionais, entre eles a Constituição Federal de 1988, o Código Civil
brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948) e Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança (1989). Todas
as matérias publicadas nos dias sorteados da semana construída e que noticiavam, por
exemplo, casos de violência física, psicológica, sexual, intelectual, material, acidentes,
trabalho infantil, abandono, maus-tratos, entre outros, foram selecionadas. Para a escolha dos
acontecimentos a serem analisados utilizamos dois critérios principais: que fossem casos que
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ocorreram no Rio de Janeiro, mobilizando diretamente as redações dos jornais em sua
cobertura (com menor uso de materiais de agência, por exemplo) e que se destacassem pelo
ineditismo e comoção nacional. Especialmente o assassinato em massa dos estudantes de
Realengo reavivou a memória coletiva sobre casos similares registrados nos Estados Unidos e
que provocaram amplo debate sobre o desarmamento.
Em linhas gerais, o mapa analítico elaborado para esta pesquisa consiste no estudo do
conjunto significante em busca de traços ou pistas que nos reenviem às condições de
produção do discurso da violência envolvendo crianças e adolescentes nos jornais O Globo e
Extra. Para a compreensão do posicionamento discursivo construído na relação entre
enunciadores (jornais) e coenunciadores (leitores), a análise articula-se em três etapas, não
necessariamente sequenciais mas interrelacionadas, assumidas por Verón (2004) como três
exigências para reconhecer o posicionamento discursivo de uma publicação: a regularidade
das propriedades descritas (estratégias enunciativas recorrentes); as diferenças entre os
jornais; e a sistematização das propriedades exibidas por cada jornal.
Tais exigências são cumpridas durante a análise do posicionamento discursivo dos
periódicos a partir do que chega à superfície pela diagramação, títulos, fotografias, imagens,
infografias, textos, enquadramentos, bem como pela forma como são construídas as figuras da
narrativa e como as vozes do discurso surgem e se articulam no texto. A partir da descrição e
análise das matérias significantes, um próximo passo foi realizar a sistematização dos modos
de dizer de cada publicação no que tange ao tema da violência envolvendo crianças e
adolescentes, comparando-as e apontando as características, semelhanças e diferenças de
postura discursiva em relação ao tema. Paralelamente ao estudo do posicionamento discursivo
e das condições de produção, verificamos quais as expectativas dos leitores construídos pelos
jornais O Globo e Extra.
Por fim, procedemos a análise de dois acontecimentos de repercussão local e nacional,
executando uma decupagem inicial da produção discursiva sobre os fatos narrados em busca
de convergências e divergências enunciativas entre o jornal de referência e o jornal popular
integrantes de um mesmo grupo de comunicação. Diferentemente da construção discursiva da
violência no dia a dia, admitimos que o acontecimento configura-se a cada nova edição do
jornal, que acentua, insere ou ignora fatos, fontes, situações. Os operadores recrutados para
esta etapa do estudo são basicamente os mesmos da análise diacrônica geral e funcionam
como balizadores para a compreensão do fato tornado acontecimento.
Portanto, a análise que integra esta pesquisa está dividida em duas: um estudo
diacrônico das regularidades e diferenças das invariantes discursivas dos jornais O Globo e
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Extra (de 2000 a 2014); e uma análise sincrônica de dois acontecimentos sobre violência
contra crianças que irromperam no espaço público mediático.
Estrutura do trabalho
Pela importância que o conhecimento da teoria implica na observação das práticas
discursivas, este trabalho divide-se em duas partes: a dos aspectos contextuais, teóricos e
metodológicos e a da análise. Na primeira parte “A semiose social e a produção de sentido da
violência no discurso jornalístico: aspectos teóricos-metodológicos”, problematizamos a
violência envolvendo crianças e adolescentes e discutimos os conceitos teóricos e os
operadores de análise que serão empregados; e, na segunda “A construção de sentido da
violência envolvendo crianças e adolescentes nos jornais O Globo e Extra”, realizamos as
análises pretendidas buscando responder os questionamentos sobre o funcionamento
discursivo dos jornais O Globo e Extra. Assim, este trabalho possui ao todo seis capítulos.
O primeiro capítulo é dedicado a discutir como as temáticas da violência são,
historicamente, um tema de grande interesse dos media, sendo um assunto recorrente, atrativo
e que emociona. Realiza-se uma leitura do conceito moderno de criança e adolescente e de
que forma os jornais estão implicados no processo de produção de sentidos da violência
cometida contra essa parcela da população – apresentando estudos que demostram a evolução
da cobertura mediática das questões da infância no País, com destaque para a violência.
No capítulo dois revisamos os principais conceitos teóricos da tese, situando
epistemologicamente a pesquisa e apresentando os pressupostos das Ciências da
Comunicação, da Análise de Discurso e da Sociossemiótica em torno da problemática da
produção de sentido pelos media. Discutimos as noções de semiose e discurso social,
mediatização, acontecimento; além de apresentar as contribuições das teorias da Enunciação
para a análise da construção do acontecimento e do funcionamento discursivo dos jornais
impressos.
Em seguida, no terceiro capítulo, nos concentramos em explicitar os procedimentos
metodológicos e os operadores de análise das matérias significantes. Descrevemos nossas
estratégias de entrada no jornal para compreender o posicionamento e o funcionamento
discursivo dos jornais O Globo e Extra quando a temática versa sobre violência envolvendo
crianças e adolescentes. Iniciamos o percurso metodológico refletindo sobre a noção de
dispositivo e os modos de enunciação do jornal impresso, apresentando as diferenças que
adotaremos entre acontecimento, notícia e fait-divers. Tomamos por base os métodos de
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análise do contrato de leitura (VERÓN, 1985) e de posicionamento discursivo (FERREIRA,
2006) adaptando-os à nossa problemática de análise da construção de sentido da violência por
dois jornais pertencentes a um mesmo grupo. Finalizamos o capítulo com a explanação dos
métodos e operadores oriundos da Análise de Discurso de Escola Francesa (AD) – como os
dêiticos, vocabulário, figuras e vozes discursivas – para estudo dos elementos que compõem o
“conjunto significante” página do jornal impresso: títulos, imagens, texto escrito,
diagramação/layout.
Abrindo a segunda parte do trabalho, o capítulo quatro apresenta uma análise do
posicionamento institucional e empresarial dos jornais O Globo e Extra, enquanto sujeitos
sociais inseridos no campo jornalístico e pertencentes a um mesmo grupo de comunicação.
Para isso, partimos de um breve panorama do jornalismo impresso brasileiro contemporâneo,
nos detendo sobre os conceitos de jornal de referência e jornal popular a fim de compreender
como a segmentação da imprensa tem provocado alterações no posicionamento dos jornais.
Apresentamos o Grupo Globo, sua história, inserção no mercado e princípios editoriais,
situando os jornais O Globo e Extra no interior do conglomerado e no espaço público
mediático brasileiro. Assim, pensamos o grupo como um todo, como emissor empírico e
institucional e, por isso, aspecto conjuntural de produção de sentido. Por fim, identificamos
quem são os leitores construídos das duas publicações e as condições de produção do discurso
da violência envolvendo crianças e adolescentes.
No capítulo cinco, empreendemos a primeira parte da análise dos modos de
Enunciação operados pelos jornais O Globo e Extra com o objetivo de verificar como se
posicionam e quais as estratégias enunciativas de cada publicação no que tange à temática da
violência envolvendo crianças e adolescentes. Testamos nossa hipótese do compartilhamento
de saberes pelo jornal de referência e do compartilhamento de emoções e sensações pelo
jornal popular e até que ponto ambas as publicações tendem atualmente a uma maior e
gradativa popularização de seu discurso. Para tanto, buscamos identificar diacronicamente as
regularidades enunciativas de O Globo e Extra sobre a temática em foco no período de 2000 a
2014, verificando mais detalhadamente como produzem sentidos acerca da violência
doméstica – a que ocorre no âmbito privado da casa –, e da violência urbana – que acontece
nos espaços públicos da cidade.
Por fim, no capítulo seis discutimos o modo como dois jornais com posicionamentos
institucionais e discursivos distintos, mas integrantes de um mesmo grupo de comunicação,
constroem um mesmo acontecimento mediático: a violência nas escolas. Admitimos que
conjuntos significantes analisados isoladamente e diacronicamente nos conduzem a
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regularidades discursivas dos jornais, conforme procuramos demonstrar no capítulo cinco. Já
os enunciados inscritos no fluxo da construção sociossimbólica de acontecimentos nos levam
a compreender o discurso produzido como um ciclo ininterrupto de transformações. Nos
concentramos, portanto, na análise de dois acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro: a
morte por bala perdida do estudante Wesley, de 11 anos, em 2010, e o assassinato de 12
adolescentes dentro de uma escola, em 2011, caso que ficou conhecido como o Massacre em
Realengo. Com isso, colocamos em prova nossa hipótese de que quando se trata de um
acontecimento que gera maior comoção, tanto O Globo quanto o Extra utilizam estratégias
discursivas que reforçam o sentido da violência, da dor e do sofrimento.
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PARTE I
A semiose social e a produção de sentido da violência no discurso
jornalístico: aspectos teóricos-metodológicos
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1. JORNALISMO E DISCURSO: A VIOLÊNCIA ENVOLVENDO
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA IMPRENSA BRASILEIRA

A publicação francesa Petit Journal denunciou, na edição de 6 de janeiro de 1910, um
caso de abuso sexual de duas irmãs. Com o título “Petites filles martyres. Saint-Étienne”3, o
jornal apresenta um “caso abominável” que provoca “grande comoção”. Duas meninas, filhas
de um casal divorciado e que viviam com o pai, vão passar alguns dias na casa da mãe, que se
casou novamente. Na volta, as crianças relataram como havia sido a estadia. Segundo a
notícia do jornal, “la mégère contraignait l'une à demeurer toute la nuit attachée, presque nue
contre le lit, et pendait l'autre par les bras aux chambranles de portes” 4. A matéria fala ainda
de “orgias” e de “cenas cruéis em que as pobres pequenas são martirizadas”. O incesto e o
sadismo são sugeridos, sem, no entanto, serem explicitamente ditos (AMBROISE-RENDU,
2003).
Na primeira edição do jornal O Globo, de 29
de julho de 1925, reportagem informava que
“Nenhum rapto de crianças se verificou no Rio!”,
desmentindo boatos de que crianças estariam sendo
sequestradas em escolas, casas e jardins da cidade.
O jornal se dizia no “dever de apurar o que de
verdade existia, no intuito de tranquilizarmos a
população”. E concluía que, apesar da preocupação
dos moradores e de versões fantásticas, nenhum
caso havia chegado ao conhecimento da polícia
(FIGURA 01).
Essas duas matérias são pequenos exemplos
da presença da temática da violência envolvendo
crianças e adolescentes na agenda da imprensa.
Demonstram também que a violência enquanto
prática social e cultural muda com o tempo e com o

3
4

FIGURA 01: O Globo noticia rapto de
crianças. FONTE: Jornal O GLOBO,
29/07/1925.

“Meninas mártires. Saint-Étienne.”

“A megera forçava uma delas a permanecer a noite toda amarrada quase nua sobre a cama, e a outra pendurada
pelos braços aos batentes das portas”.
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contexto, bem como as percepções que se tem sobre ela. Por ser histórico e contextual, o
entendimento sobre violência se transforma e, por conseguinte, os sentidos a ele associados e
as narrativas que são produzidas. Hoje, com a globalização (econômica, cultural, de
informação) e a maior facilidade de circulação e acesso a discursos, os media estão colocados
no centro de um processo cada vez mais amplo de publicização da violência de crianças e
jovens.
De acordo com o sociólogo francês Michel Wieviorka (2005), os meios de
comunicação são parte do sistema social e operam sobre situações reais. Isto é, a produção
mediática reenvia simbolicamente a experiências concretas de seu público, conferindo
visibilidade a formas de violência, por vezes extremas, que irrompem fora do previsível e do
rotineiro. A violência é, enquanto experiência, algo da ordem da perda do sentido, do nonsens, de fuga do quadro e de contexto. No entanto, sua percepção ocorre em função de outros
elementos e não apenas do fenômeno nele mesmo, em sua objetividade. Por isso, o autor
defende que a violência deva ser analisada em seus aspectos objetivo e subjetivo, uma vez que
é representada simbolicamente em um dado momento histórico-social e de acordo com o que
uma sociedade considera ser ou não violência. Segundo Wieviorka, não há violência
desprovida de sentido.
“A violência muda, e a mudança está também nas representações do fenômeno. Se,
frequentes e numerosos esforços são empreendidos no sentido de fornecer uma
apresentação objetiva, convertida em cifras, da violência – estatísticas de crimes, de
delinquência, de motins etc. –, esta não deixa de ser também altamente subjetiva, ela
é aquilo que em um dado momento uma pessoa, um grupo, uma sociedade considera
como tal” (WIEVIORKA, 2007, p. 1148).

Sendo uma construção social e discursiva, como aponta Wieviorka, uma análise sobre
violência pode se ampliar aos seus mais diversos aspectos. O que nos interessa ressaltar de
sua reflexão é que a violência e sua representação mudam constantemente, mas é sempre
aquilo que em um dado momento a sociedade compreende como tal. Parte desse
entendimento, hoje, configura-se pelo trabalho de produção de sentido operado pelos media.
É evidente que o estudo da produção discursiva não busca, como nos lembra Milton
José Pinto (2006), (re)traçar as causas econômicas, sociais e políticas da violência na
sociedade contemporânea. Esse é o papel de outros campos de análise como a sociologia,
psicologia ou a política. No entanto, a análise de discursos oferece meios para que se possa
fazer um diagnóstico sobre a violência presente diariamente nos media noticiosos. Pode nos
dizer muito sobre a “função que os discursos têm na construção, reprodução e transformação
das representações do mundo que as pessoas fazem e das relações e identidades com que se
definem em processos de comunicação” (PINTO, 2006, p. 73). E isso inclui o entendimento
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construído socialmente sobre violência e sobre, mais especificamente, a violência que envolve
e atinge crianças e adolescentes. Sentidos que são construídos e (re)construídos no interior de
uma semiose que é social, infinita e histórica (VERÓN, 1987), como veremos no próximo
capítulo.
Para Eliseo Verón, a imprensa escrita é um dos domínios “excepcionais” para a análise
dos discursos. Ela é, de uma parte, uma “espécie de laboratório para o estudo das
transformações socioculturais dos grupos sociais e das relações entre essas transformações e
a evolução e o entrelaçamento dos gêneros discursivos” (VERÓN, 2004, p. 239, grifos
nossos); comportando, por outro lado, “uma rede de produção de discursos cuja complexidade
invoca a operacionalização de um quadro conceitual de múltiplos níveis, capaz de fazer frente
a essa complexidade” (VERÓN, 2004, p. 239).
Nesta perspectiva, realizamos neste capítulo uma reflexão sobre como as temáticas da
violência figuram, historicamente, como um tema de grande interesse dos media, em especial
da imprensa escrita. Apresentamos uma breve reflexão sobre a evolução da noção moderna de
infância, criança e adolescente, bem como do conceito de violência. Abordamos, a partir daí,
como a violência é, para os meios de comunicação, um tema recorrente, atrativo e que
provoca emoções; e de que forma os jornais estão implicados no processo de visibilização da
violência envolvendo crianças e adolescentes, retomando análises sobre a cobertura do tema
pela imprensa e alguns exemplos de conquistas na área da infância possibilitadas pela maior
inserção destes casos na esfera pública. Tal percurso configura-se como um norte conceitual e
contextual para o estudo das estratégias enunciativas utilizadas pelos jornais O Globo e Extra
para construir sentidos sobre a violência envolvendo crianças e adolescentes, bem como para
posicionarem-se institucional e discursivamente acerca do assunto.

1.1 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E SUA ATRAÇÃO PELA VIOLÊNCIA E
PELO CRIME

As narrativas de crimes alimentam as páginas dos jornais, despertam o interesse do
leitor e contribuem para a produção de sentidos sobre vítimas, agressores e situações
consideradas inaceitáveis socialmente. Desde os canards e os fait-divers5 franceses do início
5

Primeiros produtos da imprensa francesa, os canards eram pequenos boletins de informação que relatavam
fait-divers, isto é, as notícias sobre crimes, violência, monstros, catástrofes, e todo o tipo de fatos estranhos ou
aterrorizantes. Os fait-divers franceses são comumente associados ao nascimento de uma imprensa
sensacionalista e popular. Realizamos uma discussão sobre as características discursivas do fait-divers no
capítulo três.
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do século passado, até os jornais populares contemporâneos do Brasil, o crime publicizado
pelos meios de comunicação provoca mal-estar e angústia, mas também entretém e distrai.
Para Dominique Kalifa (1995), a violência constitui-se há muito tempo como um dos motivos
centrais de um saber, de uma cultura do cotidiano: uma forma de conhecimento sobre uma
sociedade e sobre uma época. O autor defende que a produção de sentido da violência,
operada também pelos media, serve de mecanismo de regulação e coesão social, na medida
em que coloca em questão normas e valores, mesmo quando se apresenta como
entretenimento ou diversão6.
No contexto da sociedade francesa do século XIX e início do século XX, o crime e sua
divulgação constituíam, segundo Kalifa (1995), um fator de ligação social e solidariedade, por
promoverem uma espécie de aproximação das pessoas que tinham nas notícias do dia,
assuntos para conversas e comentários. A violência publicizada também promovia o elo dos
indivíduos a um sistema comum de valores e normas sociais. Ou seja, estava relacionada com
o funcionamento da vida coletiva. Podemos refletir, hoje, em que medida a construção
discursiva da violência pelos jornais, e em especial da violência envolvendo crianças e
adolescentes, não continua sendo uma forma de consolidar uma “consciência coletiva”
(KALIFA, 1995) acerca do que se entende como ‘violência’, promovendo uma coesão social
em torno de valores socialmente compartilhados e de um sentimento de pertencimento.
A violência que um crime introduz no interior das relações sociais é ainda um modo
de apropriação histórica de indivíduos, situações e lugares; e um gerador de memória social
coletiva. A violência é o acontecimento a partir do qual as pessoas produzem (sua) história e
se questionam sobre o seu lugar social. Os meios de comunicação fazem, por sua vez, o
trabalho de elevar essa história à categoria de um conhecimento que circula, que é difundido e
resignificado; conferindo-lhe sentidos sociais, culturais, políticos. “En réactivant sans cesser
les figures héroïques ou prestigieuses de l’histoire criminelle, en répétant les gestes et les

6

Diferenciaremos os conceitos de crime e de violência por não serem sinônimos, embora a imprensa muitas
vezes utilize-os com sentidos similares. De acordo com Ramos e Paiva (2007, p. 153-154), crime ou delito é o
ato ilícito previsto na legislação penal. Não existe crime sem uma lei anterior que o defina. A legislação também
prevê outros tipos de ações ilícitas, como as contravenções e as infrações (definidas por leis específicas), além
dos atos infracionais, que são atos semelhantes a crimes, mas cometidos por pessoas com menos de 18 anos de
idade e definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Violência refere-se ao uso ou ameaça de uso da
força física; atitudes (mesmo não-intencionais) do indivíduo que causem ou ameacem causar danos físicos a si
próprio(a) ou a terceiros. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define violência como “uso da força física ou
poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que
resulte ou tenha grande probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de
desenvolvimento ou privação”. Segundo essa definição, muitos atos podem ser considerados “violentos”, mesmo
que não envolvam força física – por exemplo, descaso, abandono, discriminação, ofensa moral ou tortura
psicológica, mas nem todo ato considerado violento é tipificado como um crime.
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situations, en inscrivant chaque nouveau crime dans une longue chaîne de représentation,
c’est la mémoire vive du peuple que l’on invoque, les grandes motifs de sa culture que l’on
célèbre.”7 (KALIFA, 1995, p. 275).
Assim, cada novo crime que irrompe ao espaço público pelo trabalho de produção de
sentido operado pelos media tende a se inscrever em uma cadeia de memória e de
representação que reativa a violência e a legitima. Segundo Kalifa (1995, p. 276), “le criminel
en évoque toujours un autre, les circonstances en rappellent toujours d’autres, dans une
surprenante et perpétuelle ‘intertextualité’”8. Existe, portanto, uma “culture du crime” dotada
de rituais e tradições, que dispõe de seus próprios valores (simples e universais como o bom
senso e sensatez) e de sua filosofia (que oscila entre um fatalismo e um relativismo sobre a
vida). “Dans cette perspective, c’est donc moins de ressasser le même discours obsédant que
de réactiver périodiquement les motifs et les formes d’une culture qu’il s’agit, et moins de
thèmes fixés que d’impératifs de mémoire, une mémoire collective et symbolique, à la fois
source et produit de l’imaginaire populaire”9 (KALIFA, 1995, p. 278).
Produzir sentido sobre a violência, por meio da narrativa de crimes, é, portanto, uma
forma de criar história e memória coletiva. Tal construção discursiva informa sobre o que é
moralmente e legalmente aceito em uma sociedade. Segundo Isabelle Garcin-Marrou (2007),
a violência é uma situação de ruptura, algo que irrompe socialmente abalando a ordem social;
que se inscreve como fora do padrão, da moral e das leis, questionando o elo entre os
indivíduos, a sociedade e o Estado10. Para compreendê-la é preciso, pois, apreender a natureza
desse elo, dessa ligação, sua flexibilidade ou rigidez, sua dinâmica. Mais que isso, a violência
é cada vez mais considerada aquilo que afeta existências singulares, pessoais ou coletivas, e
não apenas aquilo que põe em questão a ordem social ou política (WIEVIORKA, 2007).
Ao reportar um crime, os media colocam em debate no espaço público não apenas
aquilo que afeta diretamente a vida das pessoas, mas o respeito tácito a uma ordem social.
7

“Reativando sem cessar figuras heróicas ou prestigiadas da história criminal, repetindo ações e situações,
registrando cada novo crime dentro de uma longa cadeia de representação, é a memória viva do povo que é
invocada, os grandes fundamentos de sua cultura que celebramos”.
8

“O criminoso evoca sempre um outro, as circunstâncias lembram sempre de outras, em uma surpreendente e
perpétua ‘intertextualidade’”.
9

“Nesta perspectiva, menos do que refazer o mesmo discurso assustador é reativar periodicamente os
fundamentos e formas de uma cultura, e menos temas fixos que imperativos de memória, uma memória coletiva
e simbólica, tanto fonte quanto produto do imaginário popular”.
10

O Estado é, conforme Garcin-Marrou (2007), o fundador da ordem de uma vida em comum, partilhada.
Inspirada em Thomas Hobbes, a autora afirma que o Estado é o que permite a uma sociedade civil de surgir,
protegida na sua existência. A sociedade é, assim, assegurada por uma instância externa que impõe o direito civil
e o controle dos desejos humanos sempre conflitantes.
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Produz um discurso do ‘normal’, do aceitável, contrapondo ao inaceitável. Nas palavras de
Kalifa (1995, p. 279), a representação do crime pelos jornais “jouent un rôle déterminant dans
la constitution d’un imaginaire et d’un discours homogène de la normativité”11. Investe-se,
portanto, de significados implícitos, não ditos, mas pressupostos, tais como: moralizar e
edificar, defender e divulgar um sistema normativo que repousa sobre o respeito tácito e de
resignação à ordem social.
Ritualizado ou mesmo padronizado, um dos principais efeitos da violência e, por
conseguinte, das narrativas que gera, é sua capacidade de produzir outros discursos. De
construir uma “fala social” pela quantidade e variedade de textos e materiais que são
colocados em circulação. Le crime fait parler (o crime faz falar), segundo Kalifa (1995, p.
282), e o faz pela ‘emoção’, pelo choque ou pela ruptura que provoca na sociedade, inserindose em um conjunto complexo de usos e práticas sociais. Recordando o que nos diz Foucault,
em Vigiar e Punir, sobre o processo de “naturalização” da violência pelos discursos que são
produzidos, refletimos que a notícia do crime, pela sua redundância cotidiana, torna aceitável
um conjunto de controles judiciários e policiais que divide a sociedade como se estivéssemos
diariamente em batalha contra um inimigo sem rosto. A “publicidade do crime”, segundo
Hobbes, é um fator agravante da violência12. É o que acontece, por exemplo, com o discurso
sobre a violência praticada por adolescentes. Para Garcin-Marrou (2007), as notícias sobre
violência constroem uma concepção repressiva da ordem e do controle social e, num efeito
circular, os jornais “stigmatisent d’autant plus les auteurs des violences que celles-ci,
médiatisées, choquent la société”13. (GARCIN-MARROU, 2007, p. 231).
Com base em Durkhein, Dominique Kalifa (1995) acredita que, mais que uma questão
de saúde pública ou um sintoma de progresso social, a violência tornada pública é um dos
modos principais de controle da consciência social e uma forma ativa da pedagogia coletiva.
O discurso da violência representa um elemento constitutivo das sociedades. Ao ser
publicizada, a narrativa do crime se torna um operador de coesão bastante eficaz: ela associa
uma função integradora a uma forma de controle ideológico e social. “Dire le crime et sa
violence, c’est toujours mettre en scène le malaise et les dysfonctionnements d’une
11

“Desempenham um papel decisivo na criação de um imaginário e de um discurso homogêneo da
normatividade”.
12

Segundo Vaz e Rony, pesquisa do sociólogo Gláucio Ary Dillon Soares propõe que também são vítimas da
violência aqueles que se atemorizam ao ler notícias de crime, sendo, portanto, uma vítima oculta na medida em
que fica traumatizada com a violência. Desse modo, afirmam que as “notícias sobre crimes, atentados terroristas,
acidentes, epidemias e catástrofes naturais serão a ocasião a partir da qual os indivíduos são incitados a ocupar a
posição de vítima virtual” (VAZ e RONY, 2011, p. 215).
13

“Estigmatizam ainda mais os autores de violência que, mediatizados, chocam a sociedade”.
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communauté, mais c’est aussi rappeler son appartenance à cette même communauté, à ses
normes et à ses valeurs, que ces récits donnent inlassablement à défendre et à diffuser”14
(KALIFA, 1995, p. 284).
Na mesma linha de Kalifa, Garcin-Marrou (2007) defende que, ancorados na
sociedade, os meios de comunicação desempenham uma função particular, uma vez que
oferecem à sua comunidade de pertencimento uma consistência simbólica, uma identidade,
uma história e valores. “Leurs discours participent pleinement des représentations communes
aux individus d’un ensemble sociopolitique”15 (GARCIN-MARROU, 2007, p. 264-265).
Outro aspecto comumente associado aos media e que está bastante ligado à produção
de discursos sobre a violência é seu papel de vigia da sociedade. É um dos lugares sociais
atribuído ao Jornalismo quando se trata especialmente da cobertura de crimes: aquele do
defensor da ordem social, que questiona o poder público, que informa, alerta e mantém-se
vigilante. Isabelle Garcin-Marrou (2007) reflete, a partir de suas análises e considerando a
história dos meios de comunicação nas sociedades democráticas, que os discursos mediáticos
sobre a violência conferem consistência, de maneira explícita ou em sua relação
interdiscursiva, a concepções fundadoras ou bastante estabilizadas culturalmente como a ideia
da necessidade de repressão a quem descumprir a ordem social e moral acordada. Como
veremos adiante, um jornal pode posicionar-se discursivamente como aquele que vigia,
protege e está atento à qualquer tipo de ato violento que possa desestabilizar a sociedade.
Por fim, pontuamos que muitas obras consagradas, especialmente de abordagem
sociológica, chegam a uma constatação central, conforme nos lembra Garcin-Marrou (2007,
p. 106): as violências existem, elas são fonte de sofrimento e angústia, tanto para as vítimas,
que muitas vezes fazem parte do mesmo grupo social de seus agressores; quanto para os
autores, que manifestam, por seus atos violentos, sua oposição ao lugar que lhes é atribuído
pela sociedade, pelo mercado de trabalho e também pelos meios de comunicação. São
inúmeros os estudos sobre essa violência empírica, “real”.
Nos concentraremos, conforme indicamos no início deste capítulo, na análise das
construções discursivas dessas violências pelos meios de comunicação noticiosos. Os sentidos
são construções sociais e simbólicas da realidade, percebidas e engendradas por sujeitos
sociais (jornalistas e empresas de comunicação) que são, também, parte integrante dessa
14

“Anunciar o crime e sua violência é sempre evidenciar o desconforto e as disfunções de uma comunidade, mas
é também lembrar seu pertencimento à essa mesma comunidade, às suas normas e a seus valores, que essas
narrativas estimulam incansavelmente a defender e a difundir”.
15

“Seus discursos participam plenamente das representações comuns aos indivíduos de um contexto
sociopolítico”.
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realidade social. Como ponto de partida, acreditamos, assim como Garcin-Marrou (2007), que
os meios de comunicação constroem sentidos em que: predomina uma concepção securitária
do Estado e da sociedade, isto é, que enfocam os aspectos relativos à segurança pública, como
ações da polícia e do judiciário; os indivíduos caracterizados como violentos aparecem
geralmente em ruptura com sua comunidade de pertencimento; a reação social e política, ou
seja, a repressão ao crime e à violência, é, por vezes, desmedida e revoltada diante da
incapacidade social e governamental em assumir também a responsabilidade pelo ato
violento.

1.2 EMERGÊNCIA E EVOLUÇÃO DO CONCEITO MODERNO DE CRIANÇA E
DE ADOLESCENTE

Assim como a violência é uma construção social, que tem aspectos objetivos e
subjetivos que interferem no modo como é percebida, o imaginário social sobre a infância
reflete a estrutura e o modelo social de uma determinada época, sendo constantemente
construído e reconstruído a partir do momento histórico, político, social. A noção conhecida
de infância como categoria social específica e uma fase importante do desenvolvimento
humano é relativamente recente. Bem como o entendimento de crianças e adolescentes como
sujeitos sociais detentores de direitos e capazes de agir e criar cultura. Para Ana Nunes de
Almeida (2009, p. 32), importa distinguir a infância como “conceito e objecto teórico,
referente a um contexto sócio-histórico, a um certo componente estrutural da sociedade”, de
criança, “indivíduo e referente empírico, cujas experiências são largamente determinadas por
aquela grelha representacional”. Seguiremos, pois, compreendendo infância e adolescência
como construções sociais marcadas por limites incorporados pela estrutura social e que se
manifesta em certas formas de conduta relacionadas com o ambiente sociocultural (JENKS,
1996).
As crianças estão ausentes da História no período entre Antiguidade e a Idade Média
por não existir um objeto discursivo, ou sentido, do que se entende hoje como “infância”,
tampouco a figura social e cultural “criança”. Durante séculos, os contextos precários de vida
das crianças tornavam difícil que elas fossem vistas; muitas morriam antes mesmo de
completar o primeiro ano de vida. As que sobreviviam, por vezes ficavam órfãs com a morte
da mãe durante o parto. Essa criança transtorno (BADINTER, 1985), que justificava
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frequentemente seu infanticídio ou abandono, não era uma situação exclusiva das camadas
mais pobres da população. As crianças da aristocracia cresciam separadas de seus pais,
cuidadas por amas de leite. O pouco interesse pela infância neste período explica o
aparecimento tardio de uma medicina infantil ou mesmo a ausência de crianças em obras
literárias.
A criança era considerada um adulto em miniatura, recebendo tratamento social
semelhante ao dos mais velhos, participando dos assuntos da sociedade e adquirindo
conhecimentos por meio da convivência próxima com os adultos. Cenário muito próximo ao
relato contemporâneo feito por Jorge Amado no livro Capitães de Areia, em que meninas e
meninos, para sobreviverem, organizavam-se em comunidade, roubavam e frequentavam
festas e bares. É só a partir do século XVII, na Europa, que se começa a perceber a criança
como um ser diferente do adulto, com seu valor afetivo e simbólico, surgindo um “sentimento
de infância” (ARIÈS, 1981). Estas ideias e crenças referentes à infância chegam ao Brasil
nesse período, trazidas pela colonização e pela família real. Esta, em vista do elevado índice
de mortalidade infantil na colônia, começa a estimular uma preocupação com a higiene e a
saúde dos mais novos.
As crianças começam a se tornar mais visíveis somente no fim do século XVIII, não
só pela redução da taxa de mortalidade infantil devido à melhoria das condições sanitárias,
mas também por sua presença mais constante nas ruas. Com o advento da Revolução
Industrial, mulheres e crianças passam a figurar como mão de obra barata, disciplinada e com
baixo poder reivindicatório para as fábricas. Podem ser vistas com mais frequência nos
ambientes de trabalho e nas ruas. Por outro lado, na esfera privada, destaca-se a importância
conferida à educação e as regras de comportamento e civilidade para as crianças de famílias
de posição social mais elevada16.
Entre a burguesia europeia do século XIX, as crianças estão no centro e a família
torna-se a principal instituição social com a função de vigiar e controlar impulsos, gerando a
ideia de dependência, regulação e modelagem dos pais sobre os filhos. A burguesia afirma-se
como classe dominante no espaço público, e, ao mesmo tempo, como baluarte da valorização
da privacidade, da família e da domesticidade. Essa distinção entre a casa (privado) e o
mercado (público) fundará o pensamento político liberal, em que aos homens associa-se a
esfera pública e às mulheres, a privada. Nesse modelo, o lugar das crianças vai sendo
demarcado por espaços físicos (o quarto da criança) e também sociais (os papéis masculino e
16

Cristina Ponte (2012) realiza uma ampla revisão bibliográfica e reconstrói os principais fatos históricos que
colaboram para o conceito moderno de criança, conforme destacamos a seguir.
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feminino). O culto à domesticidade completa-se, nesse cenário, com a idealização da
maternidade: “o amor maternal como regresso à mãe natureza, naturalizado por uma
educação feminina desde criança, com escasso lugar para o intelecto mas capaz de assegurar
boas esposas e boas mães” (PONTE, 2012, p. 26, grifos da autora).
O pensamento filosófico judaico-cristão do Ocidente é responsável por muitas das
ideias que ainda se tem sobre a criança. Para citar apenas alguns: Santo Agostinho, do século
IV, considerava a criança como força do mal por nascer com o pecado original, devendo ser
orientada pelos adultos para deixar essa condição. John Locke sustentava que as crianças
vinham ao mundo num estado de inocência, como uma tábula rasa, e suas vidas seriam
moldadas pela experiência. Outra perspectiva que também marca a distância entre crianças e
adultos vem de Jean-Jacques Rousseau, para quem a criança é uma intermediária entre a vida
selvagem e a civilização: a criança estaria ao lado da natureza, frágil e vulnerável. Uma terra
que precisa ser bem tratada para dar bons frutos (PONTE, 2005).
Segundo Cristina Ponte (2005, 2012), na diferença entre a concepção agostiniana e a
visão romântica de Rousseau, Chris Jenks (1996) distingue duas imagens: a da criança
dionisíaca e a da criança apolínea. A primeira procura satisfazer prazeres imediatos, não
sucumbe a restrições e precisa, por isso, ter os impulsos refreados com autoridade. A segunda
é a criança angelical e inocente, pura e iluminada, amada e apreciada pelo mundo. Ambas
constituem imagens poderosas, conforme os autores, por informarem sobre as mudanças de
estratégias das sociedades ocidentais na sua busca pelo controle, socialização e
constrangimentos sociais na sua transição para a modernidade. Seguindo por esse raciocínio,
podemos refletir que, nesse processo de ruptura de paradigmas, os meios de comunicação
desempenham um papel decisivo para a consolidação social dessas duas imagens. Seja, por
exemplo, em seus produtos informativos, onde a criança dionisíaca é mais presente; seja na
publicidade, onde encontramos com mais frequência a criança apolínea.
A dependência será, portanto, o traço distintivo que separa crianças de adultos. A
própria infância institucionaliza-se como parte estruturante da identidade das pessoas, uma
etapa do desenvolvimento bio-psico-social e cultural. Essa institucionalização da infância
orienta-se, de acordo com Ponte (2012), com base no historiador Henry Hendrick: pela
mudança da ideia de uma criança fragmentada para uma ideia mais uniforme e coerente; pelo
surgimento do ‘ideal doméstico’ que elevou a família ao principal componente institucional
da vida da criança; pela evolução das relações obrigatórias entre Estado e família (como saúde
e educação públicas destinadas às crianças); e pelos debates políticos que visavam estender o
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conceito de infância a todas as classes sociais, universalizando-a (luta contra o trabalho
infantil e degradante nas minas e indústrias no início do século XVIII, por exemplo).
Tal cenário afetou visões populares de infância e contribuiu para a transformação da
criança trabalhadora na criança-aluno17 e, por conseguinte, na construção do sentido da
criança universal (PONTE, 2012). Esta é vista por sua “natureza especial de criança” distinta
do adulto e não mais a partir das diferenças entre as crianças em si (sua condição social,
econômica ou cultural)18.
O sentimentalismo dos valores burgueses para com as crianças acabou assim por
cruzar camadas sociais, e a criança sacralizada – fora do mercado e das ruas, sem
utilidade econômica mas amada, protegida e vigiada – passou a ocupar
simbolicamente um lugar especial, separado do mundo dos adultos, um lugar
regulado pelos afetos e pela educação e não pelo lucro imediato que dela se podia
recolher. A exclusão do valor econômico fez elevar o valor emocional e alimentou
as intervenções estatais e de especialistas na apreciação das crianças, até aí restrita
às famílias (PONTE, 2012, p. 32).

Este pensamento, porém, contribuiu para a construção de um padrão de infância
“normal”, quase sempre associada à realidade da criança de famílias de classe média:
dependentes, inocentes e frequentadoras de ambientas adequados à sua faixa etária, como a
escola. Os discursos médicos, pedagógicos, jurídicos e, também, mediáticos têm contribuído,
ao longo da história, para a construção e circulação desse entendimento de criança. Assim
como o discurso homogêneo da normatividade em relação à violência, tudo o que não se
encaixa na noção da criança “normal” é o desviante, extraordinário, e merecedor de, no caso
da imprensa, amplas coberturas19.
Em que pese as críticas sobre como o sentido de infância vem sendo construído pelas
sociedades modernas, é preciso reconhecer que a noção de criança universal, vista por suas
17

A escola era a solução encontrada por quase toda a Europa industrializada para a ameaça infanto-juvenil da
delinquência, uma vez que crianças e jovens auto-suficientes eram vistos como ameaças devendo ser submetidos
a uma intervenção disciplinadora e reguladora. Ampliando não apenas ao trabalho de correição aos delinquentes,
a escola amplia sua atuação a todas as crianças. E, assim, na segunda metade do século XIX, a escola tornou-se o
principal lugar da aculturação infantil nas sociedades industrializadas, decorrente do pensamento positivista
sobre a função social da educação pública e laica para a coesão social. A construção da criança-aluno envolvia
todas as crianças, ao contrário da sua construção como delinquente (PONTE, 2012, p. 32-33).
18

Importante destacar que a noção de adolescência como uma fase intermediária entre a infância e a vida adulta
começa a tomar forma em meados do século XIX, principalmente a partir das reflexões sobre a participação dos
jovens no mundo do trabalho e nas guerras (MARÔPO, 2008a, p. 39).
19

Além das já comentadas, Cristina Ponte (2005) lista uma série de sentidos de “criança” construídos
discursivamente ao longo da história: a criança divina do cristianismo, a criança como um outro separado
espacial e temporalmente do adulto, a criança dotada de uma natureza especial, a criança inocente, a criança
dependente, a criança romântica, a criança trabalhadora, a criança delinquente, a criança-aluno, a criança
médico-sanitária, a criança psicológica, a criança assistida decorrente da ideia da criança universal que deve ser
protegida por sua vulnerabilidade, a criança filho e a criança pública. Esta última, uma imagem contemporânea
de infância, abarca as noções de criança consumidora, criança nacional (a nossa criança), criança da ciência,
criança do direito, criança disputada, criança bandeira (símbolo de uma causa). Estas representações sociais
têm como contraponto a noção da criança universal.
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condições especiais enquanto ser humano, inspira a formalização de seus direitos. A primeira
atuação nessa direção foi da organização, hoje internacional, Save the Children. A entidade
mobilizou a Liga das Nações a aprovar a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança,
em 1924. Mas foi somente com o fim das grandes guerras e o surgimento de uma nova
concepção mundial acerca dos direitos humanos, que crianças e adolescentes começam a ser
considerados como pessoas em um processo especial de desenvolvimento. Em 1959, a ONU
(Organizações das Nações Unidas) aprova a Declaração Universal dos Direitos da Criança,
inspirada nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Em 1989,
adota a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por 193 países, incluindo o Brasil,
estabelecendo que qualquer criança ou adolescente é credora de todos os direitos, sem
qualquer distinção ou discriminação.
Inspirada na convenção e em decorrência de forte mobilização da sociedade civil
organizada do Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, é promulgada a Lei 8.069, em 13 de julho
de 1990, que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A legislação brasileira
inaugura, depois de quase cinco séculos de discriminação e abandono, uma nova visão acerca
das pessoas com menos de 18 anos: a Doutrina da Proteção Integral. Neste novo paradigma,
crianças e adolescentes são considerados sujeitos plenos de direitos, devendo ter garantidos
acesso a atendimento e proteção contra qualquer tipo de violência20.
No entanto, apesar de as ideias e concepções sobre as crianças terem mudado bastante
com o reconhecimento oficial da sua condição de sujeito de direitos, a situação da infância no
mundo ainda é muito precária. Segundo o relatório Situação Mundial da Infância 2015, do
UNICEF, no mundo todo, apenas 51% das crianças mais pobres têm registro de nascimento.
Crianças que pertencem à parcela dos 20% mais pobres da população mundial têm
probabilidade duas vezes maior de apresentar retardo de crescimento devido à nutrição
deficiente e de morrer antes de completar 5 anos de idade, se comparadas a crianças que
fazem parte dos 20% mais ricos. “É muito grande o número de crianças que continuam
excluídas dos progressos realizados nos últimos 25 anos. O custo dessas desigualdades é pago
instantaneamente – e de forma trágica – pelas próprias crianças. Mas os impactos de longo
prazo afetam as gerações seguintes, minando a força de suas sociedades” (UNICEF, 2014). O
que demonstra a importância dos meios de comunicação na construção e evolução do
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O artigo 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que: “É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.
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entendimento social acerca de crianças e adolescentes, bem como sobre a violência a que
estão submetidos21.
Além dos meios de comunicação, a construção social de infância e adolescência
recebe contribuições de outros domínios, como das artes. Obras literárias, pinturas, esculturas,
e, mais recentemente, fotografia e cinema reforçam e dão visibilidade aos diferentes sentidos
sobre a criança, além de expressarem o pensamento filosófico moderno sobre esses conceitos
na sociedade. A criança frágil, inocente e pura,
cantada por poetas e retratadas em pinturas,
começa a ceder lugar a uma infinidade de outros
sentidos a ela atribuídos por uma indústria
mediática em expansão.
As novas tecnologias de impressão e
produção de imagens, como a fotografia, cinema,
televisão, possibilitaram emergir ao espaço público
mediatizado

um

imaginário

cada

vez

mais

FIGURA 02: Pequenos grandes medos no
Oriente Médio. FONTE: O GLOBO,
14/04/2002, p. 46.

diversificado de infância: imagens da criança da
família (fotografias e vídeos caseiros), imagens informativas, de entretenimento, comerciais,
etc. Para Ponte (2012), a fotografia, pela sua possibilidade de difusão e reprodução, se tornou
mais um mecanismo de “culto da criança” e sua idealização romântica. Um dos estereótipos
mais populares é da “criança com lágrimas” – menino ou menino com olhar triste e
desamparado em busca de compaixão e consolo do adulto (FIGURA 02). É essa construção
imagética da criança inocente, da família, protegida e amorosa, “a nossa criança”, que
orientou as primeiras campanhas publicitárias e segue até a atualidade. Tal imagem configura
um quadro de interpretação sobre o qual outras construções discursivas são colocadas em
relação de oposição, emergindo “a outra criança”.
A cultura mediática moderna de infância compreende, portanto, diferentes ordens de
discurso, entre outros: o discurso da indignidade, com imagens de crianças pequenas em
21

Ilustramos essa relação entre a concepção de infância e sua representação pelos media com estudo diacrônico
realizado por Cristina Ponte (2007, p. 52). A autora revela que três décadas de notícias veiculadas por jornais
portugueses evidenciam seus tempos sociais e as considerações sobre a infância. Em 1970, sob censura, quase
metade das notícias davam conta de acidentes locais que vitimavam crianças “desditosas”, enquanto em 1975 se
destacava a exigência de “creches para crianças e asilos para velhinhos”. Nas suas diferenças, são duas traduções
de um país pré-moderno em matéria de segurança e de proteção à infância. A partir de 1980, o crescimento do
número de textos é constante e se acentua em 1995 e 2000. Continuam a se destacar acidentes e abandonos, mas
emergem as condições de acesso a cuidados básicos de saúde, educação e assistência, na que foi considerada
uma década de modernização. Em 1990, surge pela primeira vez a designação de “criança em risco”, associada a
situações de abandono ou associadas a novas doenças. Nessa década, a violência sexual cometida contra crianças
e atos de delinquência infanto-juvenil alargaram as percepções de risco.

40

sofrimento, na imprensa; o discurso do consumo, com imagens de crianças em produtos para
adultos; o discurso da educação, na figura ordeira do aluno na sala de aula; o discurso da
ameaça, nas imagens de crianças que contrariam o controle social; o discurso do medo, em
torno dos riscos a que crianças e adolescentes estão expostos (PONTE, 2012, p. 51).

1.2.1 A construção social da infância e da adolescência no Brasil: uma visão dicotômica

Como visto, crianças e adolescentes vivem e expressam a realidade social em que
estão inseridas. Historicamente, essa camada da população tem sido vítimas de violências de
todas as ordens, abandono e discriminação. No Brasil, desde o período colonial até meados do
século XX, crianças e adolescentes, em especial os de famílias pobres, rejeitados ou em
situação de vulnerabilidade, não tinham direitos garantidos, eram vistos como miniadultos e
considerados mão de obra barata. Muitos eram (e são até hoje) explorados sexualmente ou
como força de trabalho. Marginalizados, foram considerados por muito tempo objetos a serem
tutelados pelo Estado e pela sociedade, e vigiados pela força policial e judicial.
Levantamento histórico realizado por Lidia Marôpo (2008a) nos lembra que a grande
desigualdade social brasileira foi agravada por três séculos de escravatura e por políticas
públicas discriminatórias. Os jesuítas, responsáveis principais pela educação dos filhos da
burguesia incipiente, ignoraram as crianças negras, mestiças, abandonadas ou escravas. Os
filhos e filhas dos escravos eram tratados como bichos de estimação e divertiam as senhoras;
aos 13 anos eram considerados praticamente adultos e desenvolviam o mesmo trabalho dos
pais nas lavouras. A Lei do Ventre Livre, de 1871, foi a primeira iniciativa a tornar livres os
recém-nascidos das escravas. Mas a liberdade sem muitas perspectivas de melhores condições
de vida conduzia essas crianças à mendicância e ao subemprego. A partir do final do século
XIX, com a extinção da escravidão, e, em seguida, com a chegada de imigrantes fugidos das
grandes guerras – no início do século XX – começa a se desenhar no Brasil uma nova classe
trabalhadora das primeiras indústrias de São Paulo: uma mão de obra barata e desqualificada.
Com a proclamação da República, em 1889, um sentimento de ‘nação ideal’, mais
culta e civilizada, se traduz logo na necessidade de ações “saneadoras e civilizadoras”
(RIZZINI, 1997, apud MARÔPO, 2008a). O novo paradigma de Brasil justificava e
incentivava a perseguição aos filhos de ex-escravos e das classes populares, que eram
reprimidos por vadiagem, delinquência, desordem, embriaguez ou pequenos furtos. Essas
ações tomavam ainda maiores proporções com as cobranças e denúncias feitas por médicos e
juristas nos jornais da época. Eles cobravam do poder público atitudes mais enérgicas para
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evitar que crianças e adolescentes ficassem na rua. A solução encontrada pelo Estado foi o
isolamento e encarceramento desses garotos em escolas agrícolas ou instituições de
ressocialização.
O isolamento refletia duas concepções de criança: aquela que seria uma ameaça à
sociedade e que deveria ser controlada e regulada, e a outra que seria o futuro da nação, a
criança que frequentava a escola. Tal dicotomia, embora com novas configurações
contemporâneas, continuam presentes no discurso da informação. Concordando com Lidia
Marôpo (2008a, p. 45), são essas crianças, filhos da pobreza brasileira, que são
“disfarçadamente” apontadas como criminosas nas páginas policiais dos jornais, vistas como
problema social, e referidas frequentemente como “menores”, “menores infratores”, “menores
de rua”22.
O início do século XX, no Brasil, é marcado pela criação de políticas públicas que
diferenciavam crianças ricas de pobres. Às primeiras estava reservada a cidadania, pois teriam
uma “tendência inata para a virtude” por serem filhas de boas famílias. Aos pobres (chamados
menores), potencialmente perigosos, estavam reservados os programas assistenciais, as leis e
a vigilância do Estado. A legislação brasileira desse período refletia tal distinção. O Código
Penal da República (1890) estabelecia que crianças que tivessem entre 9 e 14 anos e que
cometessem crimes conscientemente precisariam ser recolhidos em estabelecimentos
disciplinares industriais até completarem 17 anos.
Essa dicotomia no tratamento conferido a crianças e adolescentes provocou fortes
manifestações entre os defensores da infância, que já se utilizavam dos jornais para divulgar
suas ideias e denunciar violências. Os discursos médico, da igreja e de organizações
humanitárias internacionais, por seu turno, orientavam e defendiam a melhoria da higiene e
alimentação para evitar mortes prematuras das crianças, o que garantiu a redução da
mortalidade infantil nesse período. Em resumo: “enquanto médicos se dedicavam à infância
pobre, mas ‘digna’, os juristas voltavam a sua atenção para as crianças ‘pervertidas’ ou em
vias de ‘perder a inocência”. No fogo cruzado, a incipiente imprensa brasileira reportava os
22

Alguns termos associados a crianças e adolescentes revelam, segundo Ponte (2005, p. 26), a sua construção
social e cultural. O termo mais antigo da língua latina para designar criança foi puer, cujo radical significa cria,
humana e de animais, no masculino como no feminino. Mas teve mais aceitação nas línguas latinas o termo
infans, aquele que não fala. A autora cita outros exemplos: filius e filia (aquele ou aquela que mama), proles ou
nepotes (os sem poder), pupillus e pupilla (diminutivos aplicados a crianças cujo pai morrera antes de lhes ter
dado o nome). O termo menor era aplicado até os 25 anos de idade e aparece após a segunda guerra púnica (191
a.C.), que deixara muitas crianças órfãs e para as quais foi elaborada uma lei de proteção. Esse termo passa a ser
o preferido na terminologia da justiça, brasileira e portuguesa, para reportar crianças e jovens em situação de
delinquência. O menor passa a ser o adolescente geralmente pobre que é alvo de leis e medidas de assistência e
de repressão.
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casos de abandono e as ações públicas para atender e encaminhar essas crianças (MARÔPO,
2008a, p. 47).
A primeira legislação brasileira específica para a população infanto-juvenil, criada 60
anos antes do Brasil adotar a Convenção sobre os Direitos da Criança, foi o Código de
Menores, de 1927, reformulado em 1979. A lei conferia amplos poderes aos juízes sobre o
menor abandonado, ao pervertido, delinquente ou em vias de se tornar um. O Código de
Menores, portanto, institucionalizava e oficializava a distinção a que nos referimos acima. É
criado, inclusive, um Juizado de Menores, que se ocupava dos adolescentes considerados
problemáticos e que teriam que receber as sanções do Estado, enquanto a Vara da Família se
dedicava aos conflitos que se referiam à “criança normal”23. O extinto Código de Menores
representou a consolidação de um sistema jurídico-assistencial exclusivo aos pobres, formado
por um mecanismos de repressão nos moldes das penitenciárias para adultos, em detrimento
de uma política nacional de educação de qualidade, defendida por médicos e educadores da
época24.
É a partir da década de 1960, mesmo sob repressão da ditadura militar, que
movimentos sociais, principalmente ligados à Igreja Católica, começam a questionar as
políticas estatais de assistência a infância, considerando-as de caráter higienista e defensora
do isolamento dos mais pobres. Mas será no decênio seguinte que, segundo Marôpo (2008a),
o “problema do menor” passa a ser alvo mais constante dos órgãos de comunicação, muitas
vezes motivado pela ação dos movimentos sociais.
Podemos afirmar, assim, que a maior visibilidade do tema pelos media, o aumento de
pesquisas e estudos desenvolvidos por universidades e organizações da sociedade civil e as
novas ideias sobre crianças e adolescentes advindas das Convenções Internacionais
contribuíram para a reconstrução das condições da infância brasileira. O novo olhar para essa
camada da população marcará as grandes mobilizações nacionais, na década de 1980, pela
aprovação dos artigos 227 e 228 na Constituição Nacional que culminará, em 1990, na
aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

23

Mesmo o atual Estatuto da Criança e do Adolescente, considerada uma das leis mais modernas do mundo no
que se refere aos direitos da criança, prevê a existência de duas Varas da Infância: uma encarregada da proteção
das crianças legislando contra violações de direitos em casos de adoção, falta de vaga em creches e escolas, por
exemplo; e outra incumbida de aplicar medidas de responsabilização e ressocialização a adolescentes que
cometem atos infracionais.
24

Era o chamado SAM (Serviço de Assistência ao Menor), substituído em 1948 pela FUNABEM (Fundação
Nacional do Menor) que estimulou, na década de 1970, que os estados criassem seus órgãos estaduais chamados
FEBEM. Todos seguiam a mesma política discriminatória e classificavam os menores como abandonados,
carentes e infratores.
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Portanto, pelo que foi exposto, a violência
envolvendo crianças e adolescentes não é um
fenômeno novo, mas uma das faces do entendimento
que é construído socialmente, culturalmente e
discursivamente acerca das noções de criança,
adolescente, direitos e violência. As contradições e
desigualdades continuam a constituir a condição
social da infância contemporânea, em que, na
sociedade globalizada, as crianças são vítimas da
fome, inúmeras doenças, agressões, maus-tratos,
abusos psicológicos e sexuais, pobreza, exclusão,
trabalho infantil ou tráfico para fins de exploração
sexual. Como podemos verificar na Figura 03, a
propósito do uso da mão de obra infantil por adultos,
trata-se de uma prática culturalmente estabilizada no
Brasil. Embora o número de crianças explorados
tenha diminuído, ainda é possível encontrar pessoas
buscando menores de idade para trabalhar. Devido a
essa complexidade, é que a noção de violência, nesta
pesquisa, comporta também o entendimento de
violações

de

direitos.

Ou

seja,

crianças

e

adolescentes que não têm seus direitos respeitados e
garantidos, como propõe o artigo 4° do Estatuto da
Criança e do Adolescente, são vítimas de violência.
A título de ilustração, dados apresentados
pelo

Centro

Brasileiro

de

Estudos

Latino-

Americanos (Cebela) e pela Flasco Brasil apontam
crescimento no número de assassinatos de crianças e
adolescentes. Segundo o Mapa da Violência 2012,
organizado pelas duas instituições, nos últimos 30
anos, 176.044 crianças e adolescentes foram
assassinados no Brasil, ou seja, uma média de 16
pessoas com até 19 anos de idade mortas a cada dia.

FIGURA 03: Anúncios publicados em
jornais brasileiros em meados do século
XIX, início do século XX e em um jornal
de grande circulação em Belém (PA), no
ano de 2015. FONTE:
www.contextolivre.com.br, 03/05/2015.
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Somente em 2010, um total de 8.600 crianças e adolescentes foram assassinados
(WAISELFISZ, 2012).
De acordo com o relatório do Disque Direitos Humanos (Disque 100), serviço gerido
pelo Governo Federal que recebe e encaminha denúncias, entre maio de 2003 (quando foi
criado) e agosto de 2011, foram realizados quase 3 milhões de atendimentos, sendo recebidas
e encaminhadas 195.932 denúncias de violência cometida contra crianças e adolescentes de
todo o país (BRASIL, 2011). No primeiro trimestre de 2015, o Disque 100 recebeu 21.021
denúncias de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. Com relação ao perfil,
45% das vítimas eram meninas e 20% tinham entre 4 e 7 anos. Em 58% dos casos de violação
dos direitos, os suspeitos são pais ou mães25.

1.3 CRIANÇA COMO MATÉRIA NOTICIÁVEL: A COBERTURA DA VIOLÊNCIA
NA IMPRENSA BRASILEIRA

O aumento de denúncias de casos de violência envolvendo crianças e adolescentes
demonstra maior visibilidade do tema junto à sociedade. Possíveis explicações para esta
emergência da pauta podem ser a implementação de marcos legais de promoção de direitos e
proteção à infância e também a maior visibilidade e atenção conferidas ao assunto pelos
meios de comunicação decorrente de maior sensibilização dos jornalistas sobre a temática,
como afirmado anteriormente. Segundo Canela (2006, p. 36), até o início dos anos 90, no
Brasil, a cobertura da infância e adolescência era “praticamente inexistente” nos jornais e a
que existia ainda privilegiava a ótica repressora do antigo Código de Menores e ignorava a
perspectiva dos direitos e da cidadania estabelecida pela Convenção dos Direitos da Criança,
ratificada pelo Brasil, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, os casos de
violência praticados por adolescentes, vistos como delinquência e desordem, eram noticiados
com mais regularidade pelos jornais.
Mas para Cristina Ponte (2012, p. 125), pode-se dizer que a linguagem dos “direitos da
criança” já entrou em documentos legais, nacionais e internacionais, nas políticas públicas,
nos programas sobre segurança e direitos humanos, e também nos meios de comunicação.
Embora a situação de vida de crianças e adolescentes ainda seja precária, há que se
25

A central foi criada incialmente para receber demandas sobre o público infanto-juvenil. A partir de 2011, a
SDH/PR reformulou o caráter do Disque e ampliou o atendimento aos demais grupos sociais vulneráveis
relacionados à atuação do órgão, somando 700 mil denúncias entre 2003 e outubro de 2014.
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reconhecer que “nunca foi tão pública a condição da infância” e para isso contribuíram os
media. Segundo Rizinni (2004), aos fluxos globais de informação pela internet junta-se uma
cobertura mundial pelas grandes redes de televisão, que pode denunciar violações dos direitos
da criança que de outra forma passariam despercebidos.
A criança é, hoje, “matéria noticiável”. Sua noticiabilidade está diretamente
relacionada ao seu “apelo universal”, ou seja, as crianças são, em teoria, acarinhadas em todas
as culturas, enquanto, paradoxalmente, constituem também um importante segmento para a
publicidade e o mercado. “As ameaças sobre elas geram respostas emotivas que podem captar
leitores e audiências. Daqui decorre o risco de as histórias e imagens serem mais apreciadas
pelo seu valor sentimental e de captação de audiências do que pelo seu significado social”
(PONTE, 2005, p. 97).
A socióloga portuguesa faz referência ao documento elaborado pela Federação
Internacional de Jornalistas, durante a Conferência Mundial Jornalismo 2000, no qual se
discute o uso de crianças como ilustração de matérias traumáticas. Esse valor de choque,
informa Ponte, é visto como técnica válida para “penetrar nas defesas que protegem as
pessoas das duras realidades da vida”; mas, como resultado, as crianças são muitas vezes
representadas como vítimas, vilões ou meios fáceis para “atrair a atenção dos adultos sem que
se equacionem as respectivas consequências” (PONTE, 2005, p. 97). A identificação de
crianças ou adolescentes em risco, seja no texto ou nas fotografias, pode gerar mais perigo
para os envolvidos.
A autora identifica que, sobre o tratamento jornalístico conferido às crianças, tem sido
destacado, sobretudo, o binômio entre duas grandes categorias: “a criança inocente” e a
“criança demoníaca”. As notícias mais frequentes repetem um contínuo de histórias de terror
que envolvem violência contra crianças, de abusos a maus-tratos, ou violência praticada por
adolescentes. Ambas com muito peso no imaginário coletivo que remete à histórica distinção:
a criança vítima, boa, ingênua e protegida; e a criança ‘demoníaca’, má, delinquente, que tem
que ser reprimida (PONTE, 2012). Conclusão que se repete nas análises da cobertura
mediática brasileira sobre a violência envolvendo essa camada da população, como veremos
adiante.
Por fim, em seus diversos trabalhos de análise da presença de crianças e adolescentes
nas notícias, Cristina Ponte (2012, p. 161) encontrou, durante um estudo diacrônico ampliado
na imprensa portuguesa, padrões de cobertura que lhe permitiu elaborar uma categorização de
tipos mais frequentes de representações feitas pelos jornais. Três em especial interessam a
essa pesquisa:
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A criança ameaçada surge em matérias que vão da violência sexual a doenças,
acidentes, catástrofes naturais; sugere a imponderabilidade, o perigo e a ameaça que
espreita e pode atingir qualquer um. Constrói uma possibilidade: podia ser seu filho.



A criança maltratada, em regra mais nova e mais fraca, é associada a famílias
disfuncionais e a ambientes de pobreza social, uma representação que por vezes
silencia outros tipos de maus-tratos e de violação de direitos, e que se faz acompanhar
da barbarização dos adultos. Uma relação de projeção: o filho dos outros.



A criança ameaçadora, mais velha e geralmente do sexo masculino, é também
associada a famílias disfuncionais e ambientes de pobreza e de marginalização.
Também apresenta o filho dos outros.

Seguindo por essa classificação, Doretto (2012) investiga as formas de representação
de infância e juventude que se destacam no noticiário de dois jornais diários do Brasil e um de
Portugal. O trabalho revela que as categorias de análise a criança ameaçada e a criança
maltratada aparecem em mais da metade do corpus (57%). Os periódicos brasileiros seguem
esse mesmo perfil geral: no jornal O Estado de SP, 46% dos textos versavam sobre a criança
ameaçada enquanto na Folha de SP 59% dos textos analisados faziam essa representação. O
que nos leva a refletir que, mesmo com o avanço da presença das crianças e adolescentes nas
páginas dos jornais brasileiros a partir da década de 1990, de maneira geral a pauta da
violência continua sendo uma das mais atrativas.
Admitimos, contudo, que o perfil da cobertura sobre infância no Brasil se transformou
nos últimos 20 anos. A maior atenção dirigida pelos media noticiosos impressos refletem um
amplo trabalho de mobilização de jornalistas realizado por organizações da sociedade civil,
entre elas a ANDI – Comunicação e Direitos. Fundada em 1992, a instituição monitora o
comportamento editorial da mídia impressa brasileira no que se refere ao noticiário sobre o
universo da infância e da adolescência. Nasce, portanto, em um momento de efervescência
dos movimentos sociais pela consolidação de uma legislação que promovesse e protegesse os
direitos de crianças e adolescentes.
O contexto do país, na época, era bastante conturbado. Se, por um lado, grandes
organizações do terceiro setor se reuniam em torno do Fórum DCA (Fórum Nacional
Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente) na luta pela consolidação e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Por outro, o Brasil acabava de vivenciar três grandes chacinas que chamaram a atenção
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internacional para a falta de segurança, despreparo policial e abuso de poder: o Massacre do
Carandiru (1992), a Chacina da Candelária (1993) e a Chacina de Vigário Geral (1993).
Desde 1996, a ANDI analisa a cobertura sobre infância e adolescência dos principais
jornais do Brasil, registrando um aumento significativo no número de matérias. No primeiro
ano monitorou-se um total de 10.700 inserções sobre todas as temáticas ligadas ao universo
infanto-juvenil publicadas pela grande mídia impressa brasileira. Em 2002, o número de
matérias contabilizadas foi de mais de 93 mil naquele ano (ANDI, 2005, p. 4). Para além do
crescimento quantitativo, a organização identificou melhorias na qualidade do material
produzido pelos jornalistas, com maior preocupação na escolha de fontes de informação, bem
como análise de legislações e políticas públicas.
O primeiro grande levantamento realizado pela ANDI especificamente sobre a
cobertura de atos violentos pelos jornais brasileiros foi publicado em 2001, no livro Balas
Perdidas – Um olhar sobre o comportamento da imprensa brasileira quando a criança e o
adolescente estão na pauta da Violência26. O estudo revelou que em 80% do material
analisado o foco central da reportagem era o próprio ato violento, ou seja, um crime
específico; enquanto que menos de 10% dos textos traziam alguma discussão sobre as causas.
Dado que conduz a duas outras constatações: as fontes ligadas à “cena do crime” (polícia,
vítimas, suspeitos) são as mais citadas, e inexiste uma narrativa mais contextualizadora, que
remeta o caso a um “antes” e “depois”.
De acordo com a ANDI (2001, p. 30), salvo algumas exceções, as reportagens são:
desprovidas de contextualização; não investigam as causas da violência; não procuram pelas
soluções; priorizam a descrição dos atos violentos; transformam o fenômeno social da
violência em casos de polícia; a imprensa vira porta-voz das delegacias e os Boletins de
Ocorrência (BO) se tornam fontes prioritárias dos jornalistas; além disso, não responsabilizam
o Poder Público, porque raramente é procurado; e não cobram a ausência de Políticas
Públicas. Este “rol de vícios”, conclui a organização, “alimenta um tipo de reportagem
descomprometida com a mudança social. Um tipo de jornalismo que faz da crueza descritiva
um fim em si mesmo” (ANDI, 2001, p. 31).
Em se tratando dos atos infracionais cometidos por adolescentes, a análise realizada
pela ANDI (2001) identificou três grandes mitos construídos (e reforçados) pela imprensa

26

O trabalho analisou uma amostra de 1.140 matérias selecionadas com a metodologia do mês composto, a partir
de um corpus de reportagens publicadas em 46 jornais de 24 Estados ao longo de 12 meses (de 1º de julho de
2000 a 30 de junho de 2001). Esta análise debruçou-se, em especial, sobre o comportamento da imprensa e a
qualidade do tratamento dado às temáticas relacionadas à Violência.
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brasileira: o mito do hiperdimensionamento, em que a descontextualização das notícias frente
às estatísticas reais de criminalidade provoca sensação de que os casos de adolescentes em
conflito com a lei são maioria dos crimes, quando não passam de 10% do total da cobertura de
violência envolvendo jovens; o mito da periculosidade refere-se à ênfase conferida aos casos
de violência contra a pessoa (30% dos textos reportavam homicídios enquanto roubos e furtos
somavam 12% das matérias, exatamente o inverso das estatísticas sobre violência); e o mito
da impunidade, gerado quando a insuficiência de informações, como sobre o funcionamento
do sistema socioeducativo previsto no ECA, confunde-se com inimputabilidade do
adolescente.
Levantamento mais abrangente (pelo número de jornais avaliados e pela amplitude da
noção de violência pesquisada) realizado em 2005 pela Rede ANDI Brasil e Rede ANDI
América Latina monitorou 113 jornais. De acordo com a análise Mídia e Violência: A
cobertura da Violência contra Crianças e Adolescentes na Imprensa Latino-americana
(2006), de um total de mais de 220 mil notícias publicadas sobre Infância & Adolescência
naquele ano, o volume de matérias sobre a temática Violência foi de 31.680 textos ou 14,23%
do total. Entre os jornais brasileiros, esse percentual foi de 12,36%. No ranking da Rede
ANDI, trata-se do segundo tema com maior número de publicações, atrás apenas da temática
Educação.
Em termos qualitativos, o estudo identificou, por um lado, alguns avanços. As
coberturas de Abuso & Exploração Sexual e, principalmente, de Exploração do Trabalho
Infantil correspondem a 49,3% do total de textos sobre violência e não se limitavam a apenas
descrever casos individuais: preocupavam-se também em fornecer ao leitor estatísticas,
mencionar legislações e discutir políticas públicas. Por outro lado, as conclusões do estudo
citado anteriormente, de 2001, continuavam válidas e se estendiam ao contexto latinoamericano. A cobertura permanecia limitada à descrição de casos isolados e a maioria das
notícias não mencionava informações importantes para a melhor contextualização do tema,
como legislação, políticas públicas, estatísticas ou proposição de soluções.
Crianças e adolescentes estão, pois, na pauta da imprensa brasileira. Principalmente
quando são agentes da violência, o assunto mobiliza o espaço público mediático e aquece as
discussões sobre a necessidade de mudanças na legislação e a redução da maioridade penal de
16 para 18 anos. Neste contexto, a ANDI avaliou o tratamento editorial dispensado entre 2006
e 2010 por 54 jornais das diferentes regiões do País sobre as temáticas relacionadas aos jovens
em conflito com a lei (ANDI, 2012) e as tendências do noticiário brasileiro sobre as regras de
responsabilização nestes casos (ANDI, 2013).
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O estudo de 2012 concluiu que, apesar das amplas discussões na sociedade, o tema
ainda não havia conquistado destaque nas páginas principais dos diários. A maior parte das
notícias continuava restrita às seções que tratam de ocorrências locais. Em geral, a discussão
tinha enfoque factual e policialesco (a Polícia Militar foi a fonte mais ouvida pelos jornalistas)
e o assunto era abordado numa perspectiva individual. Identificou-se a concentração desse
noticiário em alguns períodos específicos, em geral, impulsionada por episódios dramáticos,
como foi o caso da morte do menino João Hélio27.
Violência e Segurança Pública são, segundo a ANDI, as principais questões associadas
aos adolescentes em conflito com a lei pela imprensa brasileira. Ao noticiar o envolvimento
de um adolescente em um ato violento, os jornais priorizam a descrição da infração, a
apreensão do jovem pela polícia e as medidas de internação aplicadas pelo Judiciário.
Dificilmente buscam analisar o contexto de vida do adolescente e avançar na questão da
violência como um fenômeno social complexo. Em nossas análises verificamos, porém, que
nos últimos anos, o jornal Extra tem buscado realizar matérias mais contextualizadas sobre a
situação de adolescentes em conflito com a lei, como veremos nos capítulos seguintes.
A tendência geral do noticiário brasileiro sobre as formas de responsabilização do
adolescente em conflito com a lei é pela redução da idade de imputabilidade penal (ANDI,
2013). A instituição avalia que, sendo a imprensa uma das mais respeitadas instituições do
mundo contemporâneo, a defesa repetida da redução da idade penal gera na sociedade
brasileira a ideia de uma medida “tecnicamente inquestionável” e, portanto, “universalmente
adotada”. Esta conclusão figura na análise crítica A mídia brasileira e as regras de
responsabilização dos adolescentes em conflito com a lei (ANDI, 2013)28, que lista as sete
grandes tendências da cobertura mediática quando o assunto são as formas de tratamento ao
adolescente que comete atos infracionais. Para cada tendência apontada, o estudo compara a
percepção que é construída discursivamente pelos meios de comunicação com dados e
pesquisas empíricos. Na maioria das vezes, a representação mediática distoa da realidade. Em
linhas gerais, os meios de comunicação tendem a produzir material:
27

A ampla maioria das matérias (84,5%) esteve concentrada em 2007. Ano em que um episódio provocou
grande comoção nacional: a morte do garoto João Hélio, em 7 de fevereiro de 2007. A criança foi vítima de um
assalto ao carro em que estava com a mãe, no Rio de Janeiro. Durante a fuga, os assaltantes tiraram os ocupantes
do veículo e assumiram o controle. Mas o menino de 6 anos não conseguiu se soltar do cinto de segurança e
acabou sendo arrastado pelo lado de fora. Um adolescente de 16 anos participava do grupo que conduziu o
ataque.
28

Estudo de caso realizado entre abril e maio de 2013 com uma amostra de 266 textos e 05 matérias de TV
veiculados em 8 jornais (Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, O Globo, Correio Braziliense, O Povo (CE),
Gazeta do Povo (PR), A Tarde (BA) e Jornal de Brasília (DF)), 4 revistas (Época, Veja, IstoÉ, Carta Capital) e
um telejornal (Jornal Nacional / Rede Globo).

50

1. Centrado em crimes graves contra a pessoa envolvendo adolescentes. Constrói a
percepção social de que os adolescentes são os grandes responsáveis pela violência letal
praticada no País, que são mais agressores que vítimas e que estão ficando cada vez mais
perigosos29.
2. Restrito à legislação que regula as regras de responsabilização. Produz a ideia de que o
problema está nos marcos legais brasileiros, que não preveem o enfrentamento da
criminalidade e a punição dos adolescentes que cometem atos infracionais.
3. Focado na (pretensa) impunidade que seria garantida pelo ECA. Ao reproduzir o senso
comum, o noticiário constrói a noção de que a reincidência e a impunidade do adolescente
autor de ato infracional são geradas pela lei.
4. Reduz a problemática à ação do sujeito, ignorando o contexto de produção do
fenômeno. Ao priorizar a perspectiva individual e o ato violento, o noticiário produz o
discurso de que a solução seria a repressão ao sujeito, em detrimento de medidas preventivas
e estruturais.
5. Focado no ato infracional, negligenciando desdobramentos legais. Reforça a
mentalidade de que os adolescentes podem praticar crimes à vontade, pois não são punidos,
ou têm punição leve.
6. Limitado à defesa de mudanças na legislação que regula as regras de
responsabilização. Provoca a sensação de que a solução para a criminalidade é simples e
resume-se ao aumento da repressão e ao endurecimento da legislação.
7. Defende principalmente a redução da idade penal como solução para o fenômeno. O
sentido construído é o de que somente com a diminuição da idade penal e o encarceramento
de adolescentes haveria uma diminuição da violência nessa faixa etária.
Outro achado interessante da ANDI (2013) para nossa pesquisa revela que O Globo
(entre os jornais de circulação nacional) e o Jornal Nacional, ambos do Grupo Globo, são os
mais favoráveis à redução da maioridade penal e mudanças na legislação. A análise conclui
que os media de um mesmo grupo de comunicação “tendem à univocidade, emitindo discurso
de teor semelhante ao tratarem de temáticas socialmente relevantes”. Embora o jornal Extra
não tenha sido avaliado, a tendência entre as publicações consideradas regionais era pela
manutenção da legislação atual.
29

Segundo a ANDI (2012), “adolescentes matam mais nos jornais”. Embora dados publicados em 2007 pelo
Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (Ilanud)
apontem que os homicídios representam em torno de 4% dos atos infracionais cometidos por adolescentes no
Brasil, na imprensa escrita essa infração é mencionada em cerca de um quarto das notícias que abordam o
assunto (25,7%).
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O que esses estudos revelam? O que nos dizem sobre a maneira como a imprensa
brasileira constrói discursivamente a violência que envolve crianças e adolescentes? A
jornalista Lídia Marôpo (2008b) nos mostra que temas de proteção como exploração sexual,
trabalho infantil e vítimas de guerra ganham espaço muitas vezes em histórias apelativas, que
promovem o sentimentalismo e o estereótipo das crianças como vítimas indefesas, em
detrimento de um enquadramento político. Em contrapartida, atos violentos praticados por
crianças e jovens conseguem intensa repercussão mediática e são frequentemente tratados de
forma sensacionalista e descontextualizada, reforçando o estereótipo de crianças e
especialmente adolescentes – normalmente de classes desfavorecidas ou grupos minoritários –
como grandes responsáveis pela violência e pelo crime.
Podemos afirmar que, apesar do salto temporal entre as primeiras análises (ANDI,
2001; ANDI, 2006; PONTE, 2005) e as mais recentes (MARÔPO, 2008b; DORETTO, 2012;
ANDI, 2012; ANDI, 2013; FERREIRA, 2012), não mudou muito o modo como os jornais
constroem e articulam sentidos sobre atos violentos sofridos ou praticados por crianças e
adolescentes. A questão é compreendermos como se processa tal construção discursiva nos
media impressos, quais estratégias enunciativas são utilizadas e como dois jornais de um
mesmo grupo de comunicação tratam da temática.
As pesquisas ora apresentadas nos dão pistas acerca do “clima” da cobertura
jornalística sobre infância e adolescência praticada pelos meios de comunicação brasileiros
desde os anos 2000. Como nos ensina Edgar Morin (1997), essas análises nos dizem sobre o
espírito do tempo da produção de sentidos sobre a violência envolvendo crianças e
adolescentes no Brasil contemporâneo. Quais temas, quais casos chamaram mais a atenção e
quais as fontes mais recorrentes? Quem fala e como fala sobre violência e crime envolvendo
essa camada da população? Tais informações nos remetem às condições de produção
constitutivas do discurso. E, para além do que a sociedade experiencia, empiricamente, como
situações de violência, o contexto geral da cobertura mediática revela tendências e
regularidades discursivas adotadas pela imprensa.

***

Para finalizar, retomamos brevemente algumas reflexões deste capítulo. Vimos que no
Brasil a pauta da violência envolvendo crianças e adolescentes começa a tomar consistência
na década de 1970. Antes disso, notícias esparsas davam conta de pequenas infrações
cometidas por adolescentes (geralmente em situação de rua), denúncias dos altos índices de
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mortalidade infantil ou abandono. Prática jornalística que podemos associar a uma imprensa
ainda incipiente; à falta de políticas públicas e de uma legislação voltadas para a proteção e
não apenas para a repressão; e, evidentemente, a noções de infância inocente e dependente em
contraponto a uma infância delinquente.
Sobre a primeira, a criança inocente, pairava um véu de silêncio que impossibilitava
tornar público as violências vividas no âmbito doméstico. Ações violentas de pais, familiares,
parentes, professores eram aceitas socialmente sob a alegação de que os adultos tinham
autoridade sobre a criança, sendo responsáveis por sua educação e por moldarem seu caráter e
experiências. Dessa forma, não poderiam ser questionados sobre como se relacionavam com
suas crianças. Sobre a segunda, a criança delinquente, era permitido o envolvimento direto da
sociedade, do Estado e também da imprensa sobre os rumos de seu futuro. A violência
institucional (da polícia, dos órgãos judiciários e mesmo da escola) não era vista como um
problema, já que a única forma válida e admitida para a educação desses adolescentes era a
repressão.
O grande boom da cobertura mediática das questões relativas à violação de direitos da
infância no Brasil começa nas décadas de 1980 e 1990; resultado, como discutido ao longo
deste capítulo, da forte mobilização social em torno da aprovação e implementação de
legislação específica a essa camada da população. Cabe, agora, analisarmos como é
construído o sentido da violência envolvendo crianças e adolescentes pela imprensa
contemporânea. O que justifica a definição de nosso período de análise (2000 a 2014) e a
escolha dos jornais O Globo, uma publicação de referência, sóbria e consolidada
nacionalmente, e Extra, um jornal popular, mais novo, em processo de formulação e
adaptação de seu posicionamento no mercado editorial.
Entendemos que a violência envolvendo essa faixa etária não é algo novo na história
da humanidade, mas sua presença nas páginas dos jornais nos remete à evolução social do
fenômeno, bem como aos sentidos produzidos sobre ele. Os jornais são espaços públicos de
debate e mobilização. Além disso, relembrando Eliseo Verón, são laboratórios para o estudo
de práticas sociais como a violência, pois nos mostram como uma sociedade historicamente se
relaciona e relata os atos violentos que experimenta: em que momento as violações passam a
ser inaceitáveis e publicizadas e por quê, em que contexto a violência passa a ser entendida
como um problema social exigindo tomadas de posição das várias instituições da sociedade,
inclusive dos media.
Nas sociedades contemporâneas, a violência é vista como um entrave ao
desenvolvimento humano, econômico, social. Neste contexto, a imprensa exerce papel
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fundamental no processo de formação de opinião pública. É, em grande medida, responsável
por colocar temas na lista de prioridades públicas e é também peça-chave para que a
sociedade possa conhecer e controlar as iniciativas que atores sociais, como o governo, estão
conduzindo ou deixando de conduzir. A qualidade das informações que produz, ressalta a
ANDI (2006), determina a própria qualidade do debate público e das políticas públicas, sem
as quais não se pode esperar soluções satisfatórias para superar um fenômeno que viola o
direito mais fundamental das crianças e adolescentes, o da vida.
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2. SEMIOSE SOCIAL, MEDIATIZAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE
SENTIDOS PELOS MEDIA

Existe toda uma construção discursiva acerca da noção de violência envolvendo
crianças e adolescentes, que se processa no interior de uma semiose social, histórica, cultural
e infinita (VERÓN, 1987; 2004; 2013). A qual é impulsionada e cada vez mais
complexificada com a cobertura da temática pelos meios de comunicação, que, por suas
características, produzem e circulam discursos sobre violação de direitos e violência,
evidenciando ou negligenciando, bem como se posicionando discursivamente por meio das
estratégias enunciativas adotadas.
Em termos de fenômeno social, trata-se de um processo histórico de publicização da
violência cometida contra crianças e adolescentes que tem início no século XIX com o
surgimento dos fait-divers. Intensifica-se no fim do século XX, paralelo à consolidação de
direitos sociais e à legitimação dos jornais populares, culminando, nos anos 2000/2010 com o
boom da mediatização, sua aceleração e maior possibilidade de acesso. O que provoca a
consequente estabilização do sentido da violência contra crianças e adolescentes como algo
inaceitável e foco das atenções da sociedade e do poder público.
Junto a esse processo mundial de maior visibilidade da violência envolvendo crianças
e adolescentes, verifica-se a inserção, no mercado editorial brasileiro, dos jornais
considerados populares ligados a grandes grupos de comunicação com tradição em
publicações de referência. Sendo assim, como a construção discursiva da violência
envolvendo crianças e adolescentes se processa nos jornais impressos de referência e nos
jornais populares, enquanto dispositivos de enunciação e oriundos de um mesmo emissor?
Trata-se de uma problemática da enunciação, dentro do contexto de pesquisas do
campo da Comunicação e da produção de sentido, em que se busca superar uma visão
imanente do discurso em si e avançar para uma compreensão das suas condições de produção
e implicações na significação. Entre essas condições podemos citar: o modelo de negócios de
integração jornalística, as novas rotinas produtivas e as mudanças nas condições de acesso e
de reconhecimento provocadas pelo atual processo de mediatização. O que muda, dessa
forma, na enunciação dos jornais impressos com o novo cenário de complexificação advindo
da mediatização? Como as transformações nas instâncias de produção provocam
transformações no modo de dizer dos jornais?
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Refletir sobre tais questões é o que objetiva este capítulo, que revisará as principais
discussões teóricas em torno da problemática da produção de sentido pelos media realizadas
pelas Ciências da Comunicação, pela Análise de Discurso e pela Sociossemiótica. Discute-se
os conceitos de semiose e discurso social (VERÓN, 1987; 2013); de mediatização (VERÓN,
1997; 2004; 2012; 2013; FAUSTO NETO, 2008; 2012) e de acontecimento mediático
(VERÓN, 1995a; CHARAUDEAU, 2010; MOUILLAUD, 2012; CALABRESE, 2013). Por
fim, elencamos as contribuições das teorias da Enunciação (BENVENISTE, 1989; CULIOLI,
1990; VERÓN e FISHER, 1986; VERÓN, 2004, 2013; FERREIRA, 2013) para compor um
quadro teórico e conceitual para a análise da construção do acontecimento e do
funcionamento discursivo dos jornais impressos.

2.1 AS CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO E A QUESTÃO DO SENTIDO

A problemática do sentido, sua produção, circulação e reconhecimento, está na pauta
das Ciências da Comunicação30 desde a elaboração das primeiras teorias que buscavam
explicar o processo de trasmissão de mensagens, nos final dos anos 1940. O modelo
matemático de Shannon e Weaver (1949) foi elaborado nesta fase e tinha como objetivo
compreender o funcionamento dos telégrafos. Noções como emissor, receptor, informação,
canal, código e ruídos, historicamente relacionadas às pesquisas em comunicação, tem origem
neste período e foram base para inúmeros outros modelos.
Os livros e compilados sobre as teorias da comunicação são muito divergentes entre si,
no que tange à apresentação e nomeação das escolas e paradigmas que se debruçam sobre a
problemática do sentido. Apesar dessa constatação, há consenso em separar as teorias da
informação, que tem a transmissão e codificação/decodificação da mensagem como foco, das
teorias do discurso ou do texto, que trata da produção e reconhecimento de sentidos. Torna-se
30

Mauro Wolf (2003) considera ‘teorias de comunicação’ os estudos que tem como problemática central a
trasmissão de informação e a produção de sentido. Entre os autores franceses, o termo utilizado para categorizar
esse conjunto de abordagens é ciências da comunicação (BOUGNOUX, 1999; MEUNIER e PERAYA, 2008).
Nesta pesquisa, adotaremos a noção de Ciências da Comunicação por melhor designar os estudos, modelos e
teorias que se ocupam das questões que nos interessam. Segundo Daniel Bougnoux, as Ciências da Informação e
da Comunicação surge como disciplina dentro de um contexto de interrogações antroplógicas sobre a redefinição
da cultura, e com as diferentes maneiras de se comunicar. Hoje, acompanham e buscam compreender as
transformações dos meios de comunicação, o desenvolvimento de novas tecnologias e a expansão das relações
entre os públicos, examinando as condições práticas (o instrumental midiático, institucional e simbólico) de
produção dos meios de comunicação (BOUGNOUX, 1999, p.13-14).
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importante compreender, para a análise que se propõe semiodiscursiva, como os estudos sobre
a mensagem evoluem para uma problemática de produção de sentido.
Bougnoux (1999, p. 14-15) considera que o núcleo de seus estudos está na lógica da
mídia, buscando examinar os meios de comunicação sob todas as suas facetas: em seus
aspectos semiológicos (que tipos de signos utiliza tal media e como os relaciona),
pragmáticos (como os usuários se apropriam das mensagens para modificar-lhes o sentido e
qual o grau de interação entre emissão e recepção), imaginários (como o indivíduo ou a
sociedade não apenas utilizam a ferramenta de comunicação, mas irrealiza-a, estetiza-a,
envolve-a com identificações ou projeções), e sistêmicos (como possuímos os meios de
comunicação que nos possuem). Uma visão holística acerca do objeto da comunicação que
pressupõe compreendê-la dentro de um quadro de variedade de meios de comunicação e de
riqueza de “jogos de comunicação” (BOUGNOUX, 1999), ou seja, de interações entre todas
as instâncias envolvidas no processo comunicativo, independente se existe ou não a mediação
de um dispositivo técnico. Assim:
As mensagens que trocamos raramente se reduzem só à linguagem, e servem para
muitas outras coisas além de nos informar mutuamente. Uma primeira distinção
entre conteúdo e relação mostrará que a comunicação não se limita à informação,
esta última não constituindo senão uma parte tardia, emergente e, de modo algum,
indispensável. (BOUGNOUX, 1999, p. 31).

Bougnoux detém-se na exposição e discussão de algumas problemáticas que considera
cruciais no campo das Ciências da Comunicação a fim de oferecer algumas ferramentas de
análise e de apreensão dos fenômenos. Em seu percurso notadamente interdisciplinar, dedica
dois capítulos da obra a três grandes disciplinas que tem em comum a problemática do signo e
do sentido: a semiologia de Ferdinand de Saussure, a semiótica de Charles Sanders Peirce e a
Teoria da Enunciação de inspiração benvenistiana.
Nessa perspectiva, no escopo das Ciências da Comunicação, os estudos sobre
Linguagem e Discurso incluem enfoques, entre outros, da linguística, da semiologia
estruturalista, das teorias da enunciação, da pragmática, das teorias sobre os gêneros e estilos
discursivos, da retórica, da semiótica greimasiana, da semiótica da cultura de Lotmann e da
semiótica de raiz peirciana de Eliseo Verón, Umberto Eco e Paolo Fabbri. Cada uma dessas
abordagens pressupõe construções científicas e métodos específicos.
Wolf (2003) diferencia o conceito geral de “Teorias das Comunicações de Massa” das
“teorias de comunicação” e as divide em: o modelo de comunicação da teoria da informação
(teoria matemática de Shannon-Weaver, 1949), o modelo de comunicação semióticoinformativo (Eco-Fabri et al, 1965) e o modelo semiótico-textual (citando trabalhos de Eco-
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Fabri e Lotmann). Sobre o modelo semiótico-textual, Wolf afirma que essa perspectiva
teórica consegue descrever, em termos semióticos, alguns traços estruturais específicos da
comunicação de massa, como as relações e as práticas textuais. “Não mais as mensagens a
serem veiculadas na troca de comunicação (o que pressuporia uma posição paritária entre
emissor e receptores), mas a relação de comunicação que se constrói em torno de conjuntos de
práticas textuais” (WOLF, 2003, p. 125).
Ferreira (2010) realiza um apanhado histórico-analítico, baseando-se na divisão
proposta por Mauro Wolf, com o objetivo de descrever as características dos modelos
presentes na migração da fórmula do rendimento do fluxo informacional para a da produção
de sentido no âmbito dos estudos comunicacionais. Segundo o autor, o modelo informacional
ou das telecomunicações busca a otimização do fluxo comunicacional, sendo o primeiro a
colocar em relevo o termo “comunicação” na condição de “transmissão”. Tem como
principais características as concepções de linearidade, causalidade e determinação, em uma
espécie de relação estímulo-resposta, ativo-passivo. É essencialmente uma teoria da
transmissão de signo e prevê que de um lado exista uma fonte emissora de signos no interior
de um dispositivo de transmissão e de outro um receptor que realiza a conversão desses signos
para um destinatário. Em seu centro encontra-se, portanto, o código e todo o processamento
da comunicação visa ao bom rendimento da transmissão desse código.
Esse modelo foi sendo abandonado ao longo do tempo, mas seguiu influenciando
estudos em diversas áreas. O linguista Roman Jakobson é apontado como um dos difusores do
que considera ser um “alargamento” teórico do modelo comunicativo, por ter feito um
trabalho de integração de dois campos: a linguística e a teoria da comunicação. “Jakobson tem
o mérito, mesmo se apropriando do modelo informacional, de ser um dos primeiros linguistas
a fazer a distinção entre o processo de produção e o de recepção de frase”, ao defender um
código comum e uniforme na relação funcional emissor/receptor (FERREIRA, 2010, p. 47).
Com esta nova mirada, o modelo informacional se desloca da busca de eficácia e
rendimento preconizado pelo processo comunicativo, rumo a uma problemática mais geral da
comunicação: o modelo semio-informacional. O desenvolvimento teórico guarda,
essencialmente, o esquema anterior, porém, o mais importante é que a linearidade da
transmissão se encontra ligada ao funcionamento dos fatores semânticos pelo viés do conceito
de código.
A noção de comunicação prevê a transformação de um sistema por outro e não mais a
transmissão de informação, no momento em que o código se encontra tanto na emissão quanto
na recepção. Tal perspectiva paradigmática abriu um novo campo de estudo para a análise
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semiótica, qual seja: o estudo da mensagem (do texto ou do produto mediático) enquanto
produção de significados. “Para o estudo das comunicações de massa, tem certa relevância o
fato de que o destinador e o destinatário não cumprem distinções e avaliações apenas em
termos de probabilidade do sinal, mas também, e sobretudo, em termos de sentido do que se
comunica e do próprio ato de comunicar.” (WOLF, 2003, p. 115)
Verifica-se, então, de acordo com Ferreira (2010), um espaço bastante complexo e
articulado entre a mensagem como forma significante que veicula um certo significado e a
mensagem que é recebida como significado. Do ponto de vista semiótico, é nesse espaço que
se efetua a partilha de competências entre o meio de comunicação e o destinatário, permitindo
a configuração do sentido. Ou seja, é o caráter enciclopédico do destinatário acerca das
práticas textuais da cultura que possibilita que ele preencha as lacunas de sentido31. Do ponto
de vista sociológico, é neste campo que se articulam as variáveis implicadas entre os dois
parceiros do processo comunicativo: emissor e receptor. “As diversas situações socioculturais
vão suscitar uma pluralidade de códigos ou de regras de competência e de interpretação”
(FERREIRA, 2010, p. 48), que, em última instância, contribuem para o processo de
construção do significado.
O modelo semio-informacional concebe, no processo de comunicação, um caráter
contratual entre a produção e o reconhecimento da mensagem. O contrato é baseado, de um
lado, sobre o reconhecimento e articulação dos códigos e, de outro, sobre a situação específica
do processo de comunicação. O aspecto contratual funda-se na articulação dos códigos e dos
subcódigos entre dois polos da comunicação e nas circunstâncias forjadas pelos fatores sociais
que levam à simetria na produção e no reconhecimento da comunicação, o que evidencia a
dupla noção do reconhecimento da comunicação. “Há uma dupla situação e não uma recepção
que é modelada pela mensagem como apregoavam certos teóricos no passado. Essa dupla
situação releva a existência de dois destinatários: um construído pelo destinador na relação
dos códigos com o destinatário e, outro, o destinatário empírico que é sempre uma referência
na produção textual.” (FERREIRA, 2010, p. 49)
O grande mérito e inovação do modelo semio-informacional é sua abertura em direção
aos aspectos sociológicos, quando destaca a influência dos fatores sociais no processo

31

Umberto Eco (1986) elabora, além dessa reflexão sobre o papel do destinatário na constituição de sentidos do
texto, a noção de “leitor-modelo”, definido como um destinatário construído pelas estratégias da enunciação do
texto como uma proposição de apreender o destinatário empírico. O leitor-modelo cumpre função de um receptor
imaginado a quem se dirige o texto e consistia em um dos fundamentos essenciais do modelo semioinformacional.
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comunicativo. Possibilita, assim, o avanço para outras frentes de pesquisa que irão relacionar
o discurso às suas condições constitutivas de produção.
Em uma terceira abordagem, a semiodiscursiva, o modelo de comunicação não está
mais ancorado ao binômio codificação/decodificação como o único ou o mais importante
núcleo de explicação da relação entre a produção e o reconhecimento do ato de linguagem. A
relação entre esses dois polos não se limita pelos códigos e mensagens, mas pelo conjunto de
“práticas textuais”32. A noção de signo passa então de portador de informação inserido em um
código, no modelo informacional, para elemento constitutivo de práticas textuais imersas na
cultura33.
A competência interpretativa, nesse modelo, não fica mais restrita à apreensão de
códigos puros e simples, conforme discutido anteriormente, mas a uma aptidão dos
destinatários desenvolvida com o consumo precedente de textos ou sistemas de signos.
Evidencia o reconhecimento, como também a produção, como “lugares de diálogo intextual,
em que um novo texto é tecido pelos ecos de outros textos anteriores” (FERREIRA, 2010, p.
51).
Outro aspecto decisivo desta abordagem dos processos de comunicação é a noção de
“efeitos possíveis” – ou leituras possíveis – na descrição das trocas entre o enunciador e o
destinatário, numa concepção que leva em conta um desnível constante entre a produção e o
reconhecimento discursivo. Em outras palavras: existe um desnível permanente entre o
destinatário presumido e o destinatário empírico. No entanto, esse desnível entre os dois
destinatários – discursivo e empírico – não é jamais contemplado ou nivelado ao longo de um
processo de comunicação. Assim:
Nessa visão, o destinatário deixa de ser um “depósito” da transmissão de signos,
como já foi visto precedentemente, mas se torna um alvo em constante evolução,
cujos movimentos terão incidências sobre a produção discursiva. A análise
semiodiscursiva se situa, sobretudo, na relação entre a produção e o reconhecimento,
e situa a problemática, extrapolando a sincronia do processo de comunicação,
levando, igualmente, em consideração a significação impulsionada pelo passado.
(FERREIRA, 2010, p. 52).

32

Ao expandir a noção de mensagem para práticas sociais, essa nova abordagem da produção de sentido supera a
análise imanente ou conteudística muito trabalhada em análises de conteúdo e por analistas de discurso,
avançando para estudos em que o contexto, as condições de produção, circulação e de reconhecimento são
constitutivas do sentido.
33

Cultura pode ser representada como um conjunto de textos e, também, como um sistema de regras que
determinam a criação e a orientação das novas produções textuais. A noção de conjuntos de “textos” ou
“sistemas de signos” corrobora no papel de reconhecimento ou recepção da comunicação (FERREIRA, 2010, p.
50-51).
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Por conta dessa evolução no pensamento sobre os processos de comunicação,
inclusive pelos media, é que a pesquisa sobre o discurso mediático é levada, cada vez mais, a
considerar as variáveis do contexto dos processos de comunicação 34. Para Mauro Wolf
(1993), conectar discursos, interações e contextos sociais é o objetivo explícito dessa corrente
de estudos que considera o discurso não somente um objeto semiótico, mas algo que está
constantemente ligado a outros contextos.
Produção e recepção são, portanto, dois polos conceituais produtores de sentido. O
desnível entre eles é provocado pela circulação que adquire diferentes formas, segundo o tipo
de produção significante almejada. A circulação é o conceito oriundo de um modelo que
posiciona o discurso entre sua produção e seus efeitos, oferecendo à análise uma
dinamicidade acerca da variação do investimento de sentido nas matérias significantes, ao
longo do tempo e de acordo com a influência recebida do suporte material-tecnológico do
discurso.
Assim, o que tradicionalmente se estuda como marcas linguísticas, nessa nova
abordagem, passam a ser traços ou pistas da operação de engendramento e/ou de
reconhecimento do discurso, que definem o sistema de referência das leituras possíveis. Tais
marcas sobre a superfície dos discursos são interpretadas a partir de dois polos analíticos:
enquanto pistas ou traços tanto das operações de produção quanto das operações de
reconhecimento.
Essa breve apresentação permite concluir que, com maior ou menor destaque, a
problemática dos processos de significação e produção de sentido esteve inserida no campo
teórico da comunicação desde o início da constituição desse campo científico. Os trabalhos do
semiólogo Ferdinand de Saussure, dos linguistas Roman Jakobson e Émilie Benveniste, bem
como do filósofo e semiótico Charles Sanders Peirce e mais contemporaneamente de Eliseo
Verón, para citar apenas alguns, ofereceram às Ciências da Comunicação valiosas
contribuições e diversas perspectivas teóricas e metodológicas para a análise dos produtos
mediáticos pelo viés da linguagem e do sentido. Entre elas: a noção basilar de que o sentido é
34

Contexto, em Análise do Discurso, refere-se, de maneira geral, ao que está no entorno do texto ou discurso, ao
contexto não verbal, ou extralinguístico (contexto social, cultural, psicológico). Mas contexto pode ser também
uma unidade linguística (fonema, palavra, frase, texto) ou um contexto linguístico (verbal, imagético) que
oferece outros parâmetros exteriores e situacionais para a análise do enunciado (MAINGUENEAU, 2009, p. 3334). Nesta pesquisa, porém, seguiremos utilizando o conceito de condições de produção, segundo acepção de
Eliseo Verón: são os elementos “extradiscursivos”, tais como outros discursos ou mesmo outros meios de
comunicação, e que devem ser elencados como condições de produção a partir de uma decisão metodológica
com base no problema de pesquisa (VERÓN, 1987; 2004). No item seguinte, detalharemos esse conceito no
âmbito da Teoria da Discursividade de Verón e, no capítulo 4, caracterizaremos as condições de produção do
discurso da violência envolvendo crianças e adolescentes nos jornais O Globo e Extra.
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construído e está imerso em uma trama infinita, histórica, social e cultural que é a semiose
social; o aspecto relacional entre as instâncias envolvidas no processo de comunicação
(produção, circulação e recepção); a abertura em direção aos aspectos sociológicos que
permite avançar da análise imanente do texto rumo à uma visão holística ou sistêmica do
processo de produção de sentido; a possibilidade de compreender a existência do duplo
aspecto da instância de produção (emissor empírito e enunciador) e também da instância de
reconhecimento (o destinatário empírico e o coenunciador); e que traços ou pistas de
operações de produção e/ou de reconhecimento definem o sistema de referência das leituras
possíveis, evidenciando o posicionamento discursivo do sujeito enunciador.

2.2 A SOCIOSSEMIÓTICA DE ELISEO VERÓN E A DIMENSÃO SIGNIFICANTE
DOS FENÔMENOS SOCIAIS

Após situar a pesquisa no interior do Campo da Comunicação, especialmente entre os
estudos de abordagem semiodiscursiva, avançamos, neste item, na exposição da visão
epistemológica que sustenta a discussão e a análise propostas. No âmbito do quadro teórico
dos estudos sobre a produção de sentido e o funcionamento discursivo dos produtos
mediáticos, encontra-se a Sociossemiótica de Eliseo Verón. Também chamada de Teoria da
Discursividade ou Teoria dos Discursos Sociais, o pensamento deste autor figura como o
arcabouço teórico-metodológico desta pesquisa na medida em que oferece operadores de
análise que aliam as contribuições das teorias da Enunciação e da Análise do Discurso
aplicadas ao estudo da produção de sentido pelos media.
Segundo Valdettaro (2015), a sociossemiótica é uma abordagem empírica, material,
situada e lógica da circulação social do sentido, e se distancia de qualquer fundamento
intencional, hermenêutico, fenomenológico e de todo modelo subjetivista de ator social, uma
vez que pressupõe que a construção da realidade social se processa na semiose.
Eliseo Verón, semiótico argentino, teve sua formação marcada por uma inserção
inicial no campo da linguística e em seguida aproxima suas reflexões às do filósofo Charles
Sanders Peirce, especialmente sobre o enfoque dinâmico do signo e a semiosis. Em linhas
gerais, semiose é uma explicação triádica – primeiridade, secundidade e terceiridade – para
todos os fenômenos da experiência. Uma rede significante infinita, cultural, social e histórica,
que abarca a dimensão significante dos fenômenos sociais (VERÓN, 1987; 2013).
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De acordo com Verón, a Teoria dos Signos elaborada por Peirce é uma teoria
destinada a pensar a complexidade da sociedade humana, ou seja, a complexidade da
produção de sentido. Comporta, portanto, uma perspectiva antropológica geral sobre a
produção de sentido, sendo um processo relacional de caráter infinito entre três entidades:
signo, objeto e interpretante. “La semiosis ‘mínima’ no es más que un ‘punto de partida’
arbitrario de un observador en un momento dado: presupone otro interpretante al cual ella
reenvía necesariamente. Y un interpretante es un signo que reenvía a sua vez a otro signo. La
semiosis es, pues, ese entrelazamiento infinito de terceridades. Este proceso no tiene ni
principio ni fin.”35 (VERÓN, 1994b, p. 22-23).
O pesquisador desenvolve sua teoria na década de 1980 analisando como os discursos
funcionam dentro da sociedade e produzem sentido. Dedica-se a descrever e analisar a
discursividade social, ou os processos de produção de sentido a partir de uma noção de
discurso que remete, primeiro, a uma abordagem triádica de signo e depois a um
entendimento de discurso como fenômeno ou prática social. Como afirmado anteriormente,
apoia-se principalmente na lógica-semiótica de Peirce por possibilitar uma mirada mais ampla
que a oferecida pela linguística, que reduzia o sentido ao foco intencional da consciência.
Assim como os primeiros modelos de transmissão de informação das Ciências da
Comunicação, as análises linguísticas, “no se planteaban la materialidad del sentido, sino que
veían tanto la lectura como la escritura como dos posiciones indistintas.”36 (BRAGA, 2008, p.
251).
Segundo Braga (2008, p. 255), a teoria dos discursos sociais de Verón apresenta uma
dimensão translinguística por recuperar duas problemáticas que haviam sido relegadas tanto
pela linguística, quanto pela semiologia: a questão da materialidade do sentido e da
construção da realidade na rede infinita da semiose social. Ambas problemáticas remetem seu
pensamento à categoria de terceiridade de Peirce que é a da representação, isto é, à ideia
segundo a qual todo pensamento é um signo que representa outro signo. O discurso, por esse
enfoque, é social, é da ordem do funcionamento da sociedade e se relaciona com a noção de
verdade, de lei e de razão.

35

“A semiose ‘mínima’ é apenas o ‘ponto de partida’ arbitrário de um observador em um momento dado:
pressupõe outro interpretante ao qual ela reenvia necessariamente. E um interpretante é um signo que reenvia por
sua vez a outro signo. A semiose é, pois, esse entrelaçamento infinito de terceiridades. Esse processo não tem
nem princípio nem fim.” (VERÓN, 1994b, p. 22-23).
36

“Não se questionavam a materialidade do sentido, pois viam tanto a leitura quanto a escrita como duas
posições indistintas” (BRAGA, 2008, p. 251).
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Verón inicia sua trajetória de investigações compreendendo os discursos sociais
enquanto objetos empíricos que podem ser entendidos como conjuntos textuais presentes na
sociedade e que se formam a partir das relações entre diversas matérias significantes (escrita e
imagem, imagem e palavra, imagem e som, etc) e demandam escolhas teóricas e
metodológicas para abordá-los (BRAGA, 2008). Nas palavras de Eliseo Verón: “un texte, en
effet, peut être ou ne pas être approché d’un point de vue discursif : on peut, par exemple, le
morceler en des ‘énoncés canoniques’ (le ‘normaliser’) en détruisant ainsi ses propriétés
discursives”37 (VERÓN, 1987, p. 15). O entendimento de texto como objeto empírico e lugar
de materialização de sentidos contradiz, assim, qualquer princípio de unidade e
homogeneidade do objeto. Pelo contrário: “un ‘paquet textuel’ quelconque repéré dans le
social, est, de ce point de vue, le lieu de manifestation d’une multiplicité de traces que
relèvent d’ordres de détermination différents.”38 (VERÓN, 1987, p. 17, grifos do autor).
No escopo da teoria da discursividade elaborada por Eliseo Verón, os fenômenos
sociais são entendidos como processos de produção de sentido. Conforme o autor, a teoria
comporta um conjunto de hipóteses sobre o funcionamento da semiose social. Em outros
termos, o estudo da semiose é o estudo dos processos de produção de sentido, sendo que:
Toute production de sens est nécessairement sociale : on ne peut pas décrire ni
expliquer d’une manière satisfaisante un procès signifiant sans expliciter ses
conditions sociales productives. Tout phénomène social est, dans un de ses
dimensions constitutives, un procès de production de sens, quel que soit le niveau
39
d’analyse (plus ou moins micro ou macro sociologique). (VERÓN, 1987, p. 122).

O processo de produção de sentido é considerado, assim, uma dimensão constitutiva
de todo funcionamento da sociedade, o que possibilita afirmar então que toda produção de
sentido está inserida no social. Assertiva que explica sua escolha pela discursividade: “Ce
n’est donc qu’au niveau de la discursivité que le sens avère ses déterminations sociales, et que
les phénomènes sociaux dévoilent leur dimension signifiante.”40 (VERÓN, 1987, p. 123).

37

“Um texto, de fato, pode ser ou não abordado a partir de uma perspectiva discursiva: podemos, por exemplo,
dividi-lo em “enunciados canônicos” (o normalizar) destruindo assim suas propriedades discursivas” (VERÓN,
1987, p. 15) .
38

“Um ‘conjunto textual’ qualquer situado no social, é, por esse ponto de vista, o lugar de manifestação de uma
multiplicidade de traços que evidenciam ordens de determinação diferentes” (VERÓN, 1987, p. 17).
39

Toda produção de sentido é necessariamente social: não podemos descrever nem explicar de uma maneira
satisfatória um processo significante sem explicitar suas condições sociais de produção. Todo fenômeno social é,
em cada uma de suas dimensões constitutivas, um processo de produção de sentido, independente do nível de
análise (mais ou menos micro ou macro sociológico) (VERÓN, 1987, p. 122).
40

É somente no nível da discursividade que o sentido revela suas determinações sociais, e que os fenômenos
sociais mostram sua dimensão significante (VERÓN, 1987, p. 123).
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Outro aspecto a se considerar parte do pressuposto de que toda produção de sentido,
sendo social, manifesta-se de modo material. Verón (1987; 2013) postula que o sentido existe
somente em suas manifestações materiais: está nas matérias significantes que contêm traços
ou pistas que permitem ao investigador localizá-lo. Dessa forma, quando se trata do sentido
mediatizado, isto é, produzido e colocado em circulação através de dispositivos técnicos de
comunicação, sua materialização resultará sempre de uma sequência de operações técnicas e
sociais que deixam traços em sua superfície, permitindo ao analista reconstruir a
discursividade. A materialidade discursiva, seja ela uma fotografia, um quadro, uma música
ou mesmo um jornal, será, portanto, o ponto de partida de qualquer pesquisa.
Dessa forma, com os termos “discurso”, “discursividade”, “discursivo”, Verón
designa, amparado por uma metodologia, um certo modo de aproximação do analista aos
textos. Supõe considerar o que está para além da sua materialidade explícita em um suporte,
que são suas condições objetivas históricas, sociais, extradiscursivas (VALDETTARO, 2015,
p. 150). Os textos, nessa perspectiva, tornam-se discursos quando colocados em relação com
suas condições de produção, de circulação e de reconhecimento. Essa noção de discurso, é,
para o autor, inseparável das considerações acerca da materialidade do sentido e da
importância dos elementos extratextuais, corroborando com sua abordagem sociossemiótica
da produção discursiva.
Assim, ao se propor uma análise de um produto mediático tomando essa noção de
discurso, significa entendê-lo em sua relação com outros discursos. Implica também descrevêlo e analisá-lo como um sistema de “operações discursivas”, que vai além de uma
classificação nos níveis sintático, semântico e pragmático. “Le système d’opérations
définissant le niveau de lecture de la production d’un paquet textuel déterminé, concerne ce
que j’appellerai le processus de production du discours considéré.”41 (VERÓN, 1987, p. 16).
É dentro desse “sistema de operações discursivas” que se encontra o processo de
produção de um discurso. Tal processo, segundo Verón, assume a forma de uma descrição de
um conjunto de operações ou estratégias discursivas, que constituem, por seu turno, as
operações de investimento de sentido das matérias significantes que compõem o conjunto
textual analisado. A descrição e análise desse processo de produção discursiva se efetua,

41

O sistema de operações que define o nível de leitura da produção de um determinado conjunto de textos,
refere-se ao que chamarei o processo de produção do discurso considerado (VERÓN, 1987, p.16).
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apenas, através dos traços ou pistas que os elementos extratextuais deixam na materialidade
do discurso42.
Para Eliseo Verón, tais elementos são mais que um contexto linguístico ou social
imediato, mais que uma situação de comunicação. São condições de produção do discurso,
algo inerente, constitutivo da sua existência e que deve ser considerado como tal se, e somente
se, deixa traços no discurso. “Processus de production n’est que le nom de l’ensemble de
traces que les conditions de production ont laissé dans le textuel, sous forme d’opérations
discursives.”43 (VERÓN, 1987, p. 16, grifos do autor).
Uma vez que os sentidos são construídos no interior de uma semiose social, histórica e
infinita, tendo os meios de comunicação um papel de relevo na contemporaneidade, não
existe, por conseguinte, discursos que sejam produzidos fora de condições econômicas,
sociais, políticas e institucionais determinadas (VERÓN, 2004).

O entendimento

sociocultural e histórico sobre a violência envolvendo crianças e adolescentes e as condições
de produção de discursos sobre essa violência reverberam, portanto, nas estratégias
enunciativas utilizadas pela imprensa.
É por isso que o estudo das condições de produção do discurso não consiste, segundo
Verón (2004), em analisar apenas as propriedades imanentes aos textos, mas sim o sistema de
relações estabelecido entre o texto e sua produção, de um lado, e, de outro, a circulação e o
consumo. Esse sistema de relações sempre passa pelo texto:
Em outras palavras, o texto é justamente o lugar em que tal sistema se constitui
enquanto produção discursiva de sentido. Não se trata, pois, de “acrescentar” a uma
descrição pronta das operações discursivas uma massa de informações externas,
destinada a nos ajudar a “interpretar” aquilo que conseguimos encontrar no corpus.
Qualquer consideração externa só faz parte da descrição das condições de produção
se for pertinente em relação ao próprio texto. As condições de produção só merecem
ser chamadas assim se deixarem seu rastro no discurso. Deste ponto de vista,
diremos então que o próprio texto nada mais é do que o lugar em que se formam
suas determinações. (VERÓN, 2004, p. 101 grifos do autor).

O semioticista conclui que, para se compreender a semiose social é preciso
desenvolver uma análise que se debruce sobre fragmentos do processo semiótico, como
páginas de jornais impressos, por exemplo, e que se apresentam em três dimensões:
operações-discurso-representações. Ao analista é recomendado trabalhar sobre “petits

42

O entendimento de que o processo de construção de sentido deixa traços no discurso que podem ser acessados
através da análise do enunciado encontra-se desenvolvida na Teoria da Enunciação de Antoine Culioli. Ainda
neste capítulo, discorreremos sobre a teoria e suas contribuições para a análise proposta.
43

“Processo de produção é somente o nome do conjunto de traços que as condições de produção deixam no
textual, sob a forma de operações discursivas” (VERÓN, 1987, p. 16, grifos do autor).
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morceaux du tissu de la sémiosis, transformés en des produits par le découpage” 44 (VERÓN,
1987, p. 122), considerando a todo momento que o sistema produtivo deixa traços nos
produtos que podem ser reconstruídos e acessados. Ou seja, ao se analisar o produto, no caso
os jornais impressos O Globo e Extra, busca-se compreender o processo, o funcionamento
discursivo da produção de sentido da violência envolvendo crianças e adolescentes. Podemos
encontrar nos jornais analisados, por exemplo, traços de compartilhamento de saberes ou de
emoções que vão se relacionar com as condições sociais em que foram produzidos (rotinas
produtivas, mercado editorial em concorrência, pertencimento a um mesmo grupo de
comunicação, etc).
A noção de condições de produção do discurso pode ser entendida, então, como as
relações que estabelecem os textos ou discursos que compõem o conjunto significante em
análise. Para Verón, “un discours ou un ensemble discursif, n’est rien d’autre qu’une mise en
espace-temps de sens.”45 (VÉRON, 1987, p. 124).
Ao tratar de “configuração espaço-temporal de sentido” emerge a questão da
existência de condições que se processam na produção do discurso: de um lado as pressões e
constrangimentos de engendramento de um discurso (condições de produção), e de outro as
determinações que delimitam as condições de recepção (reconhecimento). E entre ambos,
situam-se as condições de circulação dos discursos sociais. Segundo o autor, o conceito de
circulação designa o processo através do qual o sistema de relações entre condições de
produção e condições de reconhecimento é produzido socialmente. As relações entre essas
três instâncias constui, conforme Eliseo Verón, a semiose social enquanto uma rede
significante infinita (VERÓN, 1987, p. 124-126).
Conforme o exposto, a produção social de sentido remete a uma visão integral e
complexa do sistema produtivo, que implica uma articulação entre produção, circulação e
reconhecimento. Para Verón, contrariando uma tradição linguística de análise imanente do
texto, uma teoria sobre a discursividade social não poderia se limitar ao estudo da produção,
uma vez que as ‘leituras possíveis’ conduzem tanto ao processo de produção quanto ao
processo de reconhecimento:
Par rapport à un ensemble textuel donné, et pour un niveau déterminé de pertinence,
il y a toujours deux lectures possibles : elle du processus de production
(d’engendrement) du discours et celle de la consommation, de la réception de ce
même discours. En empruntant une formule à la linguistique, nous pouvons dire que
le fonctionnement de tout discours relève, non pas d’une, mais de deux
44
45

“Pequenos pedaços do tecido da semiose, transformados em produtos pelo recorte” (VERÓN, 1987, p. 122).

“Um discurso, ou um conjunto discursivo, não é nada além de uma configuração espaço-temporal de sentido”
(VERÓN, 1987, 124).
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‘grammaires’ : une grammaire de production et une grammaire de reconnaissance.
46
Ces deux ‘grammaires’ ne sont jamais identiques. (VERÓN, 1987, p. 18).

Uma vez que todo discurso se relaciona com outros discursos a partir de determinadas
regras – as gramáticas de produção e de reconhecimento – afirma-se que tais regras
expressam “operações de investimento de sentido” que são reconstuídas, na análise, a partir
das evidências deixadas nas superfícies das matérias significantes. Quando a relação entre
uma propriedade significante (um discurso materializado) e suas condições (de produção ou
reconhecimento) se efetiva, essas marcas “deviennent des traces de l’un ou de l’autre
ensemble de conditions”47 (VERÓN, 1987, p. 125).
A título de compilação do que já foi exposto, reunimos alguns alertas metodológicos
de Eliseo Verón (1987, p. 124-127) sobre como o analista pode proceder em vista desse
quadro teórico que considera o discurso como social e imerso em uma rede de significações
infinita. O ponto de partida, afirma o autor, é considerar que um objeto significante, ou um
conjunto discursivo, não pode jamais ser analisado em si mesmo, ou seja, em sua imanência,
pois se trata de um sistema de relações48. Dessa forma, a primeira etapa para se realizar uma
análise é colocar em relação o conjunto significante com suas condições de produção,
considerando que a análise de discursos é a descrição dos traços de tais condições
materializados no discurso. Assim, uma análise de discursos é uma associação de análises de
elementos intra e extra textuais:
La première condition pour pouvoir faire une analyse discursive, est la mise en
rapport d’un ensemble signifiant avec des aspects déterminés de ses conditions
productives. L’analyse des discours n’est rien d’autre que la description des traces
des conditions productives dans les discours, que ce soit celles de leur engendrement
49
ou celles qui rendent compte de leurs effets. (VERÓN, 1987, p. 124).

Todavia, é preciso ter como norte que a distinção entre um discurso e suas condições
de produção é sempre estabelecida a partir da identificação – ou configuração – de um

46

“Com relação a um conjunto de textos, e para um determinado nível de relevância, há sempre duas leituras
possíveis: a do processo de produção (de engendramento) do discurso e aquele do consumo, e da recepção desse
mesmo discurso. Emprestando uma fórmula da linguística, nós podemos dizer que o funcionamento de todo
discuros evidencia, não uma, mas duas ‘gramáticas’: uma gramática de produção e uma gramática de
reconhecimento. Essas duas gramáticas jamais são idênticas” (VERÓN, 1987, p. 18.
47

“Tornam-se traços de um ou de outro conjunto de condições” (VERÓN, 1987, p. 125).

48

Verón reforça sua crítica à concepção linguística de análise imanente do texto em sua última obra, afirmando,
categoricamente que “a análise imanente nunca foi feita” apesar dos linguistas de abordagem puramente
estruturalista terem alegado que a praticavam (VERÓN, 2013, p. 105-106).
49

A primeira condição para fazer uma análise discursiva é colocar em relação um conjunto significante com
determinados aspectos das suas condições de produção. A análise de discursos não é nada mais do que a
descrição dos traços de condições produtivas no discurso, sejam as de seu engendramento ou as que reenvíam
aos efeitos” (VERÓN, 1987, p. 124).
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conjunto discursivo particular, um corpus, que se propõe analisar. Verón reforça que tal
distinção é puramente metodológica uma vez que no interior da semiose social essa diferença
se produz automaticamente quando o analista escolhe o que será estudado. “La sémiosis est
des deux côtés de la distinction : les conditions productives renferment du sens produit aussi
bien que les objets signifiants que nous proposons d’analyser.”50 Reforçando que dentre tais
condições de produção de um discurso existe sempre outros discursos em funcionamento na
rede significante da semiose (VERÓN, 1987, p. 125).
Isso porque nenhuma análise, seja ela imanente, fenomenológica, semiótica,
hermenêutica ou de outra forma, ainda conforme Verón (1994a), pode captar a diversidade de
modalidades de articulação entre produção e recepção, entre a oferta e procura, situados em
torno de uma técnica a disposição da sociedade. Por outro lado, um valioso instrumento
auxiliar para o pesquisador é colocar em relação o discurso com o contexto de evolução
sociocultural. O que significa, defende o autor, passar da semiologia à semiótica: no sentido
de que a primeira “est devenue une technique d’analyse de corpus”51 enquanto que a segunda,
dentro do escopo da obra de Peirce, é “une théorie globale de la société et de la culture,
localisée sur la production du sens”52. E, como uma teoria de produção de sentido, pode e
deve se articular a outras áreas como história, antropologia, sociologia, ciências políticas,
economia. Para Verón, trata-se do pulsar do sentido na sociedade:
La sémiosis infinie est habitée, dans nos sociétés médiatisées, par la tension entre
deux espèces de mouvements, qui constituent en quelque sorte la diastole et la
systole des sociocultures industrielles. Des mouvements de convergence entre la
production et la réception de discours, d'une part, mouvements dynamisés par la
recherche permanente d'articulation entre l'offre et la demande. Mouvements de
divergence d'autre part, qui résultent de l'évolution de la société (évolution qui n'est
pas déterminée, loin s'en faut, que par les discours médiatiques) et nourrissant le
décalage entre la production et l'appropriation de sens. Ce sont les configurations
changeantes au coeur de cette tension entre convergence et divergence qu'il nous
faut saisir. Les propriétés « sémiologiques » des discours n'ont aucun intérêt en
elles-mêmes : elles ne sont que les produits (plus ou moins stabilisés) de la sémiosis
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socioculturelle. (VERÓN, 1994a, p. 61-62, grifos do autor).
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“A semiose é os dois lados da distinção: as condições de produção possuem o sentido produzido assim como
os objetos significantes que nos propomos a analisar” (VERÓN, 1987, p. 125).
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“tornou-se uma técnica de análise de corpus”.
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“teoria global da sociedade e da cultura, localizada sobre a produção de sentido”.
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“A semiose infinita é habitada, em nossas sociedades mediatizadas, pela tensão entre dois tipos de
movimentos, que constituem uma espécie de diástole e sístole das sociedades industriais. Movimentos de
convergência entre a produção e a recepção de discursos, por um lado, movimentos alimentados pela busca
permanente de articulação entre oferta e demanda. Movimentos de divergência, por outro lado, resultantes da
evolução da sociedade (evolução que não é determinada, longe disso, pelos discursos mediáticos) nutrindo a
deslocamento entre a produção e apropriação de sentido. São as configurações instáveis no coração desta tensão
entre convergência e divergência que devemos compreender. As propriedades ‘semiológicas’ dos discursos não
tem nenhum interesse em si mesmas: elas são apenas produtos (mais ou menos estabilizados) da semiose
sociocultural” (VERON, 1994a, p. 61-62).
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Aproximando-se da reflexão sobre a atividade linguageira desenvolvida por Antoine
Culioli, que discutiremos ainda neste capítulo, Verón (2013) interpela os que se interessam
pelas discursividades sociais, afirmando que as relações de um tipo de discursividade com
suas condições de produção, por um lado, e suas condições de reconhecimento, por outro,
implicam processos cognitivos que são inacessíveis, mas que também levam, por definição, a
regulações (linguísticas e não linguísticas) entre os atores, articulados em múltiplas redes
institucionais. Assim:
Para trabajar con los objetos discursivos, no tenemos otro camino que el de
conceptualizar e identificar las configuraciones de huellas que, en el discurso, han
dejado operaciones cognitivas que tendremos que postular bajo la forma de
gramáticas discursivas, incompletas y necesariamente fragmentarias, porque se trata
de objetos históricos. La insistencia de Culioli en la flexibilidad característica de la
actividad de languaje expresa la misma preocupación por no descuidar la
complejidad no lineal de los procesos de la semiosis, por tener siempre presente que
nos enfrentamos al desafiío de describir y explicar procesos donde la deformabilidad
es tan importante como la estabilidad, la divergencia tan crucial como la
54
convergencia. (VERÓN, 2013, p. 118).

A obra de Eliseo Verón é extensa no que tange à sua teoria do discurso social e sua
aplicação em análises de produtos mediáticos, especialmente a imprensa escrita. O que nos
interessa destacar enquanto aporte conceitual para a análise realizada nesta pesquisa é,
primeiramente, o entendimento de discurso como construção de sentido que se processa na
semiose social e que se constitui de operações discursivas nas quais as matérias significantes
(texto, fotos, imagens, cores, diagramação) são investidas de sentido, bem como a importância
de se considerar os aspectos extratextuais, ou do contexto, como condição inerente de
engendramento do discurso.
Dessa forma e para os fins desta pesquisa, constitui-se como pressuposto teórico a
noção de que qualquer dispositivo de comunicação, como o jornal impresso, constrói sentidos
por meio de operações e estratégias que deixam traços na superfície discursiva e que nos
permite identificar o posicionamento da publicação sobre uma temática, bem como o contrato
enunciativo firmado com seu leitorado. Ao se analisar o produto, busca-se compreender o
processo. Portanto, uma análise do jornal impresso como materialidade discursiva visa
compreender a enunciação, isto é, os modos de dizer da publicação, e consequentemente, seu
posicionamento discursivo.
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“Para trabalhar com objetos discursivos, não há outro caminho além de conceituar e identificar as
configurações dos traços que deixaram, no discurso, operações cognitivas que temos de demandar sob a forma
de gramáticas discursivas, incompletas e necessariamente fragmentárias, porque se trata de objetos históricos. A
insistência de Culioli na flexibilidade característica da atividade de linguagem expressa a mesma preocupação
em não abandonar a complexidade não linear dos processos da semiose, por ter sempre presente que enfrentamos
o desafio de descrever e explicar processos em que a deformação é tão importante quanto a estabilidade, a
divergência tão crucial quanto a convergência” (VERÓN, 2013, p. 118).
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2.3 A MEDIATIZAÇÃO DA SEMIOSE SOCIAL: AUTONOMIA, PERSISTÊNCIA E
ACESSO

No início deste capítulo afirmamos que um discurso é uma configuração espaçotemporal de sentido materializado em um suporte. E que quando se fala dessa configuração é
preciso ter em conta a existência de determinadas condições que engendram a produção e o
reconhecimento dos discursos. Com o processo de mediatização em curso, e
consequentemente a nova ambiência de produção e circulação de sentidos que promove,
verifica-se, segundo Verón (2013), uma aceleração do espaço-tempo nunca antes registrada na
história, conduzindo a uma mudança de escalas da semiose social mediatizada. Cada vez mais
as relações que os discursos mantêm com suas condições de produção e de reconhecimento
estão em rápida transformação, exigindo do pesquisador novas práticas e processos analíticos
(FAUSTO NETO, 2008; 2012).
Cabe aqui, antes de continuarmos nosso percurso reflexivo acerca das contribuições
das teorias da Enunciação e da Sociossemiótica para o estudo do produto mediático,
compreendermos o conceito de mediatização enquanto uma ambiência ou uma condição de
produção-circulação-reconhecimento de discursos, que exige novas estratégias analíticas cada
vez mais complexas e atentas ao processo como um todo.
O conceito de mediatização emerge no diálogo com outras noções que vieram
caracterizar mudanças na sociedade, marcada pela sua entrada numa nova etapa da hipermediatização que resulta da emergência dos multimeios, uma explosão provocada pelos
hipertextos, que muitos classificam como globalização ou midiatização. Como um conceito
ainda em construção, carrega consigo inúmeras controvérsias. Sendo assim, para o propósito
desta pesquisa, focalizaremos o trabalho em torno da noção de mediatização empreendido por
Eliseo Verón que, desde a década de 1980, tem utilizado-o ora como uma noção de ambiência
ou conjuntura para a produção de sentidos e ora como operador de análise da semiose social
em sua relação com os meios de comunicação.
Ao realizar uma leitura dos textos Eliseo Verón buscando compreender a definição e
aplicação do conceito de mediatização no conjunto de sua obra, localizamos suas primeiras
contribuições em artigos que datam de meados da década de 80 a meados dos anos 90. Neles,
observa-se duas preocupações do autor, a partir da noção de mediatização: de um lado, ele
busca ressaltar as características do novo estágio da sociedade – caracterizada por sociólogos
e filósofos como sociedade pós-moderna ou pós-industrial – para diferenciar do estágio
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precedente denominada por ele de sociedade mediática, analisando-a a partir das condições de
produção de sentido; de outro lado, almeja articular o processo de mediatização com aspectos
metodológicos – domínio da análise do discurso – para melhor investigar as práticas
institucionais numa sociedade mediatizada, que se tornam incontornáveis na gestão social das
sociedades e democracias contemporâneas.
No artigo Le séjour et ses doubles: architectures du petit écran, de 1984, Verón
demonstra a preocupação de caracterizar a mediatização como sendo problema de
transformação das sociedades industriais e sobre o papel dos meios de comunicação ditos de
massa nesta transformação. Segundo ele, “des supports technologiques de plus en plus
nombreux sont devenus socialement disponibles, et ils ont donné naissance à de nouvelles
formes de discursivité.”55 (VERÓN, 1984, p. 67).
Nesta sua investida, Verón refuta a perspectiva funcional-instrumental da
comunicação que se guia pelo pensamento representacional, típica da modernidade, ou seja,
da representação da sociedade industrial mediática, que traça uma fronteira entre a ordem do
“real” da sociedade (cultura, instituições, conflitos etc) e a ordem da “re-presentação” deste
real, da qual se ocupa progressivamente os meios de comunicação. A mediatização faz
desaparecer a fronteira entre o “real” e sua representação, podendo ser assim definida:
La médiatisation de la société industrielle médiatique fait éclater la frontière entre le
« réel » de la société et ses re-présentations. Et l’on commence à soupçonner que les
médias ne sont pas des dispositifs de re-production d’un « réel » qu’ils copient plus
ou moins correctement, mais bel et bien des dispositifs de production de sens. Une
société en voie de médiatisation est celle où le fonctionnement des institutions, des
pratiques, des conflits, de la culture, commence à se structurer en relation directe
56
avec l’existence des médias (VERÓN, 1984, p. 67-68, grifos do autor).

Para melhor viabilizar o processo de mediatização, Eliseo Verón tem a preocupação de
definir o sentido que ele atribui aos meios de comunicação (media), diferenciando da noção
de suporte tecnológico:
Le concept de média est pour moi un concept sociologique, qui ne peut pas être
caractérisé seulement à partir de son support technologique. La définition d’un
média doit tenir compte à la fois des conditions de production (parmi lesquelles se
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“os suportes tecnológicos cada vez mais numerosos tornaram-se socialmente disponíveis, e eles têm dado
origem a novas formas de discursividade” (VERÓN, 1984, p. 67).
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“A mediatização da sociedade industrial mediática faz explodir a fronteira entre o “real” da sociedade e suas
re-presentações. E começa-se a desconfiar que os meios de comunicação não são dispositivos de re-produção de
um “real” que eles copiam mais ou menos corretamente, mas são bel et bien dispositivos de produção de sentido.
Uma sociedade em via de mediatização é aquela onde o funcionamento das instituições, das práticas, dos
conflitos, da cultura, começa a se estruturar em relação direta com a existência dos meios de comunicação”
(VERÓN, 1984, p. 67-68).
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trouve le dispositif technologique) et des conditions de réception.
p. 70).

57

(VERÓN, 1984,

Articulado ao conceito de mediatização, em diferentes textos dos anos 80 e 90, Verón
busca problematizar a evolução cultural que se caracteriza pelas estruturas da sociedade pósmoderna, a crise de legitimidade, a noção de jogos de linguagem, com a questão da teoria do
discurso.
Em trabalho de 1991, Les médias en réception: les enjeux de la complexité58, Verón
reflete sobre os estudos de recepção, desenvolvendo uma argumentação sobre as dificuldades
e alcance, destacando o desafio de se compreender a relação entre produção e recepção dentro
de um quadro empírico. Entre os aspectos elencados pelo autor como relacionados à
problemática da recepção – e que podem ser entendidos como um contexto, conjuntura ou um
pano de fundo – estão os vínculos entre produtor-receptor (contrato de leitura), a
complexificação da sociedade e, também, a mediatização.
Ao adotar o termo mediatização no debate acerca do papel dos media e o estudo da
recepção, Verón assume os meios de comunicação como instituições autônomas, construtoras
de representações sociais e mediadoras da gestão social. O autor afirma que, com a inserção
progressiva das tecnologias de comunicação na sociedade, ocorre uma evolução no modo de
inserção e relacionamento com os meios de comunicação. A sociedade deixa de ser mediática
– período de instalação dos meios de comunicação de massa a partir do século XIX com a
imprensa escrita – para ser uma sociedade mediatizada. Nesse segundo momento, conforme
Verón, “as práticas institucionais de uma sociedade mediática se transformam em
profundidade porque há mídias”. Ou seja, os meios de comunicação assumem tamanha
importância e autonomia na sociedade que passam a transformar práticas sociais já
anteriormente estabilizadas. Nas sociedades mediatizadas ocorre uma adaptação das
instituições aos media (VERÓN, 2004, p. 277-278, grifos do autor).
Na década de 1990, com o advento de novas tecnologias de comunicação, a tese de
Verón, sustentada até seus últimos trabalhos, era a de que a mediatização estaria provocando
uma aceleração da semiose e a complexificação do individualismo, ameaçando tomar o lugar
dos interpretantes. Segundo ele, o lugar central que os media tem ocupado nas sociedades
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“O conceito de meio de comunicação (media) é para mim um conceito sociológico, que não pode ser
caracterizado somente a partir de seu suporte tecnológico. A definição de um meio de comunicação deve ter em
conta, ao mesmo tempo, as condições de produção (entre os quais se encontra o dispositivo tecnológico) e as
condições de recepção” (VERÓN, 1984, p. 70).
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Les médias en réception: les enjeux de la complexité. Médias Pouvoirs, 21, março de 1991, Paris. Traduzido e
publicado como capítulo 11 do livro Fragmentos de um tecido (2004), com o título: “As mídias na recepção: os
desafios da complexidade” (p. 273-284).
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estaria agravando a perda de legitimidade dos atores do sistema político e, na medida em que
esse sistema aparece em crise, “no es absurdo pensar que los medios se están transformando
en el único lugar en que opera la construcción-reconstrucción de los colectivos59, ni tampoco
es absurdo inquietarse por ello” 60 (VERÓN, 1994b, p. 30).
O autor retoma uma inquietação aventada anteriormente em que afirmava que, na
“hipótese” do que ele considerava ser um “novo período de mediatização”, os media seriam
“o lugar (o único) em que, no plano da sociedade global, far-se-ia o ‘trabalho’ sobre as
representações sociais” (VERÓN, 2004, p. 279). Sua inquietação se justificaria na medida em
que o sistema dos meios responde à lógica econômica do mercado. E por estarem
estreitamente articulados ao mercado de consumo, os media absorviam os diferentes setores
da produção de discursos sociais e os incorporavam ao conjunto de uma oferta discursiva
puramente determinada pelo cálculo custo/benefício. Esse diagnóstico o levou a pensar que o
racionalismo instrumental tenderia a instalar-se no lugar da produção dos interpretantes
socialmente pertinentes (VERÓN, 1994b, p. 31).
No final da década de 1990, especialmente a partir da publicação de Esquema para el
análisis de la mediatización (1997), e também de Semiosis of mediatization (1999), Verón
inicia outro momento de sua reflexão. Propõe, em 1997, um primeiro ordenamento do campo
“problemático” da mediatização e apresenta não uma definição do conceito, mas um esquema
do que ele considerou ser o marco conceitual de uma reflexão global sobre a mediatização
(VERÓN, 1997, p. 14).
Em 1999, logo no início do texto, o pesquisador admite que passou dez anos tentando
decidir se existiria ou não um processo característico das sociedades pós-industriais, que
poderia ser chamado de mediatização. E conclui: “I think that it actually exists and that it is
deserving of this name, but that it is indeed very difficult to conceptualize it as a result of its
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Verón denomina de coletivos, os atores individuais agrupados (construídos) no processo de mediatização e
determinados por um contrato de comunicação, também considerados receptores ou intepretantes. São os
telespectadores, ouvintes, leitores, etc. “Esta noção de coletivo remete, do meu ponto de vista, ao conceito de
‘interpretante’ na semiótica de Peirce e é um aspecto central do funcionamento das estratégias enunciativas dos
discursos mediáticos” (VERÓN, 1997, p. 14). No último capítulo de Semioses Social 2, Verón afirma que a
questão dos coletivos é um dos temas mais importantes da obra e que o tem preocupado há muito tempo.
Inspirando-se na teoria dos sistemas de Luhmann, o autor considera que as instituições são fonte de geração de
coletivos e os fenômenos mediáticos, por sua vez, cumprem dupla função: são reforços fundamentais da
produção e da estabilidade, ao longo do tempo, de coletivos produzidos pelos subsistemas de um sistema social;
e, na medida em que os dispositivos técnicos se estabilizam e se institucionalizam, geram seus próprios coletivos
(VERÓN, 2013, p. 422).
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“não é absurdo pensar que os meios estão se transformando no único lugar em que se opera a construçãoreconstrução dos coletivos, nem tampouco é absurdo inquietar-se por ele” (VERÓN, 1994b, p. 30).
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complexity” (VERÓN, 1999, p. 460)61. Nestes dois artigos citados (1997, 1999),
mediatização é entendida como processo e também como um operador para analisar a
interação ininterrupta entre instituições sociais, meios de comunicação e indivíduos.
Embora Verón já considerasse mediatização como processual e constituiva da
evolução sociocultural da sociedade, é a partir de Esquema para el análisis de la
mediatización (1997) que o pesquisador sistematiza e exemplifica suas hipóteses. Afirma que
o termo é frequentemente utilizado pelos investigadores que trabalham com tecnologias da
comunicação, mas que havia se tornado, à época, um operador semântico vazio de sentido,
destinado a gerar um sentimento de compreensão das situações em que se aplica, sendo
utilizado tanto pelos próprios media para falar de si, quanto por “tecnocratas” e intelectuais.
Reflete que o processo da mediatização evolui, certamente, com as tecnologias, apesar
disso, as preocupações sobre a presença, uso, interferência, participação dos meios nas
práticas sociais, nos hábitos e indivíduos não mudam muito. Seu objetivo era, portanto,
compreender a mediatização dentro de um quadro sociológico, de relações entre media,
indivíduos e instituições, e que comporta uma dimensão coletiva.
O esquema para análise da mediatização permite identificar alguns aspectos
importantes dos processos que a ele interessavam, especialmente os fenômenos da
comunicação que são complexos e não-lineares, constituindo-se como “circuitos de
‘feedback’” (1997; 1999). Verón ressalta que a maneira como as instituições afetam e são
afetadas umas pelas outras tem se transformado em função da mediatização. Como exemplos,
cita a relação dos media com os sistema político ou escolar, as mudanças no comportamento
dos indivíduos em relação ao consumo dos meios, as mudanças internas nas instituições por
conta da existência de meios de comunicação, e a maneira como os media afetam a relação
dos atores individuais com as próprias instituições sociais com as quais interagem.
Em meio a essa complexidade de relações que envolvem não apenas os aspectos
técnicos de existência e funcionamento dos meios de comunicação, mas sua presença e uso
nas/pelas instituições e indivíduos, é importante pensar de forma global os processos de
mediatização. Os media seriam os fatores cada vez mais importantes para determinar as
características dessa mudança, na medida em que fazem parte da dinâmica de uma infinidade
de práticas sociais.
Nos seus últimos textos sobre mediatização, Eliseo Verón passa a considerar o
conceito não mais ligado apenas à presença e interação dos meios de comunicação na
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“Eu penso que de fato existe, e é merecedor deste nome, mas é realmente muito difícil de conceituá-la por
conta de sua complexidade” (VERÓN, 1999, p. 460).
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sociedade, mas como algo inerente ao ser humano, uma disposição da espécie (2012a; 2012b;
2013; 2014)62. Segundo ele, mediatização é uma “exteriorização de processos cognitivos” que
se efetiva através de um “suporte material” – a pedra, a escrita, a imprensa, agora as imagens,
a digitalização (VERÓN, 2012a, p. 18). Em outros termos: “la mediatización es, en el
contexto de la evolución de la especie, la secuencia de fenómenos mediáticos históricos que
resultan de determinadas materializaciones de la semiosis, obtenidas por procedimientos
técnicos” (VERÓN, 2013, p. 147, grifos do autor).63
Em tom de crítica aos que acreditam em uma mediatização que surge no século XIX
com a emergência dos media, afirma: “a mediatização certamente não é um processo
universal que caracteriza todas as sociedades humanas, do passado e do presente, mas é,
mesmo assim, um resultado operacional de uma dimensão nuclear de nossa espécie biológica,
mais precisamente, sua capacidade de Semiose.” (VERÓN, 2014, p.14).
Com essas assertivas, o autor lança luz a novos questionamentos e impulsiona a
problemática para uma outra perspectiva: a histórica. Seu pensamento, agora, funda-se em
uma visão antropológica, em que o conceito de mediatização surge para explicar como o
homo sapiens, enquanto espécie produtora de signos, exterioriza essa produção sígnica através
de um suporte material, ou seja, utilizando-se de dispositivos técnicos de comunicação. E é
justamente esse aspecto que diferencia a semiose social da mediatização. “Quero dizer, o
sapiens é um produtor de signos, mas nem toda produção de signos é mediática, algumas sim,
outras não. Poderia-se dizer assim: felizmente o sapiens segue praticando alguma semiose não
mediatizada.” (VERÓN, 2012a, p. 18).
A questão dos dispositivos técnicos de comunicação – os media – continua central no
processo de mediatização, para o autor. Porém, não mais relacionada apenas à noção de meios
de comunicação tal como entendida na sociedade moderna (imprensa, televisão, rádio,
internet). Trata-se de uma noção mais ampliada. De acordo com Verón, a relação entre
produção de signos e a técnica está no primeiro instante da espécie sapiens; a mediatização
começou, então, em torno de 2,5 milhões de anos atrás, quando o homem iniciou a produção
de ferramentas e utensílios de pedra, passando a exteriorizar seus processos cognitivos
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Verón desenvolve um percurso histórico e antropológico sobre o surgimento dos primeiros fenômenos
mediáticos e sua relação com a aceleração da evolução da espécie em La semiosis social, 2: ideas, momentos,
interpretantes (2013. p. 171-184); e em Teoria da midiatização: uma perspectiva semioantropológica e algumas
de suas consequências (2014, p. 13-19).
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“a mediatização é, no contexto da evolução da espécie, a sequência de fenômenos mediáticos históricos que
resultam de determinadas materializações da semiose, obtidas por procedimentos técnicos” (VERÓN, 2013, p.
147, grifos do autor).
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internos. A capacidade semiótica da espécie se expressa na produção de fenômenos
mediáticos, consistindo da exteriorização dos processos mentais na forma de dispositivos
materiais (VERÓN, 2012a; 2013; 2014).
Neste contexto, a mediatização “de novo não tem nada”, é apenas o nome para a
“longa sequência histórica de fenômenos mediáticos sendo institucionalizados em sociedades
humanas e suas múltiplas consequências” (VERÓN, 2014, p. 15-16). Mas que apresenta,
agora, “algumas características especiais” (VERÓN, 2012a, p. 18). Trata-se de um “sistema
auto-organizante como todos los fenômenos de la vida, acrecienta su propia velocidad de
cambio a lo largo del tiempo” (VERÓN, 2012b, p. 11)64. A vantagem conceitual da
perspectiva de longo prazo é importante, segundo o pesquisador, para fazer relembrar que o
que está acontecendo nas sociedades da modernidade tardia começou, de fato, há muito
tempo.
Portanto, a produção de signos pelos seres humanos, a semiose social, não mudou. As
transformações aconteceram no âmbito dos suportes através dos quais se processa a
exteriorização cognitiva. O problema, para Verón, é compreender o papel – social, histórico –
dos dispositivos técnicos de comunicação desde o aparecimento da escritura até os dias de
hoje porque é sobre isso, afirma o autor, que está ancorado o conceito de mediatização
(VERÓN, 2012a).
É nessa perspectiva que, em seu último livro, La Semiosis Social 2: ideas, momentos,
interpretantes (2013), Eliseo Verón dedica toda a segunda parte da obra, intitulada
“Momentos”, para contar uma história da mediatização baseada na evolução dos dispositivos
técnicos de comunicação desenvolvidos pela espécie humana, desde o surgimento dos
utensílios de pedra, considerado o primeiro fenômeno mediático, até a Internet, passando pela
criação da escrita, jornais, rádio, televisão. Uma história da humanidade mirada pelo ponto de
vista da evolução tecnológica dos meios de comunicação, associando os dispositivos às
grandes transformações.
Inicialmente, para Verón, a questão da origem da linguagem é apenas um dos aspectos
do processo de emergência da semiose humana, que não pode ser reduzida à emergência da
linguagem, uma vez que já havia produção de signos antes dela. Não obstante, desde a
fabricação das primeiras ferramentas e o surgimento da escrita – momento chave da
mediatização –, os dispositivos materiais que utilizam a escrita como suporte tornam-se mais
estáveis, possibilitando a autonomia e a persistência dos signos. Assim, a materialização da
64

“sistema auto-organizante como todos os fenômenos da vida, aumenta a sua própria velocidade de mudança ao
longo do tempo” (VERÓN, 2012b, p. 11)
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mensagem, e consequentemente do sentido, é sempre resultado de uma sequência de
operações técnicas. A questão central, para Verón, são as propriedades materiais do discurso
produto das operações técnicas, ou seja, a aparição de suportes perenes de mensagens. “En la
historia de la comunicación humana, los dos aspectos cruciales son la autonomización del
mensaje y su persistencia en el tiempo.”65 (VERÓN, 2013, p. 145, grifos do autor).
O terceiro aspecto da mediatização é a questão do acesso. Segundo Verón, quando a
textualidade se torna materialmente localizável e identificável, nas bibliotecas, por exemplo,
surge a questão do controle e das regras de acesso ao seu conteúdo. A circulação da semiose
mediatizada constitui-se, assim, outra característica fundamental do processo de mediatização,
junto com a autonomia dos emissores e receptores dos signos materializados resultante da
exteriorização, e a persistência no tempo dos signos materializados. “Podemos completar,
entonces, este primer modelo del fenómeno mediático, cuyos tres aspectos corresponden a las
tres dimensiones de la semiosis: la primeiridad es su autonomía; la secundariedad, su
persistencia en el tiempo; la terceridad, el conjunto de reglas de su circulación, que definen las
condiciones de acceso al discurso.”66 (VERÓN, 2013. p. 200; 2014, p. 15).
Especialmente sobre a terceira característica, o autor considera o surgimento da
Internet a maior ruptura na história da mediatização: “la WWW comporta una mutación en las
condiciones de acceso de los actores individuales a la discursividad mediática, poruciendo
transformaciones inéditas en las condiciones de circulación”67 (VERÓN, 2013, p. 281, grifos
do autor). O uso da Internet afeta progressivamente muitos aspectos das sociedades
mediatizadas como o acesso à cultura e ao conhecimento, a relação com o Outro e o vínculo
do ator social com as instituições. Segundo ele, no caso da Internet, suas características
decisivas são o alcance e a velocidade, resultados da automatização; no entanto, as três
dimensões da semiose já estavam integradas ao processo de mediatização antes mesmo do
surgimento da rede. A Internet simplesmente permite introduzir os resultados discursivos das
operações cognitivas de primeiridade, secundidade e terceiridade no ciberespaço (VERÓN,
2012b, p. 13). Possibilita a qualquer usuário produzir conteúdo e ter controle sobre o privado
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“Na história da comunicação humana, os aspectos cruciais são a autonomização da mensagem e sua
persistência no tempo” (VERÓN, 2013, p. 145, grifos do autor).
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“Podemos completar, então, este primeiro modelo do fenômeno mediático, cujos três aspectos correspondem
às três dimensões da semiose: a primeiridade é sua autonomia; a secundidade, sua persistência no tempo; a
terceiridade, o conjunto de regras de sua circulação que definem as condições de acesso ao discurso” (VERÓN,
2013. p. 200; 2014, p. 15).
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“A WWW comporta uma mutação nas condições de acesso dos atores individuais à discursividade mediática,
produzindo transformações inéditas nas condições de circulação” (VERÓN, 2013, p. 281, grifos do autor).
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e o público, o que demonstra a complexidade e a profundidade, segundo Verón, das
transformações em curso nos processos de circulação (2012b, 2013).
Além desses três aspectos da mediatização, Eliseo Verón identificou, por fim, que
todos os momentos determinantes da história da mediatização apresentavam as mesmas
características: são complexos, isto é, não admitem interpretações em termos de sequências
lineares de causa-efeito, são multidimensionais, ou seja, alteram os mundos sociais e suas
relações (2013, p. 211); e provocam, principalmente, a aceleração do tempo histórico
(VERÓN, 2014, p. 16-17). Aspectos que impactam decisivamente no modo de dizer dos
media impressos, isto é, na enunciação dos jornais.
Como afirmado anteriormente, embora Verón passe a adotar uma noção ampliada e
antropológica para o conceito de mediatização, é fato que sua afirmativa datada dos anos 90
continua atual: os meios de comunicação assumem tamanha importância e autonomia na
sociedade que passam a transformar práticas sociais já anteriormente estabilizadas. Sendo
assim, é correto considerar que ao instalar uma nova ambiência, processualidades e relações
na sociedade, a produção de sentido, no interior da semiose social, também se altera.
O que nos leva a concluir que se a mediatização tem implicado a incorporação
progressiva de novos registros significantes torna-se decisivo considerá-la parte dos modos de
dizer dos jornais ao se posicionem discursivamente. Em outras palavras: a mediatização
provoca transformações nos processos enunciativos da imprensa, por isso é entendida como
uma condição constitutiva do discurso. O que exige, por conseguinte, a elaboração de
trajetórias analíticas em consonância com esse momento de mediatização que, embora não
sendo novo, acelera-se com a emergência de novos dispositivos técnicos de comunicação
provocando a reconfiguração de todos os media.
É o que defende Antonio Fausto Neto (2008; 2012) quando propõe pensarmos uma
“nova analítica”68. Para o autor, com a intensificação e a generalização das operações
mediáticas de construção de sentidos, instala-se uma nova “ambiência interacional”, cujas
práticas sociais são atravessadas por fluxos, operações e dimensões técnico-discursivas,
reconfigurando os vínculos sociais – os contratos – que passam a se instituir por contatos,
lógicas e operações dos media. Trata-se, segundo o autor, de uma problemática que atravessa
a sociedade, complexificando a produção de sentidos e sua análise. “A mediatização institui
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Fausto Neto considera uma nova analítica a terceira fase da análise de discurso. Precedida pela “semiologia
dos textos” , de caráter conteudístico, imanente, praticada pelos analistas nas décadas de 1960 e 1970; e pela
“semiologia dos discursos sociais”, deslocando a problemática da questão do texto e suas fronteiras para pensar
na importância da atividade linguística como instância constituinte de sentidos articulada às operações para além
da imanência do texto (FAUSTO NETO, 2012, p. 31-36).
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novos ‘feixes de relações’, que passam por operações de linguagens” (FAUSTO NETO, 2012,
p. 36-37). O que impacta nos atos enunciativos:
Já não se trata apenas de um sociedade que lida apenas com a existência dos meios,
mas de uma outra, cujo modo de funcionamento os elege de modo complexo. Tratase de questão que transcende aos veículos em si, e que envolve cultura, lógica e
operações mediáticas. A mediatização é um fator gerador de novas enunciações,
pois ela resulta da conversão de processos tecnológicos em meios, em situação de
produção e de recepção de mensagens, afetando as relações entre instituições e os
atores sociais (FAUSTO NETO, 2012, p. 37, grifos nossos).

Dessa forma, ao adotarmos a mediatização como uma condição constitutiva de
discursos, fator gerador de novas enunciações, deslocamos a problemática dos meios do
âmbito dos campos sociais e também dos próprios meios de comunicação, conforme propõe
Fausto Neto, para a dos processos mediáticos, e, mais especificamente, para a produção de
sentido e as novas estruturas e operações enunciativas. Isso porque “a matéria significante é
complexificada por novos processos e operações de enunciação que deixam de se constituir e
de se manifestar tão somente através de operações linguísticas stricto sensu” (FAUSTO
NETO, 2012, p. 38, grifos do autor). Uma página de jornal, por exemplo, é um objeto
complexo de análise porque contém um discurso que articula texto, imagem, layout.
Tais mutações nos regimes enunciativos, conforme Fausto Neto, afetam igualmente o
funcionamento das discursividades sociais na medida em que as práticas que lhes engendram
passam a ser dispostas em superfícies e redes reconfiguradas. Isto quer dizer que, embora o
jornal impresso ainda seja considerado um suporte mediático tradicional, ele sofre mutações
de formato e linguagem em função dos processos de mediatização, exigindo novos arranjos
em termos de imagens, cores, tamanho do texto, etc. As evoluções técnicas, as novas formas
de consumo e o próprio mercado editorial, por exemplo, alteram a maneira de fazer o jornal
impresso, refletindo diretamente na enunciação, ou seja, no modo de dizer da publicação.
Diante da complexidade desse corpus é preciso pleitear procedimentos metodológicos
capazes de apreender o funcionamento dessa heterogeneidade ao mesmo tempo em que se
chega a um efeito unitário.

2.4
ACONTECIMENTO NO DISCURSO JORNALÍSTICO: TRABALHO DE
CONSTRUÇÃO SOCIOSSIMBÓLICA
Dentro desse contexto de mediatização que não é novo, como vimos, somos
confrontados, diariamente, a discursos mediáticos que relatam acontecimentos marcantes da
vida pública. Como esses acontecimento são construídos e emergem à esfera pública pelo
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trabalho de produção de sentido operado pelos media? Como estão evoluindo e se
transformando com a emergência de novas práticas discursivas? Estas são algumas das
questões que têm mobilizado pesquisadores da comunicação e da análise de discurso nas
últimas décadas.
Ao abrir o jornal, encontramos acontecimentos já classificados, enquadrados,
nomeados, selecionados, seja pela escolha das palavras, seja pelos argumentos utilizados para
explicá-lo ou pelos pontos de vista, interpretações e sentidos veiculados pelas palavras, cores,
fotos, diagramação. Outro aspecto do acontecimento e que tem merecido atenção é sua
característica de conferir visibilidade a questões que se desenham como fundamentais para o
espaço público, servindo de pano de fundo para preocupações sociais e debates
potencialmente promotores de mudanças sociopolíticas.
A produção de sentido empreendida pelos media constrói acontecimentos,
transformando ocorrências da existência em acontecimentos mediatizados (QUÉRÉ, 2006;
2013). Além disso, os meios de comunicação “impõem ao mundo não apenas uma
interpretação hegemônica dos acontecimentos, mas a própria forma do acontecimento”, como
nos ensina Maurice Mouillaud (2012b, p. 50).
Os acontecimentos mediáticos, quer sejam eles imprevisíveis, previsíveis ou
repetitivos, fazem parte de uma cadeia de discursos. Conforme Calabrese (2013), o que o
jornalista faz é nomeá-lo, construindo um objeto discursivo que assegura uma homogeneidade
ao acontecimento, no âmbito de um sistema de valores sociais. Ou seja, a forma de nomear e
construir o acontecimento dependerá do olhar que o sujeito da enunciação lança sobre o fato e
as redes e conexões que estabelece com base em suas próprias experiências, crenças e, no
caso do Jornalismo, rotinas e processos produtivos inerentes ao dispositivo. Assim:
Mortos são mortos, mas para que signifiquem “genocídio”, “purificação étnica”,
“solução final”, “vítimas do destino”, é preciso que se insiram em discursos de
inteligibilidade do mundo que apontam para sistemas de valores que caracterizam os
grupos sociais. Ou seja, para que o acontecimento exista é necessário nomeá-lo. O
acontecimento não significa em si. O acontecimento só significa enquanto
acontecimento em um discurso. O acontecimento significado nasce num processo
69
evenemencial que, como vimos, se constrói ao término de uma mimese tripla . É
daí que nasce o que se convencionou chamar de “a notícia”. (CHARAUDEAU,
2010, p. 131-132, grifos do autor).

No entanto, em que pese a importância do conceito de acontecimento para o estudo
dos produtos mediáticos, não há um consenso sobre a sua definição, nem sobre sua
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O autor se refere às três mimeses da hermenêutica narrativa de Paul Ricoeur que propõe que a significação
social da experiência humana passa por uma forma de inteligibilidade que consiste em integrá-la numa narrativa.
As três mimeses são a pré-configuração do mundo, a configuração do mundo prefigurado e a re-figuração do
mundo configurado (RICOUER, 1994).
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operacionalização em análises70. Centro de um debate interdisciplinar entre filósofos,
sociólogos, historiadores e comunicadores, o acontecimento tenta ser explicado desde a
Antiguidade, evidenciando definições e características frequentemente a ele atribuídas, tais
como singularidade, imprevisibilidade e descontinuidade (MORIN, 1972; NORA, 1972).
Em 1972, em um esforço por debater a noção de acontecimento, a Revista
Communications, número 18, dirigida por Edgar Morin, retoma a reflexão, após longo
período de silêncio da História e das Ciências Sociais sobre o tema. Em seu artigo de abertura,
Le retour de l'événement, Morin (1972) afirma que o acontecimento foi perseguido pelas mais
variadas áreas da ciência – ocupadas em ordenar leis, modelos, estruturas e sistemas –
justamente no momento em foi relacionado à singularidade, à contingência, ao acidente, ao
irredutível, ao vivido. A unicidade do acontecimento parecia contrária à necessidade de
repetição e regularidade do objeto científico.
Entretanto, segundo ele, o acontecimento toca e é a questão limite de todas as ciências
(quer em nível astronômico-cósmico, da história psíquica ou da observação microfísica),
mesmo com sua singularidade, improbabilidade, descontinuidade, acidentalidade, etc.
Maurice Mouillaud, citando Claude Labrosse, reconhece: “acontecimento está em todos os
lugares [...] é um tipo de delírio porque, então, tudo se pode tornar acontecimento [...], o
acontecimento está onipresente, difuso, sem limites [...], sucedem-se como uma rapidez que
apenas permite retomar o fôlego.” (MOUILLAUD, 2012d, p. 68).
Nessa mesma época, no contexto anglo-saxão, o conceito de news – comumente
associado à noção de acontecimento jornalístico – era reexaminado por trabalhos que se
inspiravam na etnometodologia e na análise interacionista, no intuito de compreender de que
maneira as notícias se tornam relatos de acontecimentos. Apenas nesses dois exemplos é
possível verificar o quão amplo e diversificado é o debate sobre a noção de acontecimento e

70

No Brasil, reflexões sobre o “acontecimento jornalístico” em uma aproximação entre teorias sobre a temática
do acontecimento e as teorias do jornalismo podem ser encontradas nos quatro volumes da coleção Jornalismo e
Acontecimento (Editora Insular), em SODRÉ, Muniz. A narração do fato: notas para uma teoria do
acontecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009 e também em FRANÇA, Vera R. Veiga e OLIVEIRA, Luciana.
Acontecimento: reverberações. Belo Horizonte, MG: Editora Autêntica, 2012. Todavia, embora nossa análise se
concentre no estudo de jornais impressos, utilizamos nesta pesquisa o conceito de acontecimento mediático e não
acontecimento jornalístico porque entendemos que na sociedade contemporânea, em processo de mediatização,
grandes acontecimentos não se restringem ao campo jornalístico, ultrapassando fronteiras mediáticas e
agenciando sentidos nos mais diversos medias (cinema, teatro, música, revistas, telejornais, programas
televisivos de entretenimento, debate, talk shows, etc). Elihu Katz define o acontecimento mediático como sendo
programado, predefinido e previamente anunciado, tal como uma transmissão televisiva ao vivo que envolva
drama ou rituais. Segundo o autor “o assassinato de Kennedy foi notícia; seu funeral foi um acontecimento
mediático” (KATZ, 1993, p. 53).
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suas derivações. Para Charaudeau (2010), a questão do acontecimento ainda é mal colocada
no domínio de investigação sobre os media:
O acontecimento é definido ora como todo fenômeno que se produz no mundo, ora
de maneira restrita como todo fato que está fora da ordem habitual. Ora o
acontecimento é confundido com a novidade, ora ele se diferencia dela, sem que se
defina a diferença. Ora defende-se a ideia de que o acontecimento é um dado da
natureza, ora sustenta-se que ele é provocado. (CHARAUDEAU, 2010, p. 95).

O alerta do linguista francês é para que se fique atento às várias definições
disciplinares para a noção de acontecimento (histórico, hermenêutico, linguístico, discursivo)
e suas diferentes dimensões (fenomenológico, semiótico, discursivo). Cada pesquisa deve
adotar aquela noção que melhor se adapta à problemática que se busca resolver, bem como
estar em consonância com o escopo teórico, metodológico e epistemológico elencado para a
realização das reflexões e análises.
Dentro dessa multiplicidade de abordagens, o pesquisador francês Maurice Mouillaud
defende um caminho que leva o estudo do acontecimento para as instâncias da significação.
“Sua diversidade e heterogeneidade nos pareceram justificar um ensaio que desloca sua
temática em direção a uma semiótica do acontecimento.” (MOUILLAUD, 2012d, p. 70).
Escolha que está em consonância com o percurso teórico e metodológico desenhado para esta
pesquisa. Nesta sessão discutiremos o conceito de acontecimento por uma abordagem
fenomenológica e também pelo viés construcionista ligados às Ciências da Comunicação.
Tensionaremos a discussão teórica-conceitural com a problemática que nos interessa neste
trabalho, qual seja: como a imprensa constrói acontecimentos mediáticos sobre a temática da
violência envolvendo crianças e adolescentes? E mais, como dois jornais de características
diferentes ligados a um mesmo grupo de comunicação constroem um mesmo acontecimento
mediático?

2.4.1 Entre o fato, o acontecimento e o sentido

Filiado ao pragmatismo norte-americano, o sociólogo francês Louis Quéré (2006;
2013) trabalha com o conceito de acontecimento como existencial, como instância da
experiência. O que acontece na existência não é, para ele, nem fato nem acontecimento, mas
uma ocorrência, algo que surge, se manifesta. O que torna a distinção entre fato e
acontecimento uma questão fenomenológica, que repousa sobre a forma como uma ocorrência
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que atinge os sujeitos, afetando sua experiência71. “C’est à ce niveau que la distinction entre
le fait et l’événement devient pertinente. Pour autant, elle ne s’accompagne pas d’une
répartition qui ferait mettre d’un côté les faits et de l’autre les événements, car ils sont souvent
imbriqués l’un dans l’autre. Il y a toujours un fait à l’origine d’un événement.”72
(ARQUEMBOURG, 2011, p. 20).
A individualidade do acontecimento não é determinada, conforme Quéré (2006),
somente pelas características de sua ocorrência como fato, mas pelas reações e respostas que
suscita, por uma apreensão e uma apropriação pelo sujeito, seja qual for o suporte. Assim, fato
e acontecimento estão completamente ligados. A diferença reside na capacidade de ruptura e
transformação que o acontecimento é capaz de produzir, seja no âmbito material ou
simbólico. “C’est ce qui arrive qui bouleverse ou non un ordre des choses, reconfigure
l’existence de sujets pour qui il devient l’origine d’un monde en projetant un éclairage
nouveau sur leur propre passé.”73 (ARQUEMBOURG, 2011, p. 21).
Assim, o acontecimento instaura o novo e, sendo descontínuo, constitui-se como
abertura de novas possibilidades interpretativas nas dimensões do passado, presente e futuro,
trazendo consigo um passado e um futuro evidenciado em seu presente evenemencial
(QUÉRÉ, 2006). Conforme nos advertem Arquembourg (2011) e Quéré (2013), o processo de
constituição de acontecimentos se realiza em meio a um movimento de interações
permanentes entre a forma como se apresenta a ocorrência e suas consequências aos sujeitos.
Isto posto, qual o papel dos meios de comunicação nesse processo de constituição do
acontecimento? Em um de seus artigos mais recentes Les formes de l’événement, Quéré
(2013) realiza um retrospecto conceitual e admite que é necessário precisar como os media
constituem o acontecimento. O autor se pergunta: em que momento um acontecimento tornase um acontecimento mediático?
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Não se trata, aqui, da diferença entre o fato jornalístico, enquanto gênero discursivo (notícia), e o
acontecimento jornalístico (ou mediático). Os autores refletem sobre o conceito de acontecimento por uma
abordagem fenomenológica e inspirados na pragmática peirceana. Consideram, portanto, o fato como ocorrência
da existência, ou seja, uma primeiridade, enquanto o acontecimento mediático, construído, algo da instância da
terceiridade, da simbolização e da racionalização.
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“É neste nível que a distinção entre fato e acontecimento torna-se pertinente. Contudo, ela não está
acompanhada de uma divisão que coloca de um lado os fatos e de outro os acontecimentos, uma vez que eles são
frequentemente imbricados um dentro do outro. Há sempre um fato na origem de um acontecimento”
ARQUEMBOURG, 2011, p. 20).
73

“É o que acontece que perturba ou não uma ordem das coisas, reconfigura a existência de indivíduos para os
quais torna-se a origem de um mundo, projetando uma nova luz sobre seu próprio passado” (ARQUEMBOURG,
2011, p. 21).
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Quéré não acredita na simples constituição de acontecimentos pelos meios de
comunicação e afirma que a matriz de sentido do acontecimento é complexa. Ainda assim
reconhece que há produção de sentidos pelos media e que é importante refletir sobre como são
constituídos. Em sua argumentação, o sociólogo detém-se na distinção entre o acontecimento
existencial e o acontecimento-objeto. Descreve acontecimento como sendo algo que está no
mundo e é da ordem do “tornar-se”, do devenir, e não algo da instância da representação ou
do discurso: “ce qui caractériserait alors l’événement n’est pas qu’il arrive, mais qu’il devient,
qu’il émerge et qu’il est l’aboutissement de transitions s’opérant à tout moment, avec des
amorces de tendances qui vont se déployer selon leur logique propre et aboutir à des
événements.”74 (QUÉRÉ, 2013, p. 2).
E nos ensina que os acontecimentos se configuram em nossa experiência sob formas
distintas. Essas diferenças estão relacionadas a modalidades ou regimes diversos de
experiência, quais sejam: um regime imediato, experiencial, e um regime cognitivo de
racionalização. O que difere acontecimentos entendidos como transformações que se
produzem concretamente em nosso entorno (acontecimentos existenciais) e os acontecimentos
como objetos (da consciência, do pensamento, do discurso, da racionalização) é o grau de
simbolização75.
Il y a des changements et des émergences auxquels nous sommes confrontés dans
leurs qualités immédiates, et notamment dans leur singularité et leur force brutale, et
l’expérience directe s’en occupe […]. Et il y a des événements auxquels nous
sommes confrontés en tant qu’occurrences découpées dans le flux des changements,
isolées de leur contexte, sur lesquelles nous focalisons notre attention, en quête
d’une détermination plus ou moins poussée de leur contenu et de leur identité (que
76
s’est-il passé exactement?), de leur issue et de leur signification. (QUÉRÉ, 2013,
p. 5).

No segundo caso encontram-se os acontecimentos que são apreendidos e construídos
discursivamente pelos meios de comunicação. São eles que, de acordo com Quéré, realizam
um processo de decupagem das ocorrências presentes no fluxo de transformações da
existência e conferem a eles significações e focalizações. Em outras palavras: fazem um
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“O que então caracteriza o acontecimento não é o que acontece, mas o que se torna, manifesta e culmina em
transições que se processam a todo momento, com princípios de tendências que vão se desdobrar de acordo com
sua própria lógica e culminar em acontecimentos” (QUÉRÉ, 2013, p. 2).
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Simbolização corresponde à terceira categoria de Peirce, a terceiridade, e não deve ser reservada, segundo
Quéré (2013), ao acontecimento-objeto, uma vez que ela também assume diferentes formas e graus variados.
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“Há mudanças e irrupções às quais somos confrontados em suas qualidades imediatas, especialmente em sua
singularidade e força bruta, e a experiência direta cuida delas [...]. E há acontecimentos com os quais nos
deparamos enquanto ocorrências destacadas do fluxo de transformações, isoladas de seu contexto, sobre os quais
focalizamos nossa atenção, em busca de uma determinação mais ou menos aprofundada de seu conteúdo,
identidade (o que aconteceu exatamente?), consequência e significado” (QUÉRÉ, 2013, p. 5).
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trabalho de simbolização, convertendo acontecimentos existenciais em acontecimentos-objeto
por operações de investimento de sentido. Inspirado em John Dewey, o autor considera a
comunicação como o lugar de constituição de acontecimento-objeto e nos lembra que os
media são também distintos entre si, com potenciais e eficácia próprios, e em constante
evolução. Por isso, também a simbolização do acontecimento sofrerá constrangimentos
advindos do próprio dispositivo.
A comunicação, por seu turno, não se contenta em apenas anunciar ou divulgar o
acontecimento, nomeá-lo ou inserir uma etiqueta identificadora ou categorizadora. Para
Dewey, citado por Quéré:
quand la communication se produit, tous les événements naturels sont soumis à
reconsidération et révision ; ils sont ré-adaptés pour satisfaires les exigences de la
conversation, qu’il s’agisse de discours public ou de ce début de discours que l’on
nomme pensée. Les événements sont transformés en objets, en choses avec des
significations. On peut s’y référer alors qu’ils ont cessé d’exister ; ils peuvent ainsi
opérer parmi des choses distantes dans l’espace et le temps, à travers une présence
par procuration dans un nouveau medium. […] Une fois qu’ils ont été nommés, les
77
événements mènent une seconde vie, indépendante . (DEWEY, 1925, p. 166, apud
QUÉRÉ, 2013, p. 14).

Apreende-se dessa última sentença que, ao ser significado, nomeado, classificado
pelos meios de comunicação, o acontecimento existencial deixa de sê-lo. Torna-se outra coisa,
outro acontecimento. Os acontecimentos não são mais que simples transformações
existenciais, que se tornam objetos na medida em que nos tornamos conscientes das
significações. É o significado, ou o sentido, em conjunto com a causalidade, a individualidade
e o potencial do acontecimento, que interessa. Ou seja, a mudança do acontecimento
existencial para ‘algo com significação’, nos termos de Quéré (2013), se processa no interior
de um quadro de apreensão pela comunicação e de reflexão sobre sua natureza, sobre suas
relações com outros acontecimentos, sobre suas condições e consequências.
Realmente, concordando com Dewey e Quéré, compreendemos os fatos e os
acontecimentos somente quando nos voltamos para suas implicações e práticas, seus sentidos,
consequências e possibilidades de interações determinadas pelas condições e pelo contexto.
“Le sens des choses réside dans les conséquences qu’elles produisent quand elles sont en
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“quando a comunicação se produz, todos os acontecimentos naturais são sumetidos à reconsideração e revisão;
eles são readaptados para satisfazer as exigências da conversação, seja ele o discurso público ou o começo do
discurso que chamamos de pensamento. Os acontecimentos são transformados em objetos, em algo com
significação. Pode-se referir a eles, então, como deixando de existir; eles podem assim operar entre instâncias
distantes no espaço e no tempo, através de uma presença por delegação dentro de um novo media. [...] Uma vez
que são nomeados, os acontecimentos trilham uma segunda vida, independente” (DEWEY, 1925, p. 166, apud
QUÉRÉ, 2013, p. 14).
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interaction avec d’autres choses spécifiques.”78 (DEWEY, 1993, p. 615 apud QUÉRÉ, 2013,
p. 16).
Portanto, acontecimentos são da ordem da existência e estão imersos em uma semiose
que é social, histórica e infinita, onde são significados quando nomeados e narrativizados, isto
é, quando sobre eles se produz sentido. O acontecimento deixa, então, sua condição de mera
existência para ser um “devenir” (QUÉRÉ, 2013), para se configurar como acontecimentoobjeto. Nesse sentido, o acontecimento mediático pode ser entendido como um
acontecimento-objeto, segundo acepção de Quéré, constituído pelos meios de comunicação
em um processo de apreensão de partes do acontecimento existencial agregando a ele
reflexões sobre passado e futuro, sobre causas, consequências e situações. É sobre essa noção
de acontecimento que assentamos nossa reflexão: no acontecimento-objeto. No acontecimento
produzido discursivamente pelos media.
Da mesma forma é possível pensar que acontecimentos mediáticos sobre casos de
violência envolvendo crianças e adolescentes são recortes de acontecimentos mais amplos.
São fragmentos da semiose, como nos ensina Verón (1987), recortados e reconfigurados pelo
processo de produção de sentidos operado pelos meios de comunicação. “Dans l’expérience
réelle, [...] un objet ou événement est toujours une portion, une phase, un aspect particulier
d’un monde environnant expériencé – [un fragment] d’une situation.”79 (DEWEY, 1993, p.
128-129 apud QUÉRÉ, 2013, p. 18).

2.4.2 A construção discursiva do acontecimento e o ponto de vista comunicacional

Para as Ciências da Comunicação, o acontecimento mediático é um objeto de estudo
privilegiado: um produto semioticamente complexo construído a partir de constrangimentos
técnicos, culturais, econômicos, discursivos. A parte decupada de acontecimentos da
existência que ganha significação em um processo de construção sociossimbólica operada
pelos media (MOUILLAUD, 2012).
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“O sentido de algo reside nas consequências que elas produzem quando estão em interação com outras coisas
específicas” (DEWEY, 1993, p. 615 apud QUÉRÉ, 2013, p. 16).
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“Na experiência real, [...] um objeto ou acontecimento é sempre uma porção, uma fase, um aspecto particular
de um mundo que nos rodeia experienciado – [um fragmento] de uma situação” (DEWEY, 1993, p. 128-129
apud QUÉRÉ, 2013, p. 18).
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Eliseo Verón inaugura, em sua obra Construire l’événement (1981/1995a), uma
reflexão acerca do modo de construção de acontecimentos pelos meios de comunicação,
buscando examinar as diferentes estratégias discursivas pelas quais o rádio, a televisão e
imprensa produzem a notícia. Ao introduzir o estudo da construção do discurso de informação
sobre o acidente nuclear de Three Miles Island (EUA, 29 de março de 1979), o autor explica
que, se os responsáveis pela central nuclear tivessem conseguido esconder o acidente do
conhecimento público, seria como se ele nunca tivesse acontecido.
los acontecimientos sociales no son objetos que se encuentran ya hechos en alguna
parte en la realidad y cuyas propiedades y avatares nos son dados a conocer de
inmediato por los medios con mayor o menor fidelidad. Sólo existen en la medida en
80
que esos medios los elaboran (VERÓN, 1995a, p.6).

Nesse processo, os modos de construção de acontecimentos utilizados pelos media tem
como efeito produzir uma “unificación imaginaria” dos fenômenos, no qual o ato de nomear e
significar tem papel central: “valiéndose del poder de su designación, el acontecimiento se
impone en la intersubjetividad de los agentes sociales” (VERÓN, 1995a, p. 6). E cada um dos
dispositivos de comunicação terão seus próprios modos de construção discursiva do
acontecimento.
Para chegar a tais conclusões, Verón comparou os textos produzidos pelos media com
o material de despacho dos jornalistas ou das agências de notícias. Ele analisou as condições
sobre as quais o acidente da central nuclear se tornou público e conclui que o acontecimento é
uma ocorrência, antes desconhecida, que passa a existir na medida em que é construído pelos
meios de comunicação. Coloca ainda em questão a própria legitimidade do discurso
jornalístico, como o princípio invariante da objetividade. O que teria realmente acontecido em
Three Mile Island? Os meios de comunicação dramatizaram os fatos? As contradições e
ambiguidades foram voluntárias ou resultado de um mau tratamento das informações?
Entre os diferentes tipos de informação (dados, descrições, designações, declarações)
utilizados pelos meios de comunicação como estratégias enunciativas para construir o
acontecimento, Verón distingue diferentes níveis de referenciação. Entre eles, designações e
descrições pontuais; fragmentos do discurso que servem para apresentar os elementos do
acontecimento; a relação que se estabelece entre esses elementos; e, por fim, objetos
discursivos que não fazem parte, diretamente, do acontecimento, mas são trazidos para o texto
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“Os acontecimentos sociais não são objetos que se encontrariam prontos em alguma parte da realidade e dos
quais os media nos fariam conhecer as propriedades e os avatares retrospectivamente com mais ou menos
fidelidade. Eles só existem na medida em que os media os elaboram” (VERÓN, 1995a, p.2).
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pelo enunciador (metáforas, comparações com outros acontecimentos, etc). Essas descrições
revelam as diferentes formas de produção do acontecimento pelos media.
O modelo construtivista defendido por Verón foi, porém, alvo de críticas,
principalmente por deixar de considerar o acontecimento existencial ou fato bruto/referente,
conforme defendem autores como Louis Quéré (2006; 2013) e Jocelyne Arquembourg (2011).
No entanto, para os objetivos desta pesquisa, admitimos que para analisar os acontecimentos
mediatizados, além do estudo do produto em si, não se pode excluir a observação do contexto,
do espaço público ou da relação com leitores e atores envolvidos.
Por esta razão, concordamos com Sophie Moirand (2007, p. 5) quando diz: “si pour
Éliseo Verón [...] ce sont les médias qui construisent l’événement, ce sont les discours qui,
pour moi, ‘font’ l’événement”81. É o discurso produzido, a sua materialidade, que permite ao
analista tecer inferências sobre o referente, compreendendo o modo de construção do
acontecimento. De maneira bem genérica, é pelo discurso jornalístico, entre outros, que temos
conhecimento do acontecido.
Em outra perspectiva que, de certa forma, articula uma abordagem linguística e
comunicacional, Patrick Charaudeau adota igualmente uma visão construtivista, mas
considerando, diferentemente de Verón, a existência de um fato bruto. O acontecimento, que
se encontra em um mundo a comentar, é percebido, interpretado e transmitido por um
enunciador que o constitui em um mundo comentado, ou seja, que o torna inteligível por um
processo de semiologização. “O acontecimento nunca é transmitido à instância de recepção
em seu estado bruto; para sua significação, depende do olhar que se estende sobre ele, olhar
de um sujeito que o integra num sistema de pensamento e, assim fazendo, o torna inteligível.”
(CHARAUDEAU, 2010, p. 95).
Para o linguista, esse trabalho de ordenamento do sentido se realiza no processo
evenemencial, ou no processo mesmo de construção do acontecimento. Isso porque no mundo
fenomênico existe, independente do olhar do homem, uma natureza que vive segundo
princípios energéticos que obedecem a leis que dependem de sistemas, assim como já
afirmava Morin (1972). Por vezes, esses sistemas sustentam-se em suas lógicas internas e por
vezes são confrontados, inesperadamente, com elementos de sistemas diferentes, gerando
acontecimentos de ordem e desordem. Assim, para construir sentidos acerca dos
acontecimentos, o sujeito enunciador precisa, primeiro, perceber, através de uma experiência
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“Se para Éliseo Verón [...] são os media que constroem o acontecimento, são os discursos que, para mim,
fazem o acontecimento”.
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direta, aquilo que os fenômenos têm de “potencialmente estruturável em relação ao tempo e
ao espaço” e, depois, estruturar o mundo “comentando-o com o auxílio da linguagem”
(CHARAUDEAU, 2010, p. 98-99).
Para que o acontecimento possa ser depreendido, então, pelo sujeito enunciador é
necessário, ainda segundo Charaudeau (2010), que se produza uma modificação no estado do
mundo fenomenal que provoque um desequilíbrio, que essa modificação seja percebida por
sujeitos (ou que estes julguem que houve modificação) e que essa percepção se inscreva numa
rede coerente de significações sociais.
Em outros termos, para que um acontecimento seja percebido e significado pelo
sujeito enunciador (um jornalista, por exemplo) é preciso que, além de identificado, se insira
no sistema de conhecimentos, crenças, símbolos e normas sociais conhecidos pelo sujeito.
Assim, ele pode compreender esse acontecimento tão perturbador e inesperado a ponto de
provocar espanto e estabilizar ou modificar os sistemas já existentes de inteligibilidade do
mundo.
Não há, pois, como capturar fragmentos da experiência enquanto fenômeno, sem
passa-la pelo filtro de um ponto de vista particular (CHARAUDEAU, 2010). Um desses
filtros, na contemporaneidade, são os meios de comunicação que, a partir de suas estratégias
enunciativas, rotinas produtivas e escolhas de seleção e moldura, entre outros aspectos,
constroem e dão forma aos acontecimentos mediáticos.
De sua parte, o pesquisador francês Maurice Mouillaud (2012), conhecido por realizar
estudos sobre a produção de sentido pelos jornais, se interroga sobre o acontecimento
enquanto um tipo de discurso jornalístico que emerge da necessidade de troca de experiências
pelos indivíduos de uma sociedade. Para ele, se o acontecimento é composto de fatos brutos
que são tratados pelo dispositivo mediático produzindo informação, é preciso se perguntar em
que medida esses fatos já não são pré-construídos e moldados pelas rotinas de produção do
campo jornalístico.
Sua argumentação parte da constatação de que os acontecimentos se inscrevem na
superfície dos media como sobre uma membrana sensível, colocando em ressonância os
sentidos que nela são inscritos. São, portanto, objetos de uma construção previamente
formatada como um “fato-padrão” pelo Jornalismo, o que confere a ele a característica do já
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construído. Essa regularidade, que se convencionou chamar de discurso jornalístico,
enunciado jornalístico ou notícia, nasce junto com a sociedade mediática82.
A dicotomia fato-acontecimento é usualmente debatida no escopo das Teorias do
Jornalismo, muitas vezes relacionada a estudos sobre valor-notícia, seleção e enquadramento
de acontecimentos que se tornam noticiáveis. A noção de fato, segundo essa perspectiva,
denota o modelo segundo o qual todo acontecimento deve ser formatado para ser considerado
informação ou notícia. Para Mouillaud, no entanto, fato e acontecimento não têm o mesmo
status, sendo o fato o paradigma universal que permite descrever o acontecimento.
O pesquisador nos ensina ainda que “o acontecimento tem sempre a forma da
informação”, ao invés de ser uma representação de um acontecimento que existiria
inicialmente para si mesmo e à qual se aplicaria, depois, a informação (MOUILLAUD,
2012d, p. 75). Por esse motivo, os acontecimentos são móveis e destinados a circular;
contudo, aspiram por unidade e identidade. Estas, conferidas em um trabalho de criação
sociossimbólica, cujos meios de comunicação são operadores dentre um conjunto de
operadores83 ; fazendo com que a informação não seja um simples transporte de fatos, mas um
ciclo ininterrupto de transformações. O que torna útil a noção de construção discursiva, saindo
da perspectiva conteudística, marcadamente de teor sociológico ou linguístico, para uma
perspectiva da moldura em si, pela qual a informação conserva sua identidade ao longo dos
vários deslocamentos.
A moldura opera ao mesmo tempo um corte e uma focalização: um corte porque
separa um campo e aquilo que o envolve; uma focalização porque, interditando a
hemorragia do sentido para além da moldura, intensifica as relações entre os objetos
e os indivíduos que estão compreendidos dentro do campo e os reverbera para um
centro (MOUILLAUD, 2012d, p. 79).

A moldura isola, portanto, um fragmento da experiência separando-o de seu contexto,
o que permite sua conservação e seu transporte. Ao realizar o corte, o enquadramento, e
enfocar uma situação dentro do todo do acontecimento, o Jornalismo produz sentido com base
em seus modos de produção próprios. Assim, o acontecimento é como “a sombra projetada de
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As regras canônicas (ensinadas nas escolas de jornalismo a partir das questões quem, que, o quê, onde,
quando, como?), critica Mouillaud (2012, p. 78), são a expressão, na supefície dos jornais, de uma leitura da
experiência que é codificada e arbitrária.
83

E o jornal impresso, para Mouillaud (2012, p. 69), é um desses operadores, uma vez que o sentido que produz
é apropriado pelos leitores, que o remaneja a partir de seu próprio campo mental e o recoloca em circulação no
ambiente cultural.
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um conceito construído pelo sistema da informação, o conceito do fato”84 (MOUILLAUD,
2012d, p. 70).
O acontecimento se inscreve, de acordo com Garcin-Marrou (1996), sobre uma
memória social, política e histórica; articula-se a um passado que tem uma carga de
significação e que informa, ou dá pistas, para a compreensão atual do acontecimento. Esse
entendimento, segundo a autora, pressupõe dois problemas: um sobre a natureza discursiva do
acontecimento e outro sobre a sua natureza simbólica. “D’une part, la mise en récit de
l’événement – comment l’occurrence événementielle, ce qui est arrivé, devient une
information – et, d’autre part, l’attribution d’une valeur à l’événement – comment cette
information est dotée d’une valeur, d’une importance et d’une signification, qui la font
ressortir du flux informatif et en font un événement.”85 (GARCIN-MARROU, 1996, p. 49).
Por essa visada, o acontecimento mediático é construído em dois movimentos: pelo
mise en récit, isto é, pela própria narrativa que é criada pelo meio de comunicação, e pela
atribuição de valor (sentidos, significados) pelo sujeito enunciador em sua relação com o
coenunciador, em uma partilha de saberes. Construído, pois, pelos sentidos que se constituem
no processo enunciativo, envolvendo as instâncias de produção, recepção e circulação.
A construção do acontecimento mediático opera, dessa forma, a partir das apreensões
da experiência que são narrativizadas com base no funcionamento discursivo da imprensa. No
entanto, para Mouillaud, a questão é muito mais que apenas um entendimento sobre a rotina
produtiva dos media informativos. Assenta-se sobre os conceitos, sobre compreender com
quais ferramentas e como comparar a informação sobre o acontecimento, suas estratégias e
discursos. “Poder-se-ia intitulá-la: a questão da moldura das molduras.” (MOUILLAUD,
2012d, p. 73).
O modo de apreensão da experiência pelo Jornalismo, portanto, condiciona a moldura
dentro da qual o acontecimento será delimitado em busca de conter a “hemorragia de
sentidos”. O problema, para o autor, é que esse modelo é linear, interpreta toda e qualquer
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A operação de colocar em moldura o acontecimento relaciona-se ainda com o conceito de informação,
compreendido por Mouillaud como a forma da visibilidade. Para o autor, colocar em visibilidade não constitui
apenas um ser ou um fazer, mas contém aspectos do poder e do dever. “A informação é o que é possível e o que
é legítimo mostrar, mas também o que devemos saber, o que está marcado para ser percebido” e, por conta da
sua característica do que é visível, engendra o desconhecido porque “produzir uma superfície visível induz um
invisível como seu avesso” (MOUILLAUD, 2012, p. 56-57). E pelo fato de não haver um todo informativo é que
a parte da sombra (o desconhecido, o que não é informado) é parte constitutiva da informação.
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“De um lado, a narrativa do acontecimento – como a ocorrência, isso que emerge, torna-se uma informação –
e, de outro lado, a atribuição de um valor ao acontecimento – como esta informação é dotada de um valor, de
uma importância e uma significação, que a faz ressurgir do fluxo informativo e a torna um acontecimento”
(GARCIN-MARROU, 1996, p. 49).
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experiência como uma série de transformações encadeadas umas às outras. Essa linearidade é
o modelo dominante da informação: “serve de suporte ao paradigma do ‘fato’, cuja forma
canônica é a transformação de um ‘estado’”, em que os verbos “fazer”, “ser”, “estar”, por
exemplo, servem de matriz para todos os acontecimentos (MOUILLAUD, 2012d, p. 78-79).
Não se pode, porém, apreender um acontecimento de uma só olhada, ou como um
todo, por isso, sua narração exige que ele seja fragmentado em cenas parciais, em fragmentos
da experiência, daí a importância da noção de moldura que Maurice Mouillaud propõe. A
página do jornal, por exemplo, oferece uma figura aproximada desse olhar fragmentado da
experiência. Nela se pode verificar que o acontecimento não forma um texto único: é
fragmentado em facetas múltiplas, que correspondem, cada uma à captura de uma de suas
dimensões. “O acontecimento eclode em uma pluralidade de acontecimentos parciais que se
projetam em estrela. A disposição sobre a área da página é o local de uma retórica do
discurso. Uma escrita do espaço tomou o lugar da retórica do discurso, que era uma retórica
da fala e do tempo.” (MOUILLAUD, 2012d, p. 80-81).
Por fim, de acordo com definição de Maurice Mouillaud (2012), além de préconstruído, o acontecimento é polissêmico, ou seja, vários tipos de acontecimento se
encaixam uns nos outros; e programado, na medida em que reformula e reatualiza
acontecimentos passados em novos acontecimentos seguindo o modelo do ‘fato-padrão’ do
jornalismo.
A título de conclusão desta sessão, podemos afirmar que, por uma abordagem
fenomenológica, acontecimentos são ocorrências experienciadas pelos sujeitos e que
provocam rupturas e transformações, sendo nomeadas e significadas por esses sujeitos
conduzindo à transmutação do acontecimento existencial em acontecimento-objeto (QUERÉ,
2006; 2013; ARQUEMBOURG, 2011). Por outro lado, discursivamente, tais sujeitos são
entendidos como enunciadores: instâncias discursivas que, tendo ou não vivenciado a
ocorrência, constroem narrativas sobre ela, nomeando-as e conferindo significação. Assim, o
jornal impresso, enquanto dispositivo que precede e rege a enunciação (MOUILLAUD,
2012), é um espaço de evidenciação de acontecimentos construídos a partir de modelos,
padrões e regularidades impostas pelo discurso da informação.
Importante pontuar que o presente trabalho concentra-se não naquilo que as pessoas
(ou os leitores como sujeitos empíricos) interpretam, entendem ou significam do que está
publicado nos jornais, mas a partir do que, discursivamente, emerge nas páginas das
publicações

analisadas.

Busca-se compreender como

o jornal

impresso

constrói

acontecimentos acerca da violência envolvendo crianças e adolescentes, a partir de como se
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posiciona discursivamente frente ao seu leitor presumido (coenunciador) e como formata os
acontecimentos dentro de quadros interpretativos previamente constituídos.
Acontecimento mediático não é, portanto, somente uma reunião de acontecimentos
estrategicamente articulados pelos produtores dos discursos dos meios de comunicação. Tratase de uma construção (VERÓN, 1995a), de uma criação sociossimbólica de visibilidade e
contenção de sentidos operada por, entre outros, os meios de comunicação (MOUILLAUD,
2012). É um processo que torna visíveis e inteligíveis fenômenos a partir da percepção,
seleção, interpretação, significação e transmissão, via discurso mediático, daquilo que se
encaixa nos padrões convencionados do que merece ser noticiado (CHARAUDEAU, 2010).
Acontecimentos são, por fim, relembrando Edgar Morin (1972), autogerados e heterogerados,
são acidentais, singulares, factuais e descontínuos; no entanto, sua construção, sentido e
significação se processo no e pelo discurso (MOIRAND, 2007).

2.5 TEORIAS DA ENUNCIAÇÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A ANÁLISE DO
FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DA IMPRENSA

Conforme explicitado no início deste capítulo, ao se optar por uma abordagem de
análise semiodiscursiva dos produtos mediáticos, são os traços ou pistas da operação de
produção e/ou de reconhecimento que definem o sistema de referência das leituras possíveis,
permitindo a reconstrução, pelo analista, do processo de construção de sentido. Neste item,
realizaremos um breve percurso acerca dos estudos que emergem da problemática da
enunciação, identificando as bases teóricas, mas sobretudo metodológicas, dos trabalhos de
análise empreendidos por Eliseo Verón e que são os fundamentos do mapa analítico
construído para esta pesquisa e exposto no capítulo três.
Como ponto de partida, importante frisar que entendemos “enunciação” como sendo
da ordem não do que é dito, mas do dizer e suas modalidades, ou seja, os modos de dizer,
enquanto o “enunciado” é da ordem do que é dito. Em linhas bem gerais, o enunciado é o
conteúdo, a materialidade do discurso (VERÓN, 2004). Em uma perspectiva da Análise de
Discurso, segundo Maingueneau (2009, p. 56-57), a enunciação é processo e só se realiza na
interação, ou seja, na relação enunciador/coenunciador. Pode ser definida como um
acontecimento dentro de uma configuração de espaço-tempo específica (o eu/tu no
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aqui/agora) e está submetida a todo momento a constrangimentos propostos pelo gênero
discursivo, pelo dispositivo de comunicação ou pelo contexto.
Segundo

Meunier

e

Peraya

(2008),

diversas

abordagens

modificaram

progressivamente o modelo telegráfico da comunicação, conforme apontado no início deste
capítulo, mas para isso foi necessário focalizar a atenção no discurso como ato de
comunicação, implicando indivíduos singulares em uma dada situação espaço-temporal. Entre
as várias correntes e pesquisas que se voltaram para esta questão86, foram os trabalhos
linguísticos sobre os embreantes87 que permitiram ancorar o enunciado em uma situação de
enunciação, com destaque para o pensamento de Roman Jakobson, Émile Benveniste e
Antoine Culioli.

2.5.1 Benveniste: Enunciação e os processos de apropriação, relação e referenciação

Foi o linguista francês Émile Benveniste o responsável por cunhar o conceito-chave de
“enunciação” na década de 1960, fortemente inspirado pelo paradigma estruturalista vigente
na Europa. Seu objetivo era introduzir uma distinção entre as condições de emprego das
formas (regras sintáticas) e as condições de emprego da língua88. Nesse âmbito, teoriza sobre
o funcionamento da língua e como o sentido é produzido em situações de comunicação
diversas89.
Em O aparelho formal da enunciação, capítulo do segundo volume de seu livro
traduzido do francês Problemas de Linguística Geral (1989), Benveniste explicita ao longo de
86

Entre elas, a filosofia analítica e a pragmática anglo-saxônica de Austin, a pragmática linguística e as teorias
da argumentação e da pressuposição de Ducrot, as teorias psicossociais sobre a interação elaboradas por
Goffman e a Escola de Palo Alto e as diferentes correntes cognitivas que sublinhavam os mecanismos de
compreensão e interpretação dos textos (MEUNIER e PERAYA, 2008, p. 34).
87

Também chamados de dêiticos, são as marcas deixadas sobre a superfície do discurso que referenciam os
enunciados. Estão divididos em diferentes categorias como a utilização de pessoa, espaço e tempo. Uma
discussão mais aprofundada sobre os embreantes encontra-se no capítulo três.
88

Ao iniciar a discussão acerca do conceito enunciação, Benveniste ressalta que “as condições de emprego das
formas não são, em nosso modo de entender, idênticas às condições de emprego da língua” (1989, p. 81). Por
formas, o pesquisador considera o sistema abstrato de formas linguísticas, semelhante ao que propõe Saussure,
em que o que importa é a relação entre os signos, no interior de um sistema lingüístico. Já o emprego da língua
refere-se ao seu colocar em funcionamento pelo ato da enunciação, uma vez que, antes da enunciação, “a língua
não é senão possibilidade de língua” (1989, p. 83).
89

A teoria da enunciação de Benveniste foi, por muito tempo, segundo Flores e Endruweita (2012), emudecida
pelo advento de teorias que a criticavam, principalmente, quanto à noção de sujeito que acreditavam estar a ela
subjacente, sendo vítima de toda a sorte de mal entendidos. Mas essa teoria é responsável por introduzir na
ordem do dia um conjunto de questões concernentes a uma linguística bastante diferenciada da que era feita.
Com ela, os temas da subjetividade/intersubjetividade, da referência, da significação, da relação
universal/particular tomaram outras proporções.
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sua argumentação várias definições e caracterizações para o conceito de enunciação. Segundo
o autor, de maneira geral, “a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato
individual de utilização” (BENVENISTE, 1989, p. 82) e que o que caracteriza a enunciação é
a “acentuação da relação discursiva com o parceiro, seja este real ou imaginado, individual ou
coletivo”

(BENVENISTE,

1989,

p.

87),

necessitando

portanto

de

um

locutor

(emissor/enunciador), um sujeito que a faça funcionar em uma situação de comunicação, e um
receptor que realize uma “outra enunciação de retorno” (BENVENISTE, 1989, p. 84).
O enunciador pressupõe um coenunciador com o qual estabelece relação que
possibilita a enunciação, definindo assim um “processo de apropriação”: o locutor se
apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por meio de índices
específicos, de um lado, e por meio de procedimentos acessórios, de outro:
O ato individual de apropriação da língua introduz aquele que fala em sua fala. Este
é um dado constitutivo da enunciação. A presença do locutor em sua enunciação faz
com que cada instância de discurso constitua um centro de referência interno. Esta
situação vai se manifestar por um jogo de formas específicas cuja função é de
colocar o locutor em relação constante e necessária com sua enunciação.
(BENVENISTE, 1989, p. 84).

A definição de apropriação em Benveniste – e também as noções de referência e
relação – é revista por Eliseo Verón (2004, p. 217-218) quando busca evidenciar a oposição
enunciado/enunciação como distinção entre o que é dito e as modalidades do dizer. Em um
discurso qualquer, afirma Verón (2004), as modalidades do dizer constroem um dispositivo de
enunciação. Tal dispositivo comporta: a imagem daquele que fala (Enunciador), a imagem
daquele a quem o discurso é endereçado (Destinatário, Coenunciador) e o tipo de relação
estabelecida entre Enunciador-Destinatário (E-D) que é proposta (e aceita ou não) no e pelo
discurso.
A noção de dispositivo de enunciação é base para o conceito de contrato de leitura
(VERÓN, 1985; 2004) e de posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006). Tanto o
dispositivo de enunciação quanto o conceito de posicionamento discursivo serão
operacionalizados nesta pesquisa para compreender quais as estratégias enunciativas e as
modalidades do dizer utilizadas pelos jornais O Globo e Extra para construir o sentido da
violência envolvendo crianças e adolescentes como forma de posicionar-se institucionalmente
e discursivamente face ao seu leitorado90.
Em análise do discurso, o enunciado precisa ser observado a partir de uma relação
dialógica (BAKHTIN). O enunciador que fala através do seu discurso prevê um
90

Detalhamos no capítulo 3 a noção de posicionamento discursivo bem como sua operacionalização nas
análises.
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coenunciador. Conforme Émile Benveniste: “como forma de discurso, a enunciação coloca
duas ‘figuras’ igualmente necessárias, uma, origem, a outra, fim da enunciação. É a estrutura
do diálogo”. (BENVENISTE, 1989, p. 87). Admitimos como pressuposto que toda
enunciação tem como finalidade unir o locutor e o ouvinte (enunciador/coenunciador) através
de algum laço de sentimento ou social (BENVENISTE, 1989).
Em outra passagem, Benveniste chama a atenção para uma questão fundamental sobre
enunciação: “este grande processo que pode ser estudado sob diferentes aspectos”
(BENVENISTE, 1989, p. 82). Entre estes aspectos, destaca a realização vocal da língua (sons
emitidos e percebidos), a conversão individual da língua em discurso, e a análise do processo
segundo o qual o ‘sentido’ se forma em ‘palavras’, ou seja, a semantização da língua que
conduz à teoria do signo e à análise da significância. É este terceiro aspecto que mais nos
interessa na discussão que empreendemos neste trabalho.
Seu objeto é, portanto, o quadro formal da realização do ato de enunciação, em uma
situação de comunicação dada e a partir da manifestação individual. “Na enunciação
consideraremos, sucessivamente, o próprio ato, as situações em que ele se realiza, os
instrumentos de sua realização” (BENVENISTE, 1989, p. 83), ressaltando que “é o ato
mesmo de produzir um enunciado, e não o texto do enunciado, que é nosso objeto”
(BENVENISTE, 1989, p. 82). Embora o autor não se abstenha de considerar a existência da
“enunciação escrita”, que se situa em dois planos: “o que escreve se enuncia ao escrever e, no
interior de sua escrita, ele faz os indivíduos se enunciarem” (BENVENISTE, 1989, p. 90).
Importante perceber que, na teoria benvenistiana, a problemática não se volta para a
análise do enunciado, isto é, ao resultado da enunciação (do discurso) materializado em um
suporte. No entanto, suas conclusões possibilitaram aos estudiosos que o sucederam construir
análises de produtos e suportes buscando na materialidade do enunciado os traços e pistas que
remetem à enunciação, isto é, que reenviam o analista ao processo de produção de sentido a
partir da reconstrução das estratégias enunciativas, das condições de produção e dos modos de
dizer.
Outro contribuição da teoria de Benveniste diz respeito à referenciação. Trata-se da
capacidade e da necessidade do locutor (o enunciador) referir pelo discurso: referir-se a si
próprio e ao mundo, a uma situação de comunicação. Isso porque, na enunciação, “a língua se
acha empregada para a expressão de uma certa relação com o mundo” (BENVENISTE, 1989,
p. 84).
Os movimentos de relação e referenciação constitutivos da enunciação podem ser
identificados e analisados – independente da situação de comunicação, seja um discurso, uma
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conversa, uma carta ou um enunciado jornalístico – por meio dos embreantes ou dêiticos de
pessoa, espaço e tempo. Necessários para a decupagem do enunciado em busca dos traços e
pistas que remetem aos modos de dizer, os embreantes são assim classificados por Benveniste
(1989, p. 84-85): índice de pessoa – designam o lugar social de quem enuncia; índice de
ostensão – pronomes pessoais e demonstrativos que posiciona de ‘onde’ fala o enunciador; e
índice de tempo – determina o momento da enunciação91.
Benveniste considera ainda que o enunciador se serve da língua para “influenciar de
algum modo o comportamento do alocutário” e para isso dispõe de um aparelho de funções
(1989, p. 86-87). Dito de outra forma, o enunciador utiliza-se de estratégias enunciativas para
posicionar-se e colocar-se em relação com seu coenunciador em busca de manter sua atenção,
convencer, informar, não importa qual sua intenção. Assim, o enunciador “influencia” por
meio de: interrogação (uma enunciação construída para suscitar uma “resposta”); intimação
(ordens, apelos concebidos em categorias como o imperativo, o vocativo) e asserção (visa
comunicar uma certeza, ela é a manifestação mais comum da presença do locutor na
enunciação). Trazendo essa reflexão para a seara da nossa discussão, acerca das relações que
se estabelecem entre o enunciador (o jornal) e o coenunciador (o leitor), é possível afirmar
que os jornais impressos, ao enunciar, questionam, convocam e informam seus leitores através
na articulação de imagens, títulos, textos, cores, etc, presentes em suas páginas.
Todos esses aspectos da enunciação elencados por Benveniste, sejam os embreantes,
sejam as formas de se dirigir ao coenunciador, corroboram para a produção de sentido na e
pela enunciação. E, embora não utilizando o termo sentido ou mesmo discurso, na acepção
que adotamos nesta pesquisa, é possível localizar no pensamento do autor pistas que nos
levam a concluir por um entendimento sobre como a enunciação constrói sentidos:
De modo mais amplo, ainda que de uma maneira menos categorizável, organizam-se
aqui todos os tipos de modalidades formais, uns pertencentes aos verbos, como os
“modos” (optativo, subjuntivo) que enunciam atitudes do enunciador do ângulo
daquilo que enuncia (expectativa, desejo, apreensão), outros à fraseologia (“talvez”,
“sem dúvida”, “provavelmente”) e indicando incerteza, possibilidade, indecisão,
etc., ou, deliberadamente, recusa de asserção. (BENVENISTE, 1989, p. 87, grifos
nossos).
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Embreantes, termo introduzido pelo linguista Roman Jakobson, são unidades linguísticas em que o valor
referencial depende do contexto espaço-temporal de sua enunciação. Tais unidades também podem ser chamadas
de dêiticos ou elementos indiciais e reúnem os pronomes pessoais (eu, tu, nós), os demonstrativos (este, aquele,
isto) e certas marcas temporais dos verbos (presente, passado, futuro) (MAINGUENEAU, 2009, p. 52-53).
Como se trata de um operador de análise bastante relevante para esta pesquisa, encontra-se no capítulo 3 uma
explicação mais detalhada dos embreantes, incluindo o modo como serão operacionalizados nas análises de
produtos mediáticos, em especial para estudo de enunciados jornalísticos na imprensa escrita.
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A teoria da enunciação benvenistiana oferece, portanto, algumas das bases teóricas
para estudos que tem como problemática a construção de sentido, em especial a produção de
sentido operada pelos media. Essa contribuição pode ser resumida em pelo menos três
aspectos: 1) por entender como o sujeito se apropria da língua tornanado-a linguagem, ou
como se apropria (e articula) das matérias significantes para produzir sentido; 2) ao pressupor
a existência de um sujeito enunciador como uma instância que enuncia a partir de um lugar
social/institucional, reforçando a importância em se diferenciar o emissor empírico do sujeito
enunciador construído a partir de uma situação de comunicação estabelecida; e 3) por
compreender a Enunciação como sendo um operador de análise, que oferece meios para o
analista encontrar as pistas ou traços no enunciado que remetem ao processo de constituição
de sentido92.

2.5.2 Culioli: operações enunciativas e as relações entre sujeitos

Diante da impossibilidade de tratar o jornal impresso pela análise linguística dos anos
60 e 70, de viés conteudístico e focada no material verbal, torna-se necessário uma abordagem
que ultrapasse a descrição e se interesse pelo funcionamento discursivo. É nesse espírito que
convocamos o trabalho de outro linguista francês, Antoine Culioli, em busca de operadores de
análise que possibilitem melhor apreender a dinâmica do discurso.
A teoria da enunciação de Culioli e sua problemática acerca das relações entre os
sujeitos da enunciação é apresentada por Eliseo Verón (2013)93 como uma teoria que foi
capaz de abrir novas problemáticas e perspectivas aos estudos linguísticos. Inspiração e
suporte teórico-metodológico para diversas análises elaboradas por Verón, especialmente nas
décadas de 1980 e 1990, a obra de Culioli é considerada uma ruptura de paradigmas, pois
rompe com a tradição saussuriana – na distinção língua-fala – e também com o
transformacionismo de Chomsky – e seu sistema fechado de regras gramaticais.

92

Eliseo Verón (2013, p. 65-76) ao realizar uma releitura da obra de Benveniste, conclui que a linguagem é
constitutiva dos seres humanos não podendo, dessa forma, ser instrumentalizada ou “colocada em
funcionamento”. Verón reflete que a elaboração de uma teoria da enunciação “pós-benvenistiana” deve
desenvolver análises da discursividade desvinculada da subjetividade de um sujeito falante individual. A teoria
de Benveniste se restringe ao campo da comunicação linguística oral, em que o sujeito falante realiza sua
apropriação subjetiva da linguagem, mas que, atualmente, como resultado da mediatização, os fenômenos da
comunicação face a face são apenas um fragmento mínimo da semiose social.
93

Neste estudo, Verón faz referência às seguintes obras de Culioli : Pour une linguistique de l’énonciation:
opérations et représentations (1990); Variations sur la linguistique (2002) e Escritos (2010).
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Para Verón (2013), Antoine Culioli é o representante de mais destaque de uma nova
maneira de praticar a linguística: apartado do horizonte clássico e cultivando contatos
interdisciplinares. Ele rejeita a distinção entre língua e fala (fonte histórica das dificuldades
para articular corretamente os níveis de descrição da semiose, acredita Verón), dizendo não
ser uma distinção “cientificamente interessante”; e combate a perspectiva chomskyana que
operaria por simplificação, se contentando em estudar o “esqueleto”.
O pensamento de Culioli funda-se não nos termos, mas nas relações. Sua visão,
conforme Verón, é sistêmica e complexa, tendo como objeto a “atividade linguageira” do
sujeito, apreendida através da diversidade de textos, orais ou escritos. “La apertura del espacio
teórico de la actividad de lenguaje permite, en un solo movimiento conceptual, evitar la
subjetivización de la lingüística y la reificación de un sistema cerrado” (VERÓN, 2013, p.
113)94. O abandono do sujeito falante benvenistiano como fonte final do sentido e a recusa ao
“esqueleto” de Chomsky são os aspectos de uma mesma busca de Culioli.
A atividade linguageira, segundo o linguista, é uma atividade: 1) de construção de
representações; 2) de referenciação, e 3) de regulação. Essas três dimensões estão presentes
sejam quais forem as dimensões do produto da atividade (um comentário, uma discussão
científica, uma aula, uma obra de arte, uma notícia). A relação triádica entre representação
mental, processos de referenciação e de regulação, é um pré-requisito de toda atividade
simbólica mediada por sequências de texto e/ou gestuais. Essa relação deixa marcas nos
enunciados, permitindo ao analista reconstruí-la. Assim:
My contention is that utterances display shapes that derive from complex forms95
which the linguist workings that underlie the production and the recognition of
interpretable shapes, namely, utterances. We have no access to the processes that
originate the forms on which the shapes are based, but we have at our disposal the
textual traces which point to such processes (CULIOLI, 1990, vol. 1, p. 178, grifos
do autor)96.

O trabalho do analista, nessa perspectiva, tem como desafio “homogeneizar la
heterogeneidad empírica de la actividad de languaje sin perder en el camino la complejidad de

94

A abertura do espaço teórico da atividade linguageira permite, em apenas um movimento conceitual, evitar a
subjetivação da linguística e a reificação de um sistema fechado.
95

Culioli explica, em nota de rodapé, que o termo “forma” reenvia a um ordenamento de marcadores de
operações e não simplesmente à morfologia (CULIOLI, 1990, vol. 1, p. 137).
96

Minha hipótese é que os enunciados exibem marcas que derivam de formas complexas que o linguista
reconstrói através de uma modelização. O objetivo é colocar em evidência o trabalho formal que subjaz à
produção e ao reconheicmento dessas marcas interpretáveis, a saber, os enunciados. Não temos acesso aos
processos que originam as formas nas quais estão baseadas as marcas, mas dispomos dos rastros textuais que
indicam esses processos. (CULIOLI, 1990, vol. 1, p. 178, grifos do autor).
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los procesos” (VERÓN, 2013, p. 117)97. O que conduz o analista de discursos mediáticos a
uma perspectiva construcionista de análise, de reconstrução de operações de enunciação a
partir das traços e pistas deixados no enunciado. De acordo com pensamento teórico de
Culioli, o trabalho do analista se processa em três níveis:


Nível 1 é o do funcionamento cognitivo dos sujeitos: processos mentais de
representação, de referenciação e de regulação intersujeitos. O primeiro nível não é
acessível ao analista.



Nível 2 possibilita o acesso empírico à diversidade das línguas e dos textos, onde estão
os traços das operações inacessíveis do primeiro nível.



No nível 3 são construídos os modelos teóricos (metalinguísticos) que são as hipóteses
acerca da relação entre os níveis 1 e 2.
Uma análise, portanto, configura-se como uma produção discursiva, um modelo (nível

3) de reconstrução de pistas encontradas nos enunciados (nível 2) e que explicam ou sugerem
a relação entre os processos cognitivos do sujeito (nível 1) com o que realmente foi
exteriorizado na materilidade de um suporte ou dispositivo de comunicação (relação entre os
níveis 1 e 2)98. Tudo isso, alerta Verón (2013, p. 119), sem descuidar da complexidade não
linear dos processos da semiose, evitando a “ilusão” de unidade da consciência subjetiva, que
faz desaparecer o social, e resistindo à “tentação” de reificar o sistema.
Culioli centra sua problemática sobre a atividade modalizante de um sujeito
enunciador evidenciada pelos traços e pistas deixadas nos enunciados, que remetem a
processos cognitivos inacessíveis ao analista de discursos. As modalidades enunciativas estão
fundadas sobre o conteúdo do enunciado e colocam em destaque a intervenção da relação
intersubjetiva num discurso, pois o sujeito não é real, mas teórico: um modelo metalinguístico
que permite um inventário dos funcionamentos cognitivos. Antoine Culioli trabalha com
quatro tipos de modalidades diferentes na relação intersubjetiva (apud VERÓN e FISHER,
1986; FERREIRA, 2013):


As modalidades-1 correspondem às enunciações assertivas tradicionais. Normalmente,
o lugar primordial é construído sob forma de predicação, uma formulação linguística
que se valida como referência pela afirmação ou negação.

97

Homongeneizar a heterogeneidade empírica da atividade de linguagem sem deixar pelo caminho a
complexidade dos processos (VERÓN, 2013, p. 117).
98

Caminho analítico que se aproxima do esquema elaborado por Verón e apresentado anteriormente.
Relembrando, ele afirma que, para se compreender a semiose social, é preciso estudar fragmentos do processo
semiótico em suas três dimensões: operações-discurso-representações.
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As modalidades-2 fazem, de sua parte, referência às fórmulas linguísticas onde o
julgamento sobre o enunciado está baseado sobre o necessário ou o possível do
eventual ou provável em certos casos.



As modalidades-3 se encontram numa dimensão do afetivo ou apreciativo, centrada
sobre o Ego (sujeito enunciativo). Por intermédio dos apreciativos, podem ser
formulados julgamentos autocentrados, refugiando-se numa espécie de “eu penso
que”, levando à validação e ao reenvio à imagem especular do “eu”. Em certos casos
limites as modalidades-3 poderão estar no patamar do “é evidente que [...]”.



As modalidades-4 tem uma relação modal que coloca em jogo o Ego e o Alter, o
enunciador e o coenunciador. A injunção é uma fórmula linguística que utiliza esta
relação intersujeitos no discurso, isto é, a presença do coenunciador na enunciação.
Pela sua complexidade, esta fórmula linguística exige uma abordagem metalinguística.
A análise pensada por Culioli, utilizando-se das quatro modalidades, propõe um

caminho analítico que implica uma “metalinguagem operatória”: busca-se construir uma
tipologia que tenha, desde sua origem, uma dupla escolha: a) o enunciador estabelece ao
coenunciador as condições e limites de suas interpretações, e b) a validação da construção
proposta é “reenviada” ao coenunciador.
De acordo com Verón e Fisher (1986), a abordagem proposta por Culioli tem uma
dupla vantagem: ela coloca em evidência uma problemática a partir das relações
intersubjetivas e faz apelo, ao mesmo tempo, a instrumentos mais abstratos tendo em vista a
explicação de operações cognitivo-linguageiras. Todo esse percurso possibilita analisar os
discursos sociais que não são unicamente linguageiros (textuais ou lineares), mas complexos,
como é o caso do discurso da imprensa.

***

Considerando, por fim, o atual processo de mediatização da sociedade e a
complexificação da produção de sentido, não é mais possível pensar em análises imanentes,
especialmente quando o objetivo é compreender a construção de acontecimentos mediáticos e
o funcionamento discursivo da imprensa escrita. Conforme demonstrado neste capítulo, o
entendimento de que todo discurso emerge no interior da semiose infinita, social e histórica e
que a nova ambiência da mediatização reconfigura processos enunciativos, nos leva a assentar
esta pesquisa sobre bases teóricas e metodológicas que buscam compreender a construção de
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acontecimentos mediáticos e a produção do sentido da violência envolvendo crianças e
adolescentes pela imprensa tendo como norte esse espírito.
Admitimos que o acontecimento é construído (Verón, 1995a) e fruto de um trabalho
de criação sociossimbólica empreendido por operadores de sentido, entre eles os meios de
comunicação, que conferem molduras aos acontecimentos promovendo contenção de sentidos
(MOUILLAUD, 2012d). Assim, o acontecimento mediático é resultado de enquadramentos
realizados pelos media e é materializado no discurso da informação, sob a forma do “fatopadrão”. Está inserido no espaço público ligando-se, por ser simbólico, a uma teia de memória
e imaginário social, sendo então uma categoria de análise e objeto discursivo com
características enunciativas e temporalidade próprias.
Entendemos que os estudos sobre o produto jornalístico impresso não são mais de
ordem puramente linguísticos ou de conteúdo, mas sociossemióticos. Aliam análises sobre os
modos de enunciação às condições de produção do discurso, considerando o atual contexto
em que os jornais figuram como dispositivos de comunicação que também complexificam sua
enunciação para melhor interagir com seus leitores. Assim, uma análise semiodiscursiva parte
do pressuposto que todo jornal, para se posicionar discursivamente, utiliza estratégias que se
adaptam ao mundo ao seu redor: uma sociedade em forte processo de mediatização, com
indivíduos cada vez mais informados em tempo real, que compartilham conteúdo e
experiências via redes sociais online, tornando-se coprodutores de informações e cogestores
da enunciação (VERÓN, 2013).
Que o contexto e o sistema produtivo deixa traços nos produtos que podem ser
reconstruídos e acessados a partir da análise do enunciado não há mais dúvidas. Ao nos
propormos a estudar a materialidade dos jornais impressos buscamos compreender a
enunciação, isto é, a ação de construir enunciados. Analisamos, pois, os modos de dizer que
nos levam ao entendimento do posicionamento discursivo dos jornais analisados em uma
situação específica: expansão de grupos de comunicação, fortalecimento dos jornais populares
e consolidação de práticas de integração jornalística (rotinas produtivas, conteúdos e
princípios editoriais compartilhados).
A problemática da enunciação torna possíveis três avanços: 1) a definição de novos
parâmetros de análise, 2) o estabelecimento de novas relações (entre diferentes matérias
significantes que compõem o jornal), e sobretudo, 3) a articulação das mensagens analisadas e
o ambiente sociocultural. Como o enunciador e o destinatário estabelecem relação a partir do
ato de linguagem? Como o jornal se posiciona no mercado editorial e junto ao seu leitor?
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Tais questões conduzem esta pesquisa para o estudo dos modos de enunciação,
distanciando-se, neste caso, do “o que é dito?” que marcou muitos estudos semânticos e
pragmáticos, e especialmente, no domínio dos estudos comunicacionais, pela influente análise
de conteúdo. É sobre a maneira como o indivíduo se apropria da língua – tornando-a
linguagem – que se edifica os estudos baseados na enunciação. O que nos interessa neste
trabalho é, portanto, entender o modo como os jornais O Globo e Extra criam e articulam
estratégias enunciativas para construir acontecimentos e produzir o sentido da violência
envolvendo crianças e adolescentes, posicionando-se institucionalmente e discursivamente
dentro do Grupo Globo e do mercado editorial.
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3.

DA
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MAPA

ANALÍTICO:

OPERADORES

E

ESTRATÉGIAS

O contexto atual de mediatização, conforme discutimos, exige a elaboração de
métodos de análise em consonância com esse momento que, embora não sendo novo, acelerase com a emergência de novos dispositivos técnicos de comunicação provocando a
reconfiguração de todos os media. A matéria significante complexifica-se pelos novos
processos e operações de enunciação. A página do jornal contemporâneo, por exemplo, não é
mais um aglomerado de textos escritos dispostos sobre o papel, mas um objeto complexo
porque constitui-se de um discurso que articula textos, imagens, layout. O modo de fazer o
jornal impresso muda, provocando rupturas no modo como é consumido, acessado e, por
conseguinte, analisado.
Neste capítulo, detalhamos os procedimentos metodológicos que serão utilizados na
pesquisa, com explicitação dos operadores99 de análise das matérias significantes e de que
forma o corpus será estudado. Descrevemos nossas estratégias de entrada no jornal em busca
de compreender o funcionamento discursivo dos jornais O Globo e Extra quando a temática
versa sobre violência envolvendo crianças e adolescentes, bem como as estratégias
discursivas adotadas pelas publicações para posicionar-se junto ao seu leitorado.
Entendemos que a análise dos discursos consiste na identificação, na superfície
discursiva, dos traços que remetem às condições de produção dos discursos e às estratégias
enunciativas adotadas pelos jornais para manter um pacto com seu leitor. São esses traços que
nos possibilitam apreender o “como” e o “modo” de produção de sentido da violência pela
imprensa.
O jornal impresso figura nesta pesquisa como um dispositivo tecnosemiótico de
comunicação (MEUNIER, 1999; VERÓN, 2013) e matriz de sentido (MOUILLAUD, 2012d),
submetido a reconfigurações em função do atual processo de mediatização. A discussão em
torno deste conceito abre o capítulo e serve para destacar que os elementos do jornal que
serão analisados se inscrevem (antes) no dispositivo. Em seguida, refletimos sobre os modos
de enunciação do jornal impresso e as diferenças que adotaremos entre acontecimento, notícia
e fait-divers. Focalizamos os métodos do contrato de leitura (VERÓN, 1985; 2004) e do
99

Um operador de análise é o dispositivo que faz o axioma (o princípio) funcionar, ou seja, é o que coloca o
pressuposto teórico e as hipóteses em tensionamento com o corpus.
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posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006) para explicar como analisaremos o elo que se
forma entre jornal e leitores a partir do dispositivo de enunciação que se configura na relação
intersubjetiva.
Finalizamos com a explanação dos métodos e operadores oriundos da Análise de
Discurso de Escola Francesa (AD) para estudo dos elementos discursivos que compõem o
“conjunto significante” página do jornal impresso: títulos, imagens, texto escrito,
diagramação/layout. A estratégia para a análise da expressão das emoções no/pelo discurso do
jornal oferecerá suporte para verificar como a emoção apresenta-se como uma variável de
análise tranversal, uma vez que deixa traços em todas matérias significantes.
Parte-se do pressuposto de que o jornal é um objeto que se compreende nas relações
que estabele com o contexto e com os sujeitos discursivos que instaura; nos processos de
produção e articulações internas que constrói e nas expectativas que dirige à instância de
reconhecimento, seu leitorado. Sendo assim, o percurso metodológico desta pesquisa nos
permitirá analisar: o discurso e a construção de sentido da violência envolvendo crianças e
adolescentes pelos jornais O Globo e Extra; o entendimento sociocultural sobre a temática da
violência; as condições de produção (contexto) que deixa traços na materialidade do discurso;
e o posicionamento discursivo e institucional estabelecido pela publicação em face a seu
público.

3.1 O DISPOSITIVO JORNAL: FORMA E CONTEÚDO

Conforme uma abordagem informacional ou mesmo tecnicista, o jornal impresso
define-se como um meio de comunicação, como um canal ou suporte de mensagens. Um
veículo através do qual um conteúdo é transmitido de um polo a outro (do emissor ao
receptor). A análise do jornal por esse viés volta-se, assim, para o estudo do aparato técnico,
seu funcionamento, práticas de produção/recepção e inscrição social. Por outro lado,
restringindo a definição de suas concepções muito abrangentes: como contexto de práticas de
produção, canal ou meio técnico, materialidade dos suportes de armazenamento e
transmissão, modalidades de interação entre interlocutores ou mesmo como sistemas
semióticos; podemos considerá-lo, dentro de uma perspectiva sociossemiótica, como um
dispositivo – que é técnico, mas também simbólico e constitutivo de significados. Um
“dispositivo tecnosemiótico”, nos termos de Jean-Pierre Meunier (1999).
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Para Eliseo Verón, os meios de comunicação, entre eles o jornal impresso, surgem da
conjunção e articulação de seu aparato tecnológico aliado a um sistema de práticas de
utilização e formas de acesso que possibilita. Permanece, portanto, em constante mutação e
adaptação. Talvez seja mesmo “o próprio status da escrita que esteja sendo posto em
questão”, segundo Maurice Mouillaud (2012b, p. 52).
O surgimento da imprensa, no século XV, e a proliferação de “corpos efêmeros”
(VERÓN, 2013), instaurou novos tipos de materialidades discursivas, transformando a
relação dos textos com a temporalidade. Os panfletos (tratados, libelos, brochuras), primeiros
produtos destinados a informar, tinham em comum uma modalidade de enunciação associada
a um presente mais próximo. Sua escrita justificava-se pela importância, gravidade e urgência
do conteúdo que tornava público. Simultaneamente, outro conjunto de textos efêmeros
articulados ao tempo como dimensão começa a aparecer: os jornais100. Pela primeira vez na
história, um novo vínculo de comunicação fundava-se baseado no princípio da periodicidade:
de uma promessa de regularidade no tempo. Um contrato de comunicação que afirmava que o
jornal se comprometia a falar ao seu leitor em um período pré-determinado (uma vez por mês,
por semana, por dia), todavia, sem saber o que diria da próxima vez. Trata-se de um
“compromiso enunciativo justificado solo por el tiempo, y no por los contenidos del discurso,
vinculados a su vez a tal o cua noticia”101 (VERÓN, 2013, p. 227).
Ao realizar um retrospecto do processo de mediatização, Eliseo Verón (2013) assevera
que, nascido no âmbito da discursividade política e da retórica panfletária, os jornais tornamse negócios mais estáveis quando vislumbram a periodicidade e regularidade de publicação
como garantias de legitimidade do produto. A complexificação das sociedades, após a
Revolução Industrial e a partir do início do século XIX, provoca aumento de demanda e
expectativas pela leitura dos jornais. A imprensa se estrutura e começam a surgir os jornais
diários e semanais, solidificando a periodicidade como uma das principais características do
jornalismo.
Seguindo por essa reflexão evolutiva do jornal, percebemos que no atual contexto de
mediatização cada vez mais o dispositivo incorpora aspectos da cultura do audiovisual e do
mundo digital: formas mais elásticas e plásticas, com maior preocupação estética; primeira
página colorida e chamativa como a televisão; pulverização dos elementos discursivos para
100

Eliseo Verón (2013) traduz como “papéis de notícias”, buscando manter-se o mais fiel à definição de
newspaper. Segundo ele, tanto a noção de “diário” quanto de “periódico” não explicam o que era o newspaper
na sua origem, já que esses primeiros produtos destinados a noticiar não possuíam uma periodicidade definida.
101

Compromisso enunciativo justiticado somente pelo tempo, e não pelos conteúdos do discurso, vinculados por
sua vez a tal ou qual notícia.
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facilitar o acesso às informações (a navegação) e o zapping do leitor pelas páginas do jornal; e
por fim uma pretensão do jornal de simular um ambiente de proximidade e não mais de
distanciamento (ANTUNES, 2007).
No entanto, em que pese as rupturas e transformações advindas dos avanços
tecnológicos, de acesso e de consumo, o jornal impresso continua sendo jornal impresso. Isto
é, enquanto dispositivo, o jornal está a montante e a jusante da enunciação, na medida em que
tanto quem produz quanto quem consome está habituado às práticas e constrangimentos de
produção e leitura que são por ele (e nele) engendrados.
É o que Maurice Mouillaud (2012) define como uma matriz de sentido, a partir da qual
o discurso jornalístico se constrói (em termos de forma e conteúdo), diariamente, nas páginas
do jornal. “Descrevemos os dispositivos como sendo matrizes (muito mais do que suportes)
em que se vinham inscrever os textos. Neste sentido, o dispositivo (livro, jornal, canção,
disco, filme, etc) existe antes do texto, ele o precede, comanda sua duração e a extensão”
(MOUILLAUD, 2012b, p. 51), da mesma maneira que o texto também o antecipa e o
determina. Os dispositivos são lugares materiais ou imateriais que possuem uma forma
particular de estruturação no tempo e no espaço, nos quais se inscrevem (necessariamente) os
textos, independente da forma que o discurso assuma (um texto escrito, uma imagem, um
livro, um programa de televisão, etc).
Assim, para o autor, o jornal é um dispositivo e não mero suporte. Segundo sua
perspectiva, o jornal seria uma espécie de aparato acolhedor que se dispõe a ordenar os
acontecimentos à sua maneira própria e peculiar. O jornal não está solto no espaço, está, como
produtor de operações, submetido ao encadeamento de formas que se encaixam umas nas
outras, de cujas articulações resultam o acontecimento.
O linguista Patrick Charaudeau (2010, p. 104-105), em seus estudos acerca do
discurso da informação, considera dispositivo como a maneira de pensar a “articulação entre
vários elementos que formam um conjunto estruturado”, que constitui as condições materiais
de realização de qualquer contrato de comunicação. O dispositivo é descrito pelo autor como
o ambiente, o quadro, o suporte físico da mensagem sem, contudo, ser apenas um meio de
transporte do que é dito. Para o autor, “todo dispositivo formata a mensagem e, com isso,
contribui para lhe conferir um sentido”, operando constrangimentos ao discurso. Assim como
uma folha de papel possui dois lados que a constitui, não há como separar, como já defendia
Saussure, significante e significado, forma e conteúdo, mensagem e suporte.
Meunier (1999) entende dispositivo mediático como espaço de “agenciamento de
elementos” que possibilita a produção de sentidos ao mediar a relação entre enunciador e
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coenunciador, operando a representação/construção do real. Mas é evidente, segundo o
próprio autor, que os dispositivos de comunicação não se inserem simplesmente na narrativa
ou em um real pré-existente. Pelo contrário, é o real (e sua representação) que depende da préexistência de um dispositivo.
São os dispositivos que dão forma aos conteúdos dos media e o fazem segundo
diferentes aspectos ou constrangimentos advindos do próprio meio de comunicação, sejam
eles técnicos, sociais, culturais. E sendo agenciamento de elementos, comporta ao menos um
arranjo (ou configuração) espacial e um arranjo semiótico (como textos, imagen, sons).
Conforme nos sugere Meunier, o dispositivo é, então, um espaço em que se inserem e se
relacionam as matérias significantes. “Dans sa matérialité, un dispositif présente une certaine
configuration dans l’espace et le temps (il est quelque chose dans lequel on entre), ainsi
qu’une certaine composition sémiotique. En tant que tel, il détermine : un certain mode de
construction du sens conjuguant, selon des combinaisons également variables, le logique et
l'analogique”102 (MEUNIER, 1999, p. 90).
Conforme analisou Eliseo Verón (1986), a propósito do dispositivo de enunciação e da
relação entre apresentadores de telejornais e telespectadores, é o dispositivo televisivo, que
pré-existe e se interpõe entre os enunciadores, que possibilita o estabelecimento de um
contato interpessoal efetivando a produção de sentido. Para Meunier, isso evidencia o aspecto
de interdependência entre a relação (ou a enunciação) e a técnica. O dispositivo
tecnosemiótico, como é o caso do jornal impresso, é, portanto, espaço de agenciamento de
sentidos e está inserido dentro de um conjunto de outros dispositivos mediáticos.
De ce point de vue, tout support de communication (film, texte, livre, multimédia…)
est un microdispositif de construction du sens. Les médias dans leur ensemble sont
un macrodispositif intégrant une grande quantité de microdispositifs
technosémiotiques dont le fonctionnement est, non pas de rendre compte, mais
103
d’élaborer un sens du réel. (MEUNIER, 1999, p. 89).

Assim, o jornal impresso se inscreve no âmbito do dispositivo mediático geral da
informação e contém, ele próprio, dispositivos que lhe são subordinados, como o sistema de
títulos, por exemplo. Trata-se, então, de um dispositivo que propõe uma ordem hierarquizada
de apresentação das informações, seguindo operações padronizadas de arranjos das diferentes
102

Em sua materialidade, um dispositivo apresenta uma certa configuração no espaço e no tempo (ele é algo
dentro do qual se entra), bem como um certo componente semiótico. Como tal, ele determina: um certo modo de
construção de sentido conjugando, segundo combinações igualmente variáveis, o lógico e o analógico.
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A partir deste ponto de vista, todo suporte de comunicação (filme, texto, livro, multimídia ...) é um
microdispositivo de construção de sentido. Os meios de comunicação como um todo são um macrodispositivo
incorporando uma grande quantidade de microdispositivos tecnosemióticos cujo funcionamento é, não de
perceber, mas de elaborar um sentido de realidade.
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matérias significantes que o compõe, ou, nas palavras de Charaudeau (2010, p. 113):
“operações de conexão entre as diferentes partes de uma narrativa, de subordinação e de
encaixe dos argumentos, de reconstrução dos diferentes tipos de raciocínio”.
Ao optarmos pela concepção de jornal impresso como dispositivo, entendemos que ele
comporta dimensões da comunicação como certos arranjos espaciais, uma forma de
ambiência (um meio em que) e um tipo de enquadramento ou matriz que institui um
funcionamento discursivo próprio. Significa dizer que a configuração espacial do jornal
(tamanho, formato de páginas, capa, cores, tipologia, layout), bem como as práticas de
produção e consumo a ele historicamente e culturalmente associadas, se inscrevem em
operações de construção de sentidos como condições pré-existentes. O dispositivo impõe
constrangimentos em termos de práticas do fazer jornalístico que implicam diretamente nas
estratégias adotadas pelo enunciador para informar e se relacionar com seu leitor. O jornal
carrega em si, portanto, maneiras próprias de operar a construção de sentido.
A página é, por sua vez, a unidade básica de significação ao operar a junção de
conteúdo e forma (MOUILLAUD, 2012). É o lugar privilegiado onde são viabilizadas as
relações entre as instâncias de produção e de reconhecimento do discurso. Além de “fazersaber” o conteúdo (o que, como e porque se fala de determinados assuntos), a página conduz e
antecipa experiências estéticas, atualizando rituais de leitura (o zapping do jornal ou a leitura
predominante e primeira de manchetes e títulos, a “passada de olho” pelas fotos e legendas
para, em seguida, adentrar efetivamente no corpo do texto). A página do jornal é, por si só,
constitutiva de sentido pelos elementos significantes que oferece ao leitor, propondo leituras
possíveis.
Em sua evolução, no jogo entre disposição vertical e horizontal dos textos, a
composição da página abandona a mera linearidade cronológica de exposição dos fatos para
uma lógica espacializante. É quando se pode efetivamente dizer que a paginação, com sua
retórica espacial, ganha status de unidade significante que, desestruturando a ordem do
discurso e sua lógica cronológica, funda um discurso novo, o discurso do jornal. A recorrente
metáfora da página como um mapa é altamente esclarecedora para capturar a dimensão
espacial dessa retórica do jornal: os acontecimentos estão dispostos horizontalmente e perdem
a relação de próximo ou distante que os separa territorialmente (MOUILLAUD, 2012).
De modo geral, o layout contemporâneo dos jornais impressos privilegia uma ênfase
maior na estética, aproximando a linguagem verbal escrita com as linguagens fotográfica,
gráfica e diagramática. Busca-se uma maior plasticidade através do uso de cores e uma
linguagem mais dinâmica, lançando mão da oralidade no texto escrito (DIAS, 2003). Em
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resumo, a nova reconfiguração da “ecologia midiática” (ANTUNES, 2007) obriga o jornal a
novo movimento de reordenação do layout: começam a aparecer áreas, zonas temáticas menos
delimitadas e mais cruzadas no interior das publicações em uma reorganização dos conteúdos;
refaz-se a apresentação das hierarquias dos assuntos de forma a tornar mais nítidos os
conjuntos temáticos agrupados e diferentes procedimentos de leitura; a página passa a
incorporar elementos fortemente nucleadores que favorecem uma apresentação agrupada dos
acontecimentos.
O fato da página destacar-se como unidade básica para a compreensão da
materialidade discursiva do jornal faz com que a dimensão espacial apareça destacada no
trabalho de análise. É o lugar onde as informações adquirem relevo na medida em que estão
simultaneamente dispostas dentro de um conjunto de discursos informativos. O que evidencia,
de pronto, a importância que a publicação confere a determinados temas ou enfoques.
Assume-se que o discurso do jornal impresso faz parte de um “texto multimodal”
(ANTUNES, 2007) que se constrói na articulação dos elementos, compondo um “conjunto
significante” (VERÓN, 2004).
Tal perspectiva, portanto, aponta para além da dicotomia forma e conteúdo na
abordagem do jornal ao pensarmos os efeitos de sentido que este produz. Nos conduz a um
entendimento que deixa de considerar o jornal mero suporte, em sua característica puramente
funcional, mas como matriz agenciadora de sentidos, que articula sujeitos enunciativos,
linguagens e práticas. Podemos afirmar nossa pretensão em abordar o discurso do jornal, mais
especificamente a construção de sentidos sobre violência envolvendo crianças e adolescentes,
considerando as condições de produção do discurso, as relações entre os sujeitos da
enunciação e as características formais dos textos produzidos.
Dessa maneira, um primeiro gesto implica em abordar os media numa perspectiva
holística, não determinista e que não os reduza a uma de suas dimensões, mas examiná-los
sob todas as suas facetas (BOUGNOUX, 1999). Isso porque não é possível analisar a
produção de sentido processada pelo jornal sem considerar que ele próprio é, ao mesmo
tempo, condição material de existência para os textos, fotos, e elementos significantes, e
dispositivo de comunicação. Por conseguinte, muito da maneira de dizer de uma publicação
advém de seu dipositivo, das formas de exposição do conteúdo e de suas especificidades e
modos de inserção no espaço público mediatizado.
Buscaremos compreender, pois, como os meios de comunicação, o jornal impresso no
caso desta pesquisa, se dão a ver como dispositivos mediáticos que articulam: 1) uma forma
específica de manifestação material dos discursos, de formatação de textos; 2) um processo de
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produção de significação, de estruturação de sentido; 3) uma maneira de modelar e ordenar os
processos de relação intersubjetiva; e 4) um procedimento de transmissão e circulação de
materiais significantes. Em termos metodológicos, tais aspectos podem ser tomados em
diferentes perspectivas, dependendo do recorte proposto, mas a nosso ver implicam três
dimensões de análise: a relacional, a comparativa e a contratual.

3.2 MODOS DE ENUNCIAÇÃO DO DISCURSO JORNALÍSTICO IMPRESSO:
NOTÍCIA, FAIT-DIVERS E ACONTECIMENTO

Tanto a forma quanto o conteúdo do jornal são constitutivos do discurso da
informação. E embora o aparato tecnológico, os usos e práticas a ele associados se
transformem dentro de uma diacronia mais alargada, ainda permanece um entendimento
social compartilhado acerca dos seus modos de produção e consumo. O que diz muito sobre
os modos de enunciação dos jornais e sobre as estratégias que utilizam para produzir sentidos.
Relembrando, a enunciação é de caráter relacional e situacional, ou seja, só pode ser
apreendida no momento em que se realiza; o estudo do enunciado, por seu turno, permite ao
analista reconstruir esse processo de produção de sentido realizado na enunciação, por meio
da identificação e análise dos traços deixados no discurso; o objeto da comunicação (o
discurso da imprensa) está imerso na semiose social e dentro de um contexto de evolução da
mediatização, sendo tão dinâmico quanto a própria sociedade. O que analisaremos nesta
pesquisa será, portanto, o resultado materializado desse processo: o enunciado. Ou seja, o
discurso dos jornais O Globo e Extra sobre violência envolvendo crianças e adolescentes.
Uma análise que busca desconstruir, no espírito do que propôs Culioli (1990), os traços da
enunciação deixados nos enunciados e que possibilitam compreender o “modo de dizer” dos
jornais.
Para isso, torna-se necessário refletirmos sobre as especificidades deste produto.
Falamos que o jornal é um dispositivo, uma matriz de sentido, composta de matérias
significantes que, juntas, operam a construção de sentido; e que é nas páginas dos jornais,
unidades básicas de significação do dispositivo, que se inscrevem tais elementos. O jornal
constitui-se, então, de um tipo de discurso específico do Jornalismo: o discurso da
informação, ou simplesmente, a notícia.
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Os tipos de discurso são definidos por seu funcionamento na sociedade e é seu próprio
funcionamento e inserção social que permite operações de identificação e classificação dessa
tipologia (VERÓN, 2004). É necessário, pois, que exista uma legitimação social para que
determinado tipo discursivo seja entendido como tal, uma vez que os discursos sociais
repousam sobre estruturas institucionais e sobre relações sociais de oferta/demanda, isto é, do
que se entende e se espera ser um determinado tipo de discurso.
No caso desta pesquisa, focalizamos o discurso da informação (o discurso da notícia)
que é legitimado e autorizado socialmente para ser aquele tem por objeto a atualidade e que
produz “o real”. Por meio de, por um lado, as estruturas institucionais (os media e as normas
que regem a profissão de jornalista), e por outro, as relações sociais que promovem a
construção de um destinatário genérico, aquele do consumidor/leitor das notícias.
O discurso da informação é um enunciado elaborado segundo condições de produção e
rotinas particulares, constituindo-se enquanto um discurso dialógico, polifônico, opaco, efeito
e produtor de sentidos (BENETTI, 2007). Seu enunciado tem características narrativas e é
tido como referencial, ou seja, fala de algo para alguém utilizando mecanismos que provocam
efeitos de sentido como os de distanciamento e objetividade.
Ao discorrer sobre a construção da notícia pela imprensa, Patrick Charaudeau afirma
que a notícia é um “conjunto de informações que se relaciona a um mesmo espaço temático,
tendo um caráter de novidade, proveniente de determinada fonte e podendo ser diversamente
tratado” (2010, p. 132, grifos do autor). Avançando nesta definição, tem-se que: todo
acontecimento104 se inscreve em certo domínio do espaço público, podendo ser reportado em
forma de relatos; carrega um caráter de novidade, o que não significa dizer que não se tenha
falado sobre ele, mas que em cada narrativa emerge um novo elemento que pode dar origem a
um novo domínio temático ou inscrever-se em um espaço temático já estabelecido; o
acontecimento é convertido em informação por uma determinada instância, uma fonte; e é
diversamente tratado, pois que a notícia, elaborada sob a forma discursiva, consiste em
descrever o que se passou, reportar reações, analisar fatos.
Conforme Charaudeau (2010, p. 150), a notícia é construída segundo três tipos de
critérios: de atualidade, pois a informação deve dar conta do que ocorre em uma determinada
temporalidade; de expectativa, pois a informação deve captar o interesse-atenção do
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Acontecimento, para Patrick Charaudeau, é todo fato, ocorrência ou assunto que alimenta as produções
jornalísticas. Manteremos a terminologia do autor, mas ressaltamos que compreendemos o acontecimento de
maneira mais complexa e ampliada, em sua noção mais alargada no tempo e no espaço, e que causa rupturas,
conforme discutido no capítulo anterior.
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coenunciador, ou seja, precisa relacionar-se com o sistema de expectativas do leitor; e de
socialidade, pois a informação mediática deve tratar daquilo que emerge no espaço público.
Além disso, enquanto informação que é construída discursivamente e não o reflexo de
tudo o que acontece no espaço público, submete-se aos modos discursivos específicos da
situação de comunicação dos media, quais sejam: o de relatar o que acontece ou aconteceu no
espaço público; o de comentar o porquê e o como do acontecimento relatado e o de provocar
o confronto de ideias para contribuir com a deliberação social (CHARAUDEAU, 2010).
Definido o discurso da informação, diferenciaremos, para fins metodológicos, faitdivers de acontecimento. Mesmo reconhecendo que, em termos de gênero jornalístico, tanto
um quanto outro pode se apresentar sob a forma de uma notícia. Essa distinção justifica-se
pelas análises pretendidas: uma análise diacrônica das regularidades e diferenças das
invariantes discursivas dos jornais O Globo e Extra (de 2000 a 2014); e uma análise
sincrônica de dois acontecimentos que provocaram comoção e repercussão nacional (morte do
menino Wesley, vítima de bala perdida, e o Massacre em Realengo).
Fait-divers e acontecimento possuem funcionamentos discursivos distintos, conforme
Calabrese (2013). Diferença que, para a análise de um jornal popular e de um jornal de
referência, revela-se bastante importante. Precisaremos, então, que o acontecimento é uma
narrativa que provoca rupturas e instaura novas significações, enquanto que o fait-divers é a
notícia ordinária, do dia a dia, nos termos de Roland Barthes:
O fait divers, pelo contrário, é uma informação total, ou mais exatamente, imanente;
ele contém em si todo seu saber: não é preciso conhecer nada do mundo para
consumir um fait divers; ele não remete formalmente a nada além dele próprio;
evidentemente, seu conteúdo não é estranho ao mundo: desastres, assassínios,
raptos, agressões, acidentes, roubos, esquisitices, tudo isso remete ao homem, a sua
história, a sua alienação, a seus fantasmas, a seus sonhos, a seus medos (...) tudo é
dado num fait divers; suas circunstâncias, suas causas, seu passado, seu desenlace;
sem duração e sem contexto, ele constitui um ser imediato, total, que não remete,
pelo menos formalmente, a nada de implícito; é nisso que ele se aparenta com a
novela e o conto, e não mais com o romance (BARTHES, 1970, p. 57-58).

O fait-divers, gênero jornalístico que surge no século XIX especialmente na incipiente
imprensa francesa, tem como principal característica ser um texto que, como bem assinala
Barthes, se fecha em si mesmo. É ordinário, privado, insignificante e, por vezes, excepcional
e que inverte a ordem estabelecida. Ele não existe em si mesmo, mas unicamente pela sua
divulgação (LITS, 1992).
O jornal popular, nesse sentido, pode ser visto como uma vitrine de fait-divers
(MOUILLAUD, 2012), na medida em que se constitui basicamente deste tipo de gênero
textual jornalístico – ou seja, de notícias completas, que existem sem necessariamente ser uma
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extensão ou ter a preocupação com a informação, no sentido do conceito usual de notícia. Isso
porque não propõe uma contextualização mais ampla, enfocando mais a causalidade, o efeito,
o acaso e a coincidência. Ao se compreender o conceito de fait-divers, é possível afirmar que
os jornais populares são, para além de vitrines, repositórios de notícias do cotidiano, em
especial das que dão visibilidade a casos de violência, uma temática que comove, choca e
revolta os leitores da publicação, tornando-se um atrativo a mais e uma forma do periódico
posicionar-se discursivamente junto a seu público.
São inúmeros os aspectos que podem ser elencados para explicar a diferença
conceitual, teórica ou mesmo metodológica entre acontecimento e fait-divers, uma vez que os
dois objetos podem ser comparados a partir de seus modos de enunciação ou da natureza do
fenômeno. Mas apenas um certo tipo de acontecimento – aquele insólito ou inusitado –
define-se como fait-divers, enquanto que, pelo contrário, um fait-divers pode ser produzido
como acontecimento pelos media. Concordando com Laura Calabrese, consideramos que:
“l’événement historico-médiatique n’a pas les mêmes protocoles énonciatifs que le fait-divers,
lequel, par sa fonction et sa place dans le discours médiatique, n’exige pas la même
‘traçabilité’”105 (CALABRESE, 2013, p. 132). Por traçabilidade entende-se os traços deixados
no discurso: os termos e expressões utilizados nos enunciados, por exemplo.
Constata-se que o acontecimento médiatico instaura um antes e um depois na esfera
pública de debates sobre um tema, na medida em que contextualiza, apresenta causas e
consequências; é reconfigurado em diversos momentos no tempo e no espaço a cada vez que
surgem novas informações para a narrativa; e recebe uma denominação que termina por ser a
condição de sua existência, identidade e visibilidade dentro do discurso jornalístico. Por
exemplo, quando a queda das torres gêmeas nos EUA passa a ser mundialmente conhecida
como o “Atentado de 11 de setembro” ou apenas “O 11 de setembro”.
Por seu turno, o fait-divers tem vida mais curta. Pelo modo de sua narrativa, mais
universal e atemporal, produz menos denominações (de atores envolvidos, lugares ou
situações) e mais títulos narrativizados, oferecendo ao leitor quase tudo da notícia já no seu
título. Em sua função catártica, o fait-divers representa uma narrativa de anomalia social e,
dentro da sua repetitividade, ele não tem necessidade de ser memorizado pelo discurso social.
Les dénominations produites par les fait-divers n’ont vraisemblablement pas la
capacité de produire, comme les désignants d’événements historico-médiatiques, des
périodisations, des familles d’événements, des désignants paradigmatiques ; en
conséquence, elles n’ont pas le pouvoir d’emmagasiner la mémoire et de produire
105

O acontecimento histórico-mediático não tem os mesmos protocolos enunciativos que o fait-divers, o qual,
por sua função e lugar no discurso mediático, não exige a mesma traçabilidade.
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(CALABRESE, 2013, p. 136).
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Com a clareza dessa distinção entre a notícia que se fecha em si mesma (o fait-divers)
e a notícia que se torna acontecimento pela narrativa mediática que se constrói e se completa
dia após dia, evidenciamos que os dois objetos discursivos, mesmo quando possuem o mesmo
conteúdo, apresentam formatos distintos.
Ao admitirmos, pois, a distinção entre os protocolos discursivos do fait-divers e do
acontecimento, cabe lembrar que a construção do discurso da informação, pela imprensa,
parte inicialmente de uma operação de moldura no espaço e no tempo. Retomando as
reflexões de Mouillaud (2012), os jornais realizam o enquadramento107 de fragmentos da
realidade e os colocam em circulação, isto é, separa-os de seu contexto e os emolduram,
permitindo sua conservação e seu transporte. O resultado (produto) desse corte e focalização
operado pela moldura é o que o autor chama de cena.
A cena do acontecimento não é apenas uma moldura no espaço (como a página do
jornal, por exemplo), mas um fragmento no tempo, que determina sua duração. Dentro de um
lapso temporal, o acontecimento é construído em episódios que configurarão a trama
principal. Para sua reconstrução e análise é necessário proceder a uma “modelagem” no
tempo, ou seja, estabelecer momentos cronológicos que serão considerados como a
emergência do acontecimento, seus ‘ápices’ e seu fim. Tanto no tempo como no espaço, a
construção do discurso da informação, repousa, segundo Mouillaud (2012), sobre decisões
que, atribuindo-lhe limites arbitrários, instituem a cena do acontecimento como uma cena
legítima. Assim, confere ao trabalho de produção de sentido do jornal impresso características
como a referencialidade, a credibilidade e a atualidade.
O enquadramento possibilita aos meios de comunicação tornarem visíveis (e também
invisíveis) fatos, temas, abordagens e pessoas. Para Maurice Mouillaud, o quadro determina
“o que deve ser visto” e “focalizando a visão no interior de seus limites, unifica em uma
cena”. Dizer “o que ocorreu” obriga selecionar certos dados e ligá-los entre si para formar um
“fio” (MOUILLAUD, 2012c, p. 60-61). O jornalismo atua sobre um conjunto de informações
preparadas, de cenários pré-construídos da vida pública e privada. Seu trabalho é, portanto,
106

As denominações produzidas pelos fait-divers não têm, verdadeiramente, a capacidade de produzir, como os
nomeadores de acontecimentos histórico-mediáticos, periodizações, famílias de acontecimentos, nominações
paradigmáticas; consequentemente, elas não têm o poder de armazenar a memória e de produzir séries de
acontecimentos, organizando nossa história imediata.
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Para o sociólogo Erving Goffman, a propósito da interação social e de como os atores sociais organizam a
própria experiência, o enquadramento reúne os “quadros de referência geral construídos socialmente para dar
sentido aos eventos e situações sociais.” (GOFFMAN, 1974, p. 21).
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operar o enquadramento e tornar visível o que emerge na esfera pública, daquilo que surge
como factualidade, mas também a partir de agendas e temas previamente definidos como
relevantes ou atuais. Para Entman (1993), o enquadramento comporta as noções de seleção e
relevância:
To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient
in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem
definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment
recommendation for the item described.108 (ENTMAN, 1993, p. 52 grifos do autor).

A operação de enquadramento realizada pelos media constitui-se de quatro funções, ou
etapas, que não são, necessariamente, obrigatórias: 1) definir a questão (ou problema), 2)
diagnosticar as causas, 3) fazer julgamentos morais e 4) apontar soluções. Envolve, no
processo de comunicação, o emissor, o conteúdo, o receptor e a cultura, que se relacionam
entre si possibilitando a seleção e conferindo preponderância aos elementos que constituem os
problemas, suas causas, evolução e solução. O quadro destaca, então, alguns aspectos da
informação sobre determinado tema, aumentando, com isso, sua saliência, ou seja, sua força
de noticiabilidade (ENTMAN, 1993, p. 52).
O enquadramento conferido pelos media a determinado assunto pode ser
compreendido como a saliência e a proeminência conferidas a recortes da realidade social
narrada. “Os enquadramentos são constructos sociais, articulados pelo discurso”, sendo os
frames “frutos do jogo discursivo, que surgem na e pela cultura” (VIMIEIRO e DANTAS,
2009, p. 5). Assim:
Do mesmo modo que as rotinas de produção e os critérios de relevância em sua
aplicação constante formam o quadro institucional e profissional dentro do qual a
noticiabilidade dos eventos é percebida pelos jornalistas, a ênfase constante de
certos temas, aspectos e problemas forma uma moldura interpretativa, um esquema
de conhecimentos, um frame que se aplica (de maneira mais ou menos consciente)
para dar sentido ao que observamos. (WOLF, 2003, p. 145 grifos do autor).

O processo de seleção, corte e enquadramento do acontecimento baseia-se, segundo
Charaudeau (2010), em critérios externos (contexto), que definem seu “modo de aparição”, e
também em critérios internos da própria instância de produção, como linha editorial e
posicionamento do jornal frente à concorrência. Como a função do discurso da informação é
ocupar-se do que advém ao espaço público, os meios de comunicação selecionam os fatos
conforme seu potencial de atualidade, sociabilidade e imprevisibilidade, bem como a partir de
critérios de tempo, espaço e hieraquia.
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Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los mais salientes em um
conteúdo de comunicação, de modo a promover uma definição de um problema em particular, uma interpretação
sobre causas, uma avaliação moral, e/ou recomendação de soluções para a questão descrita.
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O tempo refere-se a uma das funções dos media que é a de dar conta de
acontecimentos que se situam em uma “cotemporalidade enunciativa”, realizando a
aproximação temporal entre o instante do surgimento do acontecimento e o instante do
consumo da notícia. Garante ao discurso da informação seu caráter de atualidade. Sobre o
espaço, há que se considerar que os media trabalham no limiar entre a proximidade e o
afastamento, uma vez que tem por tarefa reportar os acontecimentos do mundo que ocorreram
em locais próximos ou afastados da instância de reconhecimento. Os acontecimentos, por fim,
passam por um processo de hierarquização no momento de seleção e recorte. Externamente,
os acontecimentos surgem em sua factualidade, são programados ou provocados por uma
instituição social ou política. Internamente, a hierarquização dos acontecimentos segue o
princípio da saliência, que é o modo como os media “constroem representações sobre o que
pode interessar ou emocionar o público” (CHARAUDEAU, 2010, p. 138).
Enquadramento refere-se, portanto, à perspectiva de abordagem de um tema. Pode ser
uma perspectiva de cobertura factual do caso, com foco no caso isolado; ou uma perspectiva
institucional (envolvendo a polícia ou poder público, por exemplo); ou uma abordagem
analítica, de apresentação de dados, pesquisas ou legislação; ou mesmo uma abordagem a
partir do olhar judicial, da comunidade, dos movimentos sociais. Segundo pesquisa da ANDI
(2012), 81,6% do noticiário sobre adolescentes em conflito com a lei no Brasil traz
‘violência/segurança pública’ como enquadramento temático principal, ou seja, a violência
relacionada a crimes, prisões, responsabilização, investigação. Uma perspectiva basicamente
voltada para o trabalho da polícia e do judiciário109.
Isto posto, admitimos para esta pesquisa que a moldura do acontecimento refere-se
tanto às operações de seleção e de enquadramento, quanto à cenografia, que permite que o
acontecimento seja dividido em fragmentos, possibilitando sua leitura. A análise da cena parte
das pistas e traços, no enunciado, do posicionamento da publicação e do que é posto em
evidência na construção discursiva. Analisaremos, portanto, sob quais perspectivas e enfoques
o tema da violência envolvendo crianças e adolescentes é trabalhado tanto pelo jornal de
referência, O Globo,
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Em estudo anterior, a ANDI (2001) estabeleceu seis “chaves de compreensão” para análise das matérias sobre
violência envolvendo crianças e adolescentes: ato violento (especificidades do ato violento, vítimas e
agressores); causas e soluções (aprofundamento do tema); Políticas Públicas (avaliação de ações
governamentais); atores sociais (como judiciário, governo, conselho tutelar, etc, são abordados); dados e
discussões específicas (presença de estatísticas e legislações como o ECA); comportamento editorial (tipos,
tamanhos e abrangência do que é publicado).
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comparativamente, as regularidades e diferenças de enquadramentos entre as publicações, o
que nos ajudará a analisar seus funcionamentos discursivos e posicionamentos.

3.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE

3.3.1 Análise do Posicionamento Discursivo

A noção de dispositivo de enunciação é base para o conceito de contrato de leitura
(VERÓN, 1985; 2004) e, por conseguinte, para o estudo do posicionamento discursivo da
imprensa (FERREIRA, 2006). A problemática de Verón a respeito do contrato de leitura era,
nos anos 1980, entender como duas publicações em concorrência110 poderiam ser tão
similares em termos de conteúdo e leitores e ao mesmo tempo uma obter sucesso no mercado
e outra não. Ocorre que um mesmo assunto pode ser apresentado através de estruturas
enunciativas muito diferentes. Sendo, pois, no plano da enunciação, como explicitado no
capítulo anterior, que o enunciador constrói para si um lugar, posicionando, por conseguinte,
seu destinatário. Esse é um dos aspectos que diferencia os jornais impressos uns dos outros.
Cada jornal cultiva, ao longo de sua história, uma relação que se alimenta de uma
permanente negociação com seus leitores. O “contrato” se firma, então, entre os media
impressos e os leitores pelo viés da leitura, isto é, pelas matérias significantes propostas pelo
jornal, que pressupõem uma expectativa dos leitores. A análise do contrato orienta-se, assim,
por um critério comparativo, focalizando as diferenças discursivas resultado das “invariantes
referenciais”, uma vez que cada discurso, segundo Verón, carrega traços específicos que
mudam lentamente ao longo do tempo.
Émile Benveniste já assumia a importância da relação entre enunciador e
coenunciador para a enunciação, ao afirmar que o que a caracteriza é: “a acentuação da
relação discursiva com o parceiro, seja ele real ou imaginado, individual ou coletivo”
(BENVENISTE, 1989, p. 87, grifo do autor).
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Eliseo Verón, ao elaborar a metodologia de análise do contrato de leitura, estabeleceu como princípio de
análise a situação de concorrência entre duas ou mais publicações impressas de mesmo perfil e, a priori, com
mesmo leitorado. Para nosso estudo, adaptamos e ampliamos o princípio da situação de concorrência para uma
situação ou contexto de convergência e interação jornalística entre jornais de mesmo grupo. Adotaremos, mais
diretamente, sua reflexão sobre como jornal e leitores firmam um pacto, um elo em termos do que é produzido e
as expectativas da instância de reconhecimento.
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Todavia, a observação do mercado editorial brasileiro contemporâneo, marcado pela
segmentação e integração jornalística, expansão de grandes grupos de comunicação e criação
de novos títulos de caráter popular, revela que as relações jornal-leitores ultrapassam as
fronteiras do produto. Os novos contratos tem implicado também sujeitos “extradiscursivos”,
ou seja, os próprios sujeitos ou atores sociais – os jornais enquanto dispositivos e sua inserção
na esfera pública.
O contrato de leitura, por esse viés, configura-se como apenas um dos “contratos”
propostos pelos jornais. Os traços e pistas do posicionamento não estão mais somente na
materialidade do jornal, uma vez que o produto não será mais o único elo estabelecido com os
leitores. Nas sociedades contemporâneas, em processo de mediatização, cada vez mais as
empresas e os grupos de comunicação, enquanto tais, estão presentes na vida dos
leitores/telespectadores, pois conquistaram seu espaço na esfera pública e no mercado
editorial.
O contrato de leitura continua fundamental para estudarmos a relação jornal-leitor
(Enunciador-Destinatário), mas ele não oferece meios de análise mais ampliados que
considere, por exemplo, os constrangimentos ou relações de integração/parceria que se
estabelece entre jornais de um mesmo grupo, e destes com os leitores, nem de que forma essa
relação deixa traços no discurso.
A partir de problemática similar à de Verón, Ferreira (2006) propõe uma metodologia
de análise da relação jornal-leitor que articula uma abordagem semiodiscursiva de estudo da
imprensa com uma abordagem sociológica, inspirada na teoria dos campos sociais de Pierre
Bourdieu.
O autor explica que “os jornais se relacionam com os leitores através de dois tipos de
posicionamentos, ad-extra e ad-intra no que se refere ao suporte imprensa” (FERREIRA,
2006, p. 11). Significa afirmar que o jornal dispõe de dois eixos de atuação: de um lado
relaciona-se discursivamente com seus leitores e outras publicações, momento em que opera
estratégias enunciativas posicionando-se pelo discurso; por outro, adota um posicionamento
institucional enquanto jornal dentro de um grupo de comunicação, mas também como um
jornal no interior do campo do jornalismo impresso. “O sentido é construído pela relação ou
interação. Do lado dos sujeitos discursivos, o sentido é engendrado pela relação no interior do
ato de enunciação e, do lado dos sujeitos sociais, ele é criado a partir da relação existente no
interior do campo social, no caso específico, no campo de produção jornalístico”
(FERREIRA, 2006, p. 12).
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Destacamos que, para Eliseo Verón, as estratégias enunciativas definem-se como “as
variações declaradas dentro de um mesmo tipo de discurso” (VERÓN, 2004, p. 245), no caso,
o discurso da informação. Isto implica dizer que, para a sociossemiótica, não é preocupação
do analista “colocar-se no lugar do” ator social criador do discurso. O lugar do sujeito
empírico, sua intencionalidade, interessa enquanto condição de produção constitutiva do
discurso.
Estratégia refere-se, pois, aos fenômenos de concorrência interdiscursiva próprias do
campo da discursividade e que contribuem para estabelecer a especificidade (singularidade)
de um jornal no interior de um mercado editorial (ou mesmo grupo de comunicação). “Essa
singularidade é capital para a valorização do título”, pois em um mercado em que, do ponto
de vista do conteúdo, a oferta é quase sempre a mesma, “o único meio de cada título construir
sua ‘personalidade’ é através de uma estratégia enunciativa própria, ou seja, construindo um
certo vínculo com seus leitores” (VERÓN, 2004, p. 249, grifos do autor).
Entendemos, assim, que o posicionamento discursivo é construído e reconstruído
continuamente. Pode ser perene ou rompido, dependendo das estratégias enunciativas
utilizadas e o cumprimento, ou não, das expectativas dos enunciadores e coenunciadores
(destinatários ou leitores) da mensagem, levando-se em conta a existência de um
reconhecimento mútuo dos participantes do processo de comunicação. O jornal configura para
si um leitor presumido, para quem a publicação irá direcionar suas decisões estratégicas em
termos de enunciação a fim de estabelecer um relacionamento cúmplice e fiel. No plano da
enunciação, o enunciador constrói um “lugar” para si e posiciona, de alguma maneira, o
destinatário.
Verón (2004) ilustra o funcionamento de um contrato com análises de revistas
francesas, classificando o enunciador segundo as estruturas enunciativas que emprega para
relacionar-se com seu leitor presumido. Por exemplo: um enunciador objetivo é aquele que
enuncia asserções com pretenso efeito de sentido de verdade e objetividade, combinando
afirmações não modalizadas (uso de terceira pessoa, não interroga seu destinatário, prefere a
quantificação ao invés da qualificação) típicas do discurso jornalístico. Um enunciador
pedagógico propõe uma relação desigual entre enunciadores, ou seja, uma parte que sabe, que
informa, recomenda (o jornal) e outra parte que não sabe, é receptiva e às vezes passiva (o
leitorado). Um enunciador cúmplice é mais próximo do leitor, estabelecendo relações de
diálogo e interpelação.
Para a análise do contrato institucional da imprensa escrita, nos situamos no interior do
domínio sociológico para operar o posicionamento dos sujeitos sociais. Adotamos, enquanto
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método, a teoria dos campos sociais de Pierre Bourdieu (1997) por entendermos ser pertinente
para a compreensão do modo como duas publicações de perfis editoriais distintos articulam-se
dentro de um mesmo grupo de comunicação e no interior do mercado editorial.
Segundo a teoria dos campos sociais, a realidade social (feita de estruturas e em
contínua construção) constitui-se pela relação de forças, pelo tensionamento, entre os diversos
sujeitos (agentes) sociais que formam os campos sociais. A representação de mundo ou da
realidade social é fruto, pois, de inúmeras ações operadas pelos sujeitos sociais no interior dos
campos.
A noção de campo em Bourdieu caracteriza a autonomia de certo domínio de
concorrência e disputa dentro de um determinado espaço social. Cada espaço corresponde,
assim, a um campo específico (cultural, econômico, educacional, científico, jornalístico etc),
no qual a posição social do sujeito é determinada por suas ações e práticas. Os campos sociais
podem, através de um processo de maior autonomia, livrar-se da influência de outros campos
ou mesmo influenciar. Esse grau de autonomia varia segundo as épocas, a tradição nacional,
regional. Por exemplo, o campo de produção jornalístico brasileiro não é o mesmo hoje se
comparado à década de 1980.
Metodologicamente, existem três etapas de análise de um campo, de acordo com
Bourdieu: 1) saber a posição do campo estudado em relação ao campo macrossocial – para
estudar um grupo de comunicação, por exemplo, um primeiro passo é situá-lo em relação à
grande imprensa nacional, bem como aos campos econômico e político; 2) conhecer as
estruturas internas de um campo social, a regra do jogo que rege seu funcionamento social; 3)
analisar o habitus111 dos sujeitos sociais em atuação no campo e sua trajetória social (que é a
história das posições e tomadas de posição dos sujeitos).
Esses três níveis de análise podem ser descritos da seguinte maneira: o grau de
autonomia do campo estudado em relação aos outros campos sociais; seu funcionamento
interno com a hierarquia real entre os sujeitos sociais; e a maneira pela qual estes sujeitos
atingem posições diferenciadas. O funcionamento do campo social está no centro deste tipo
de análise. No entanto, o ponto de vista pode se situar do lado do campo (objeto) ou do lado
do habitus (sujeito).
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Habitus refere-se a um sistema aberto de disposições, ações e percepções que os indivíduos adquirem com o
tempo em suas experiências sociais (tanto na dimensão material, corpórea, quanto simbólica, cultural, entre
outras). O habitus vai, no entanto, além do indivíduo, pois diz respeito às estruturas relacionais nas quais está
inserido, possibilitando a compreensão tanto de sua posição num campo quanto seu conjunto de capitais.
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Assim como o posicionamento será analisado em seus dois eixos (discursivo e
institucional), também os sujeitos envolvidos serão considerados em seus aspectos discursivo
e empírico, compreendidos e articulados em um processo de semiotização global 112. Segundo
Ferreira (2013), a enunciação conduz a um duplo “contrato”, em que as instâncias empíricas e
discursivas se influenciam mutuamente e se desenvolvem em permanente relação. Em outras
palavras, “a evolução do posicionamento discursivo é a evolução do perfil dos sujeitos sociais
e dos sujeitos discursivos numa constante troca entre eles”, uma vez que “todo
posicionamento discursivo é, antes de tudo, um posicionamento sociossemiótico no sentido
pleno do duplo processo de significação” (FERREIRA, 2013, p. 171).
Nessa perspectiva, o estudo do posicionamento discursivo tem como objetivo analisar
a construção de sentido de um ou mais meios de comunicação, levando em consideração a
implicação de quatro sujeitos: dois empíricos (sujeito comunicante e sujeito interpretante) e
dois sujeitos discursivos (sujeito enunciador e sujeito coenunciador). Defendemos que os
lugares ocupados pelos sujeitos discursivos são plenos de sentido, mas essa posição não
exclui a presença enriquecedora dos sujeitos empíricos (sujeitos sociais para os fins desta
pesquisa) no ato de enunciação. Os sujeitos sociais e discursivos possuem dinâmicas
específicas em seus próprios espaços; no entanto, eles se encontram em um mesmo processo
de significação.
Os jornais objetos desta pesquisa constituem-se, portanto, em dois sujeitos discursivos
(Enunciadores) e dois sujeitos sociais (empresas jornalísticas). Nesse arranjo, situaremos o
Grupo Globo como o emissor empírico, operando sobretudo como uma condição de produção
constitutiva dos discursos dos jornais que o integram, conforme ilustra a Figura 04. O Grupo
Globo estabelece as regras e constrangimentos a partir dos quais seus media informativos irão
atuar, particularmente por meio dos seus Princípios Editoriais, documento norteador das
práticas jornalísticas do conglomerado de comunicação113.
Importante ressaltar que esse arranjo jornalístico dentro de um grande grupo de
comunicação é um dos aspectos salientes do processo de mediatização e de transformações
pelas quais passam o dispositivo jornal impresso atualmente – os quais interferem diretamente
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Paul Ricoeur (1986) trabalha com a noção da semiotização global, ou duplo processo de significação, a partir
da análise das três mimeses. Interessa pontuar que o filósofo propõe considerar o social (os aspectos
extradiscursivos) no âmbito das análises semióticas por acreditar que há uma relação de autonomia e
dependência entre as duas instâncias de significação dos sujeitos implicados no processo de enunciação: os
sujeitos sociais ou empíricos, e os sujeitos discursivos (FERREIRA, 2013, p. 169-173).
113

Optamos por utilizar o termo sujeito social para designar os jornais O Globo e Extra, em seus aspectos
empírico e institucional, e emissor empírico quando nos referirmos ao Grupo Globo.
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no ato enunciativo. Convergência mediática, criação e segmentação de novos títulos com
características populares, redações integradas, rotinas e processos de produção compartilhadas
são outras dessas (re)configurações.

FIGURA 04: Esquema da relação entre sujeitos sociais e discursivos

GRUPO GLOBO
(sujeito social)
EMISSOR
JORNAL O GLOBO
(sujeito social e sujeito discursivo)
SE1 – SUJEITO ENUNCIADOR 1

Leitores
(sujeito social e discursivo)
Co1 – COENUNCIADOR 1

JORNAL EXTRA
(sujeito social e sujeito discursivo)
SE2 – SUJEITO ENUNCIADOR 2

Construídos e
posicionados
institucional e
discursivamente no
campo mediático
brasileiro

Leitores
(sujeito social e discursivo)
Co2 – COENUNCIADOR 2

Como se posicionam e constroem o sentido da violência
envolvendo crianças e adolescentes?

Por fim, a análise do posicionamento adotado pelos jornais O Globo e Extra no que se
refere ao discurso da violência será desenvolvida a partir de três princípios, que aliam,
conforme defendemos, uma visada semiodiscursiva com uma abordagem sociológica. A
análise considera a dinâmica do leitorado (as expectativas dos leitores presumidos), a
evolução sociocultural tanto das publicações como da temática em estudo e a situação de
interação entre dois jornais no interior de um mesmo grupo de comunicação.


A dinâmica do leitorado evidencia a relação do jornal com as aspirações, expectativas,
motivações, interesses e imaginário do público.



A evolução sociocultural da temática da violência e também do campo jornalístico
modifica o posicionamento dos jornais e deve ser acompanhada, sem, no entanto,
desligar-se do seu leitorado.
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A situação de integração jornalística dentro de um mesmo grupo de comunicação
motiva transformações e adaptações de contrato se a consideramos como um princípio
definidor, as regras a partir das quais a publicação atua.
Esses princípios, que dinamizam o contrato de leitura e nos conduzem ao

posicionamento discursivo, fazem com que o meio de comunicação permaneça em uma eterna
negociação com seu leitorado. As propriedades de seu discurso dependerão da aceitação das
estratégias de apropriação (ou leitura) de seus possíveis leitores, bem como de sua inserção na
esfera pública mediática.
O estudo do posicionamento discursivo busca analisar, portanto, como nos ensina
Giovandro Ferreira, as “coerências e incoerências no interior destes dois níveis (estratégia no
interior da imprensa e fora dela) e também as coerências e incoerências entre estas duas
instâncias de análise” (FERREIRA, 2006. p. 13). Nossa análise sobre posicionamento dos
jornais O Globo e Extra acerca da temática da violência envolvendo crianças e adolescentes
focalizará, portanto, os traços deixados pelas suas estratégias nestes dois planos: no interior do
ato de enunciação e no interior do campo de produção jornalístico.

3.3.2 A Análise de Discurso (AD)

A Análise de Discurso de Escola Francesa (AD), enquanto domínio de pesquisa,
emerge na década de 1960 influenciada pelos estudos estruturalistas do funcionamento da
língua, que a consideravam como um sistema fechado em si mesmo. Em sua origem,
constitui-se epistemologicamente no tripé: Linguística/Materialismo Histórico/Psicanálise. A
Linguística oferece o aspecto material de descrição da língua, enquanto sistema, afirmando a
não-transparência da linguagem, evidenciando que a relação linguagem/pensamento/mundo
não é unívoca e nem uma relação direta que se faz termo a termo. Do Materialismo, a AD
herda a noção da historicidade e de como o homem faz história e é constituído por ela, ou
seja, como as condições de produção do discurso são também parte dele. Compreendendo
então a língua como um acontecimento em um sujeito afetado pela história, recorre à
Psicanálise para deslocar a noção de indivíduo para a de sujeito.
A AD inspira-se na linguística textual ao considerar a dimensão organizacional do
texto, porém, avança por levar em conta também o processo, as condições de produção e a
presença do sujeito na enunciação. Ou seja, observa o momento sócio-histórico da produção e
como esse contexto interfere na significação. Assim, o texto deixa de ser visto somente em

125

sua imanência, como a materialização de discursos na língua, para ser entendido como um
“conjunto significante” (VERÓN, 1987; 2004). Por conta desse entendimento, Eliseo Verón
inclusive defende o uso da expressão no plural “análise dos discursos”. Pois “o que é
produzido, o que circula e o que produz efeitos dentro de uma sociedade são sempre discursos
(evidentemente, tipos de discurso, cujas classes devem ser identificadas e cuja economia de
funcionamento deve ser descrita)” (VERÓN, 2004, p. 61, grifos do autor).
Interessa-nos analisar, assim, o sentido da violência constituído pela imprensa, ou seja,
por um tipo de discurso específico: o discurso da informação – ao qual temos acesso tão
somente por meio do funcionamento discursivo. Isso significa admitir que a análise não é
completa ou exaustiva, mas sim que busca evidenciar os traços de operações discursivas
dentro de um campo de efeitos possíveis. Uma análise discursiva refere-se, portanto, ao modo
de abordar um texto.
Trabalharemos com o discurso considerado como um sistema de regras que define a
especificidade de uma enunciação, por seu modo de organização e por regularidades
enunciativas; uma forma de ação (e não apenas representação do mundo) orientada (se
constrói em função de uma finalidade), interativa (dialógica e relacional) e contextualizada
(pois o contexto não é apenas um cenário do discurso e este não existe sem contexto). O
discurso é, ainda, regido por normas (que cabe aos interlocutores respeitar, quando participam
de um ato de comunicação), considerado no bojo de um interdiscurso (conjunto de ditos e
discursos outros) e assumido por um sujeito (fonte de referências pessoais, temporais e
espaciais que indica quem diz e a quem diz) (MAINGUENEAU, 2011).
Nesses termos, o jornal impresso, enquanto meio de comunicação e dispositivo de
enunciação, constitui-se de enunciados que estão em constante diálogo, em relação. Por isso,
para avançar na compreensão de um discurso não basta a interpretação ou compreensão dos
sentidos do léxico – a semântica –, mas de informações que acompanham o texto (o
extradiscursivo), evidenciando, assim, a interdiscursividade114 constitutiva dos discursos.
Os operadores da AD e das Teorias da Enunciação servirão de base para o estudo do
funcionamento discursivo dos jornais O Globo e Extra. A perspectiva adotada é a de tomar a
enunciação, no âmbito da análise de discursos, como uma descrição de operações. Dito isso,
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Os discursos são constituídos por outros discursos, em uma relação dialógica, produzindo sentido na relação
com discursos diversos dentro de um mesmo universo discursivo (MAINGUENEAU, 2011) ou formação
discursiva (FOUCAULT, 2008). Pode ser explicado como sendo um conjunto de discursos do mesmo campo que
mantêm relações de delimitação recíproca uns com os outros – e também como um conjunto das unidades
discursivas com as quais um discurso entra em relação explícita ou implícita (CHARAUDEAU e
MAINGUENEAU, 2004, p. 286-287).
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apresentamos, a seguir, as principais noções e operadores da AD a serem mobilizados nos
próximos capítulos, entre eles os dêiticos, o vocabulário, figuras e vozes discursivas.
A maneira como o enunciado toma forma pode caracterizar a posição do discurso em
relação à situação de enunciação. Nesse sentido, importante operador para estudo do
funcionamento discursivo e das expectativas do leitor é o dêitico ou embreante. As marcas
linguísticas deixadas sobre a superfície do discurso são referências que permitem opor os
enunciados que organizam suas marcações com relação à situação de enunciação (enunciados
embreados) e aqueles que constroem marcações através do envio interno ao enunciado
produzindo universos autônomos e generalizações (enunciados não embreados).
Os dêiticos estão divididos em diferentes categorias como a utilização de pessoa,
espaço e tempo. De acordo com Benveniste (1989) e Maingueneau (2011):


Índices de pessoa: é a relação eu-tu, tu-vós, nós-eles que se produz na e pela
enunciação. Os dêiticos de pessoa (pronomes pessoais) designam o lugar social, o
lugar de quem enuncia e de quem recebe a mensagem, ao explicitar quem fala.
Possibilita identificarmos, no enunciado, as relações de cumplicidade ou
distanciamento, por exemplo, entre enunciador (jornal) e coenunciador (leitor)115.



Índices de espaço (este, aqui, etc): termos de referência que posicionam de ‘onde’ fala
o enunciador. Por exemplo, aqui designa o espaço onde falam os enunciadores; lá, um
lugar distante; isso, um objeto inanimado mostrado pelo enunciador, etc.



Índices de tempo: são determinados em relação ao centro da enunciação. Englobam os
tempos verbais, o presente que coincide com o momento da enunciação, o aqui-agora
da enunciação. É a referência do momento da enunciação e podem ser marcas de
presente, passado e futuro acrescentadas ao radical do verbo; ou termos com valor
temporal como ontem, amanhã, hoje, há dois dias, ano passado.

Sobre os dêiticos de tempo, vale pontuar que a inserção do discurso da informação no
mundo marca o sentido de atualidade do jornalismo. O tempo presente é elementar e a
temporalidade do enunciado jornalístico é o agora, o que possilita situar a enunciação no
presente, mas também identificar os fatos narrados em um passado (mais próximo ou mais
distante) ou remetendo a um futuro. É da categoria do presente que nasce a categoria do
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A título de ilustração: “o nós implica simultaneamente uma inclusão (das pessoas às quais o nós se dirige ou
daquelas que eu represento ao falar) e uma exclusão, explícita ou implícita (dos outros dos quais nós falamos, de
vós aos quais nós se dirige)” (MEUNIER e PERAYA, 2008, p. 219).
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tempo: “o presente é propriamente a origem do tempo. Ele é esta presença no mundo que
somente o ato de enunciação torna possível” (BENVENISTE, 1989, p. 85).
Já as marcas de pessoa e seus empregos são, para Meunier e Peraya (2008), a
“manifestação mais notável e instrutiva dos efeitos pragmáticos do discurso”. Os pronomes
pessoais, ensinam os autores, segmentam o continuum social em entidades distintas,
instituindo a dimensão relacional da enunciação. “Eles são os agentes, talvez principais, do
efeito pragmático do discurso que é estabelecer diferenças” (MEUNIER e PERAYA, 2008, p.
219).
Por isso, na análise, ficaremos atentos às marcas de pessoa, como traços do dispositivo
de enunciação construído pelo jornal, mas, além delas, será igualmente importante
desnaturalizar o uso de certos substantivos e adjetivos. O estudo do vocabulário empregado
no enunciado foi, na fase inicial da AD, um objeto privilegiado de investigação. Aqui, como
trabalharemos principalmente com o texto escrito, ele terá também um lugar valorizado.
Ainda que nosso amplo corpus nos obrigue a destacar apenas os casos mais significativos,
ficaremos atentos ao uso dos dêiticos e também das palavras plenas (substantivos, adjetivos
etc.) e instrumentais (conectivos) relevantes para os objetivos da pesquisa. Isso porque o
campo lexical evidenciado no enunciado nomeia, descreve, qualifica, provoca interpretações e
julgamentos sobre o fato narrado. Sua análise possibilita identificar a maneira como os jornais
nomeiam os acontecimentos, qualificam (adjetivam e descrevem) os implicados na violência,
o lugar do fato, etc.
As figuras discursivas que são construídas pelo jornal colaboram para revelar as
tendências enunciativas das publicações. A maneira pela qual os autores da violência, as
vítimas, a sociedade e o Estado são apresentados e qualificados, seja nos textos, fotografias,
legendas ou títulos, nos possibilitam tecer inferências sobre como a publicação enquadra o
acontecimento e quais sentidos mobiliza. O estudo dos qualificativos resume-se à
identificação e análise do campo lexical, especialmente os adjetivos, com os quais as figuras
da narrativa são nomeadas e descritas.
Por exemplo, no caso de coberturas sobre violência praticada por adolescentes, os
autores de infrações são usualmente descritos pela imprensa como violentos, vândalos,
delinquentes, pessoas de comportamento reprovável e que devem receber a sanção do Estado
(ANDI 2001; FERREIRA 2011, 2012; GARCIN-MARROU, 2007). Ao proceder dessa
forma, a imprensa – o jornalismo de maneira geral – reenvia o leitor a sentidos préestabelecidos e estabilizados socialmente.
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Além das figuras de vítimas e autores, mais presentes em análises sobre a produção
mediática sobre violência, Garcin-Marrou (2007) recomenda que também a sociedade, o
Estado e o território, ou seja, o espaço onde ocorreu a violência, sejam analisados quanto à
sua qualificação e descrição pelos media. A autora defende que todas essas instâncias
empíricas e diretamente implicadas pela violência narrada oferecem ao analista pistas acerca
do modo como os jornais produzem sentido sobre a violência, enquadrando o acontecimento e
posicionando-se discursivamente. Analisaremos como as figuras discursivas são construídas,
buscando responder às questões: quem são os autores da violência? Quem são as vítimas?
Como a sociedade – a comunidade, a família – implicada pela violência é construída? Em que
lugar ocorre o fato violento? Como esse espaço é nomeado e descrito? Como o poder público
é construído? O Estado é questionado? O Estado é apontado como responsável?
Outra forma de identificar as escolhas ou estratégias de construção de sentido sobre
violência pelos jornais impressos é perceber “em nome de quem” eles falam e como as
instâncias implicadas pela violência se reconhecem, simbolicamente, nessa produção
discursiva. Compreender “quem” fala, ou seja, quais as vozes presentes no discurso, pode ser
um bom indicador, como nos ensina Garcin-Marrou (2007), do ponto de vista interpretativo e
da perspectiva de abordagem adotada pelo meio de comunicação em análise. Está, ainda,
indissociável da posição sociopolítica (institucional) e discursiva do próprio media. Ao
autorizar que a vítima ou o autor da violência se manifeste, ao escolher quais trechos do relato
ou da entrevista será publicizado, bem como ao silenciar, por outro lado, determinadas fontes,
o jornal demonstra claramente sua decisão editorial e posicionamento sobre a questão em
debate.
Segundo Maingueneau (2011), o indivíduo que fala manifesta-se como o “eu” do
enunciado e é aquele que se responsabiliza por esse enunciado e se torna fonte de referências
da situação de enunciação. No enunciado jornalístico (discurso citante), esse movimento fica
evidente quando o enunciador cita, por discurso direto ou indireto, a fala de alguém, não se
colocando (explicitamente) como responsável por essa fala, nem como o ponto de referência
de sua ancoragem na situação de enunciação. No entanto, ele continua sendo o responsável
pela enunciação. É quem informa ao leitor a existência de outras enunciações (discursos
citados) no interior do enunciado.
As várias vozes percebidas simultaneamente no discurso definem a polifonia,
conforme conceito elaborado por Bakhtin em sua teoria literária, e adaptado pela AD. A
polifonia é associada ao nível do enunciado, que inclui marcas dos protagonistas de sua
enunciação. Oswald Ducrot (1987) estabelece uma distinção entre locutor e enunciador: o
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locutor é o autor que o enunciado atribui à sua enunciação, capaz de colocar em cena os
enunciadores (personagem apresentada pelo enunciado como autor do ato de fala), sendo que
nenhum desses é o sujeito empírico (autor) responsável pelo texto. Nesta pesquisa,
adotaremos os termos Enunciador quando nos referirmos aos jornais em estudo (O Globo e
Extra) e enunciador quando se tratar da fala dos envolvidos no caso de violência e citados
pela matéria. O coenunciador permanece sendo o destinatário da enunciação, no caso, os
leitores dos jornais.
Para Mouillaud (2012), as formas de citar o discurso do outro revelam as estratégias
do enunciador que, ao utilizar a voz do outro, confere maior ou menor importância dentro da
hierarquia argumentativa do texto. O jornal diário tornou-se, para o autor, um substituto do
espaço público: “um fórum em que se escuta o eco de todas as vozes públicas, ao mesmo
tempo em que tem sua própria voz. Esta dualidade está na origem das estratégias pelas quais o
jornal manipula, seja por identificar-se com ele, seja por distanciar-se dele, o discurso de
outrem” (MOUILLAUD, 2012a, p. 44-45). O discurso do jornal impresso é, por excelência,
polifônico, uma superfície onde dialogam diversas vozes: a do jornal enquanto instituição, a
do jornalista (redator) e a das fontes de informação.
O debate sobre as fontes consultadas e citadas pelos jornais em suas coberturas sobre
violência envolvendo crianças e adolescentes não é novo. Estudos diversos comprovaram a
ausência, total ou parcial, da fala dos envolvidos diretos na violência, sejam eles autores –
adolescentes que cometem atos infracionais, por exemplo –, vítimas ou mesmo familiares
(ANDI, 2001, 2005, 2006; FERREIRA, 2011, 2012; GARCIN-MARROU, 2007). Com raras
excessões, os jornais impressos brasileiros não costumam evidenciar em suas páginas as
opiniões e falas dos autores de infrações como se quisessem “eviter d’adopter leur point de
vue”116 (GARCIN-MARROU, 2007, p. 247). O que constrasta diretamente, como visto no
exemplo anterior, com a qualificação explícita, ou mesmo a estigmatização, dos responsáveis
pelas violências.
Trabalharemos, pois, as vozes discursivas não apenas identificando e descrevendo
quais as fontes mais ou menos frequentes nas narrativas, mas sobretudo buscaremos analisar o
que e como dizem, como se expressam, (se) explicam ou descrevem a situação de violência,
suas causas e consequências, e também seu envolvimento no caso. Como as falas dos
enunciadores/fontes são construídas pelos jornais? Quando as falas das fontes são
evidenciadas no enunciado, o que falam? Como falam? O estudo das vozes caminha lado a
116

Evitar adotar seu ponto de vista.
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lado à análise das figuras, visto que aquilo que falam e como enunciam remetem à maneira
pela qual as pessoas e instituições são construídas pelas publicações.
Tanto a análise das figuras discursivas quanto das vozes demanda estarmos atentos ao
uso, pelos jornais, de modalizadores. O discurso relatado, característica do enunciado
jornalístico, constitui uma enunciação sobre outra enunciação (MAINGUENEAU, 2011).
Para indicar que não é o responsável pelo enunciado citado, o Enunciador recorre à
modalização em discurso segundo (de acordo com o delegado, para a mãe da criança, segundo
fontes ligadas ao governo). São também modalizadores advérbios117 como: talvez,
manifestamente, provavelmente, felizmente, parece, de alguma forma, evidentemente, etc.
Além de remeter ao discurso de outro enunciador, ou seja, a uma interdiscursividade,
os modalizadores podem ter ainda função de “distância” (a partir de onde se enuncia) e
“perspectiva” (a partir de qual ponto de vista) (GENETTE, 1972). A função do discurso
narrativo, assim como do discurso da informação, não é ordenar, formular uma expectativa ou
anunciar uma condição, mas simplesmente contar uma história, ou seja, “reportar os fatos”
(reais ou fictícios). Ou seja:
On peut en effet raconter plus ou moins ce que l’on raconte, et le raconter selon tel
ou tel point de vue ; et c’est précisément cette capacité, et les modalités de son
exercice, que vise notre catégorie du mode narratif : la « représentation », ou plus
exactement l’information narrative a ses degrés ; le récit peut fournir au lecteur plus
ou moins de détails, et de façon plus ou moins directe, et sembler ainsi se tenir à
plus ou moins grande distance de ce qu’il raconte ; il peut aussi choisir de régler
l’information qu’il livre, non plus par cette sorte de filtrage uniforme, mais selon les
capacités de connaissance de telle ou telle partie prenante de l’histoire (personnage
ou groupe de personnages), dont il adoptera ou feindra d’adopter ce que l’on nomme
couramment la « vision » ou le « point de vue », semblant alors prendre à l’égard de
118
l’histoire telle ou telle perspective
(GENETTE, 1972, p. 183-184, grifos do
autor).

Um dos efeitos de sentido esperado do discurso da informação é o da objetividade, isto
é, o distanciamento com o qual a notícia é narrada. Efeito pretendido pelo uso,
principalmente, de verbos em terceira pessoa e do discurso reportado. Consideraremos em
nossa análise que, ao noticiar um acontecimento violento envolvendo crianças e adolescentes,
os jornais podem fazê-lo de forma mais distante ou próxima do leitor, evidenciando a relação
117
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Geralmente advérbios de modo e opinião, mas também os de intensidade, exclusão, inclusão e ordem.

Pode-se de fato contar mais ou menos do que se narra, e contar segundo determinado ponto de vista; e é
precisamente esta capacidade, e as modalidades de sua operação que visa nossa categoria do modo narrativo: a
“representação”, ou mais precisamente a informação narrativa, tem seus graus; a história pode fornecer ao leitor
mais ou menos detalhes, e de forma mais ou menos direta, e parecer assim se manter à maior ou menor distância
de quem narra; pode-se também optar por regular a informação que se emite, não por esse tipo de filtro
uniforme, mas de acordo com a capacidade de conhecer determinado lado dos envolvidos na história
(personagem ou grupo de personagens), a partir do qual se adotará ou simulará adotar a ‘visão’ ou o ‘ponto de
vista’, parecendo então tomar em relação à história uma determinada perspectiva.
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que estabelece com seu leitorado; ou adotando essa ou aquela perspectiva (por exemplo, um
viés punitivo, de cobrança ou de solidariedade para com as vítimas). Entenderemos
perspectiva como uma modalização do dizer jornalístico que nos conduz ao enquadramento
(moldura) operado pelo Enunciador ao fato noticiado.
Enfim, mas não menos importante, levaremos em conta a emoção no discurso. Para
Quéré (2013), as emoções são parte integrante do acontecimento e estão muito ligadas a
situações envolvendo tragédias ou acidentes. Em se tratando das emoções no discurso
mediático, Louis Quéré afirma que leitores ou telespectadores podem passar por uma
experiência emocional quando, por exemplo, se preocupam com um “drama” ou história
(catástrofes naturais, assassinatos, crises, etc) “qu’il éprouve de la surprise, de l’inquiétude, de
l’effroi, de l’indignation, de la colère ou de la compassion en suivant ces « drames »” 119.
(QUÉRÉ, 2013, p. 22). Sentimentos que, por serem da ordem dos efeitos concretos
percebidos na instância de reconhecimento, não são objetos do analista de discursos.
A AD ocupa-se, conforme Patrick Charaudeau (2000), dos efeitos possíveis (leituras
possíveis) propostos pelo discurso. O medo, por exemplo, não será considerado em função do
modo como o sujeito o manifesta psicologicamente, nem como categoria na qual se coloca o
sujeito pelo que ele é, pela situação que se encontra ou como sintoma de um comportamento
coletivo, mas como “signe de ce qui peut advenir au sujet du fait que lui-même serait en
mesure de le reconnaître comme une figure, comme un discours socialement codé.”120
(CHARAUDEAU, 2000, p. 127, grifo do autor).
O autor aborda a natureza da emoção no discurso analisando três aspectos: a situação
de comunicação (inserção em um tipo de dispositivo de comunicação), o universo de saberes
compartilhados (campo temático, imaginário sociodiscursivo) e as estratégias enunciativas.
Assim, segundo ele, é possível tratar da diversidade de efeitos de um mesmo ato de
enunciação e suas especificidades culturais. O discurso de emoção evidencia-se, portanto,
dentro de condições de produção específicas, de “constrangimentos e liberdades enunciativas”
(CHARAUDEAU, 2000), e a partir de entendimentos compartilhados entre enunciadores
sobre o que vem a ser “emoção” (medo, dor, sofrimento, cólera, alegria, etc.). Ou seja, a

119
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Em que sente surpresa, preocupação, pavor, indignação, raiva ou compaixão, acompanhando esses “dramas”.

Sinal do que pode acontecer ao sujeito e do que ele próprio seria capaz de reconhecer como uma figura, como
um discurso socialmente codificado.
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produção de sentido depende daquilo que o coenunciador aceita como proposta de leitura
possível e das noções que compartilha socialmente121.
Como sabemos, a análise pretendida pode apenas recuperar os traços enunciativos, as
marcas de um efeito pressuposto de emoção, estudando, por exemplo, o modo de construção
‘dramatizante’ de uma narrativa. Sendo assim, quais são os traços ou pistas do discurso de
emoção nas coberturas jornalísticas sobre violência envolvendo crianças e adolescentes?
Onde e como se evidenciam na enunciação do jornal impresso?
Na mesma perspectiva de Charaudeau, Jean-François Tétu (2004) oferece alguns
caminhos metodológicos para a análise das emoções no dispositivo mediático. Segundo o
autor, os media costumam recorrer à dramatização de sentimentos na construção dos
acontecimentos utilizando-se do apelo à compaixão e solidariedade às vítimas; denúncia de
autores/acusados e do poder público; estetização do espetáculo da desolação (imagens de
vítimas em situações realmente apelativas); reforço daquilo que representa uma ameaça à
sociabilidade e ou uma ameaça à humanidade, como crimes vistos como inexplicáveis.
Em termos de escolha de vocábulos, os jornais podem adotar um “discurso
minimalista” (TÉTU, 2004, p. 17): trata-se de dizer o menos possível a fim de suscitar
emoções. Estratégia bastante comum nos títulos-assunto, em que apenas uma palavra ou uma
frase com duas ou três palavras nomeia o acontecimento ao mesmo tempo em que pode
provocar efeitos de sentido de emoção. As palavras escolhidas podem significar de forma
transparente as emoções a que se referem (como raiva, angústica, horror, indignação, medo,
etc.), ou não descreverem as emoções, mas remeterem a seu universo discursivo (como
assassinato, vítimas, manifestação, acidente, etc.) (CHARAUDEAU, 2000, p. 139). O uso de
frases nominais e de um presente narrativo é outra forma de evidenciar o realismo ou mesmo
um fatalismo na descrição do acontecimento. Trata-se de estratégia de presentificação do
discurso.
As fotografias no discurso de emoção costumam chocar pela brutalidade, pelo
inesperado, pela tristeza, pela supervalorização de determinados aspectos mais emotivos do
acontecimento. Revelam, assim como a terminologia, uma cultura compartilhada, ou seja,
aquilo que jornais e leitores compreendem como sendo chocante e inaceitável. Como por
exemplo, a fotografia do menino sírio, de três anos, encontrado morto em uma praia turca
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Charaudeau (2000) utiliza os termos pathos, pathémique e pathémisation no lugar de emoção por considerar
que permitem colocar a análise do discurso das emoções dentro do quadro teórico da Retórica de Aristóteles,
observando o discurso por uma perspectiva de efeitos possíveis. O autor fala, então, de “efeitos pathêmicos” do
discurso, como compaixão, cólera, dor, alegria, etc.
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após naufrágio de uma embarcação de imigrantes, que estampou as capas dos jornais do
mundo todo no dia 03 de setembro de 2015.
Trabalharemos, portanto, em busca dos traços ou pistas, nas matérias significantes do
jornal impresso, do discurso de emoção – entendido, nesta pesquisa, como uma invariante
discursiva que perpassa todas as matérias significantes do discurso jornalístico, seja títulos,
textos ou imagens. Possibilita evidenciarmos as estratégias enunciativas dos jornais para
produzir o efeito de sentido de emoção, contribuindo para a análise da construção da violência
por jornais populares e de referência.
Os operadores de análise da AD, ora apresentados, podem ser aplicados ao estudo de
qualquer matéria significante do jornal impresso para a compreensão global do funcionamento
discursivo e do posicionamento de uma publicação. No item a seguir, demonstramos como
tensionaremos tais operadores de análise nos diversos elementos que compõem o jornal.

3.3.3 Análise comparativa das matérias significantes

Os procedimentos de análise comparativa das matérias significantes para a
compreensão da construção do sentido da violência envolvendo crianças e adolescentes pelos
jornais impressos, bem como do posicionamento adotado pelos jornais O Globo e Extra,
inspira-se em Verón (1985; 2004), Ferreira (2006), Garcin-Marrou (1996; 2007) e Mouillaud
(2012), entre outros. Em linhas gerais, o jornal impresso pode ser abordado sob três pontos de
vista: a partir da instância da produção, reconstituindo os constrangimentos e condições de
sua construção (gramática de produção); a partir da instância de recepção, detectando as
leituras possíveis que produz (gramática de reconhecimento); e ainda pela perspectiva do
produto, identificando o funcionamento discursivo e as estratégias enunciativas adotadas pelo
jornal. Eliseo Verón nos ensina que:
Se a análise de discursos é comparativa, se trabalha relacionando superfícies
discursivas umas com as outras, é porque é impossível saber, considerando
isoladamente uma “unidade” discursiva qualquer, quais são os traços cuja detecção é
pertinente para chegar à descrição operacional de uma certa economia discursiva.
Por “unidade” entendo um fragmento discursivo qualquer, cujo recorte é proposto,
por assim dizer, pela organização material dos discursos sociais (uma página, uma
capa, um artigo, um livro, uma transmissão de televisão, um título, etc). (VERÓN,
2004, p. 162-163).

Assim, uma superfície textual está composta por traços, que podem ser interpretados
como os vestígios de operações discursivas subjacentes que remetem às condições de
produção do discurso e cuja economia define o quadro das leituras possíveis, isto é, o quadro
dos efeitos possíveis de sentido desse discurso. De modo que as operações mesmas não são

134

visíveis na superfície textual: devem reconstruir-se (ou postular-se) partindo dos traços que
deixam evidentes na superfície (VERÓN, 2004, p.51). O que faz, então, o enunciado
significar, como diz o autor, é mesmo o ato de ele ser proferido e não somente suas palavras.
Para encontrar os traços inscritos no produto e que conduzem ao posicionamento
discursivo de uma publicação impressa, definimos estratégias de análise que levam em conta
as especificidades do dispositivo jornal impresso e as estratégias adotadas pelo O Globo e
pelo Extra para produzir sentidos da violência. Através desses traços específicos, a medida em
que a análise avança, buscaremos recuperar o conjunto do funcionamento discursivo das
publicações, a fim de caracterizar o posicionamento discursivo do jornal de referência e do
jornal popular sobre a temática em estudo. Como a análise de discursos se processa sobre um
conjunto de superfícies discursivas, são os objetivos da análise, por fim, que definem a
seleção dessa superfície e, dentro dela, a unidade mínima de focalização, que pode ser um
título, um artigo, uma foto, ou mesmo a página toda. Buscaremos, dessa forma, descrever,
evidenciar e analisar, comparativamente, o modo de dizer das publicações, isto é, os modos de
enunciação, que operam tanto no conteúdo quanto na forma do discurso da informação.
Todo discurso possui, por assim dizer, uma “organização significante do espaço
discursivo” com seus “desvios interdiscursivos” que evidenciam as diferenças entre os
discursos, e, consequentemente, entre os meios de comunicação; sendo a busca por esses
desvios, regularidades e invariantes de sentido que orienta a pesquisa. Trata-se de:
descrever, num conjunto discursivo, todas as operações que definem uma diferença
sistemática e regular de um outro conjunto discursivo, ambos submetidos, em
hipótese, a condições produtivas diferentes. Diferenças sistemáticas: não se trata de
descrever operações isoladas, mas de dar conta da totalidade do funcionamento de
uma economia discursiva enquanto sendo diferente de uma outra. Diferença regular:
não se trata de descrever operações identificáveis neste ou naquele texto específico,
mas de chegar a constituir tipos de discurso, caracterizados por um funcionamento
relativamente constante dentro de uma sociedade e de um período histórico
determinado. (VERÓN, 2004, p. 68).

Isto posto, seguiremos então por uma trajetória analítica composta de três etapas, não
necessariamente sequenciais, mas interrelacionadas, assumidas por Verón (2004) como três
princípios fundamentais para reconhecer o posicionamento discursivo da imprensa ou de um
jornal em relação a uma temática específica, como é o caso desta pesquisa: a regularidade, a
diferenciação e a sistematização.
1. Regularidade das propriedades: as propriedades que serão descritas nesta pesquisa
não são aquelas que aparecem ocasionalmente em um ou outro número do jornal
analisado, mas aquelas regulares ou estáveis no discurso sobre a temática da violência
envolvendo crianças e adolescentes, ao longo do período de análise. O tempo é uma
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variável necessária na busca pelas propriedades de um discurso, por isso nossa decisão
de estudar (por amostragem) um período de 15 anos.
2. Diferenciação resultante da comparação entre os jornais: as diferenças e
semelhanças regulares estabelecerão a identidade das publicações e o posicionamento
junto ao seu leitorado.
3. Sistematização das propriedades exibidas por cada jornal: esta exigência analítica
é uma consequência das anteriores. Será a partir da identificação das invariantes
discursivas, levando em conta a regularidade e a diferenciação, que a análise avança
para uma configuração do conjunto de propriedades e estratégias discursivas dos
media em questão. O conjunto de invariantes de um meio de comunicação permite
revelar seu contrato de leitura e, por conseguinte, o posicionamento discursivo (sobre
um determinado tema) e institucional (dentro do grupo e do mercado editorial) da
publicação. Nesta etapa de trajetória analítica, é possível reconhecer as convergências
e divergências (de conteúdo, abordagem ou editoriais) entre os jornais.

A abordagem da materialidade do jornal a partir da identificação, análise e
comparação das diferentes unidades significantes que o compõe permite definir: a
especificidade de operações do dispositivo em estudo; o funcionamento discursivo dos jornais
analisados no que se refere à temática da violência envolvendo crianças e adolescentes; bem
como o processo de produção de sentidos dessa violência.
Assim, analisaremos o discurso jornalístico, seja ele um fait-divers ou um
acontecimento, sobre a violência lançando nosso olhar, primeiramente, para a página do jornal
em toda sua complexidade, em seguida às matérias significantes que o compõe. Descrevemos,
a seguir quais as estratégias analíticas que serão empregadas para cada um desses elementos,
visto que, embora constitutivos do sentido que é construído, portam características
específicas.
Ressaltamos, inicialmente, que a imprensa é um espaço onde se destacam três aspectos
do discurso: o texto escrito, a imagem e a diagramação (layout). Essa complexidade
discursiva, que emerge com a evolução do processo de mediatização das sociedades, exige
estratégias analíticas igualmente complexas, como nos ensina Fausto Neto (2008). Partindo-se
de objetos complexos (como a imprensa escrita), os macrofuncionamentos discursivos
sobredeterminam os microfuncionamentos linguísticos. É a partir dos macrofuncionamentos
(em seu conjunto significante complexo) que se pode apreender a influência das condições
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produtivas sobre os discursos e, por conseguinte, sua inserção na sociedade e na evolução
histórica (VERÓN, 2004).
Segundo Maurice Mouillaud (2012a, p. 44-45), o discurso da informação inscreve-se
nas páginas dos jornais por meio: da diagramação, onde a produção do sentido começa; nas
fotografias, que “tem o privilégio de fixar o instante e de dar uma prova (e um suplemento) de
verdade à informação”; e nos enunciados, que dão identidade ao jornal (ou o seu
posicionamento discursivo), tais como o nome do jornal, o título e os títulos, o corpo do texto
e as estratégias de citações. Há, pois, uma variedade de relações possíveis de serem
identificadas e descritas e que levam a um entendimento do posicionamento discursivo
adotado pela publicação. Entre elas, os conteúdos semânticos das imagens e dos textos, a
relação entre imagens, títulos e notícias, localização e hierarquia nas páginas.
O jornal impresso está culturalmente associado à escrita e pertence ao sistema visual.
O arranjo dos elementos (cadernos, editorias, páginas) confere identidade à publicação e tem
como base um projeto gráfico que orienta a distribuição do material jornalístico, produzindo
zonas mais ou menos estáveis de significação. Os títulos, por exemplo, conferem um primeiro
enquadramento discursivo ao acontecimento. Além dele, imagens, legendas, subtítulos, tudo
que está no entorno do texto escrito conferem uma moldura de sentido ao discurso.
Portanto, para além de descrever e analisar as decisões enunciativas em termos de
vozes e figuras discursivas (personagens e fontes) e os enquadramentos conferidos ao fato
narrado, analisaremos como essas variáveis se processam e se articulam nas diferentes
matérias significantes do jornal. Desenha-se, então, uma estratégia de análise da produção de
sentido que se processa a partir das relações estabelecidas entre as diversas matérias
significantes na superfície discursiva do dispositivo jornal: a primeira página (capa), os
títulos, as imagens, o corpo do texto e a diagramação (layout).
Comecemos pela primeira página do jornal. A capa é, sem dúvida, elemento central da
retórica dos diários. “Membrana” altamente sensível, como diz Maurice Mouillaud, é a
interface central do jornal com o mundo exterior, forma de inclusão do leitor no universo dos
acontecimentos mediáticos. Se, por um lado, apresenta-se como a face mais visível da série
virtual (coleção) em que se constitui a sequência de edições de um jornal, por outro, é
elemento decisivo de escolha nas bancas. E se o jornal, em especial o de caráter popular, é
uma vitrine de fait-divers (MOUILLAUD, 2012), sua primeira página pode ser vista então
como o mostruário dessa vitrine: espaço onde estão expostos os fatos (e suas formas de
abordagem) que a publicação considera mais relevantes para sua identificação, diferenciação
e posicionamento em um mercado editorial em concorrência.

137

Ao realizar um trabalho de análise de capas de revistas semanais informativas
francesas, Eliseo Verón (2004, p. 163-164) conclui que uma capa contém certo número de
elementos, como o nome do meio de comunicação, títulos, foto (uma única ou mais de uma) e
que esses elementos se relacionam uns com os outros e também com elementos discursivos
que não estão na capa, como o restante da publicação. Na capa de uma publicação, o
enunciador “pode fazer muitas coisas” ou “muito poucas”, podendo interpelar o destinatário
ou simplesmente mantê-lo como mero espectador à distância (VERÓN, 2004, p. 220). As
modalidades de enunciação na capa de um jornal são determinantes para a construção do
posicionamento discursivo da publicação na medida em que podem mostrar, de forma mais ou
menos coerente, mais ou menos cúmplice, mais ou menos distante, os acordos firmados
tacitamente entre enunciador e coenunciador. A capa representa a porta de entrada do leitor ao
jornal e onde se evidenciam desvios interdiscursivos que denotam as principais diferenças
entre as publicações.
Os títulos do dispositivo jornal impresso desempenham papel intermediário entre o
interior e o exterior do jornal, entre a “cultura do meio e o presente sempre renovado pela
atualidade” (MOUILLAUD, 2012a, p. 44). No jornal, “dever-se-ia dizer que o acontecimento
tem um lugar privilegiado, que é a região dos títulos. É ao nível do título que o leitor se
depara com o acontecimento no estado puro” (MOUILLAUD, 2012d, p. 95). É aí que faz sua
primeira leitura, sendo que muitos desses leitores lerão apenas os títulos. Por isso, o título é
visto aqui como um importante elemento para a análise do discurso jornalístico.
O título qualifica e nomeia o discurso que o segue. Além disso, todo título tem uma
dimensão referencial, ou seja, assim como o discurso que ele nomeia, o título também fala de
“algo”. Ao se referir a algo, o título opera o “enquadramento do discurso”. E no caso do
discurso da informação, essa moldura coincide com a abordagem conferida ao acontecimento
no texto. “O título parece conter ‘no núcleo’ o processamento da informação que vai
manifestar-se mais detalhadamente no texto” (VERÓN, 2004, p. 105). Ao analista cabe, pois,
relacionar os títulos dos jornais entre si e também “comparar cada título com o acontecimento,
tal como ele é descrito no texto, para o qual o título serve de enquadramento”. (VERÓN,
2004, p. 108, grifo do autor).
Em seu conjunto, os títulos dos jornais impressos podem se apresentar como uma série
linear e hierárquica de assuntos, mas ao ser avaliado no singular constitui um microssistema
formado por dois enunciados articulados entre si: um título-assunto (chapéu)122, que enuncia
122

Chapéu, no jargão jornalístico, é a palavra ou expressão curta colocada acima de um título. Usada para indicar
o assunto de que trata o texto ou os textos que vêm abaixo dela.
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uma pressuposição remetendo o leitor a unidades temáticas ou históricas; e um título
informativo ou não-informativo, que anuncia ou apresenta um fato novo ou singular,
conduzindo o leitor tema do texto que segue. Os títulos-assunto, segundo Verón (2004, p.
183), não possuem determinantes ou predicados, não acrescentam informação, mas
referenciam um saber pressuposto (compartilhado), categorizando os enunciados. O título
informativo anuncia um evento singular, um acontecimento específico; enquanto que o não
informativo designa um fato singular, mas não o anuncia, apresenta-o como já conhecido do
leitor (VERÓN, 2004, p. 183).
O título não informativo ou referencial não informa sobre os fatos, mas existe como
estratégia para “construir a cumplicidade entre o enunciador e o destinatário, por meio de um
retorno permanente a objetos culturais que supostamente um e outro conhecem” (VERÓN,
2004, p. 232-233). Ao atribuir um certo saber ao destinatário, a relação E-D torna-se uma
relação de compartilhamento, em que ambos sabem (ou imaginam saber) quais informações o
outro detém sobre o assunto. Em termos linguísticos, esse tipo de título requer um
complemento e um determinante (um artigo definido), que lhe dão uma função anafórica –
pois remete a acontecimentos iniciados antes daquele número do jornal e cuja duração excede
à cotidiana. Por isso, pode ser também aplicado a outras matérias envolvendo o mesmo tema,
mas não necessariamente o mesmo fato.
O título informativo é a alma do jornal diário e seu tempo é o hoje da publicação. Mais
comumente utilizado em textos noticiosos e nos fait-divers, forma uma frase e é uma
ocorrência única, um enunciado autônomo. Nele, o aspecto de acontecimento domina a
referência. Enquanto o título não informativo (que faz referência a acontecimentos anteriores)
evoca e reforça um paradigma (um tema caro ao jornal), realizando uma operação de
classificação; o informativo produz uma diferença e dá relevo a um acontecimento atual,
realizando um corte, uma seleção. Aliás, estas são as duas funções de um jornal: evocar um
paradigma e apresentar algo novo (MOUILLAUD, 2012).
A respeito dos títulos, focalizaremos nossa análise nas composições “título-assunto –
título – subtítulo” ou “título-assunto – antetítulo – título – subtítulo” por entendermos que
cada elemento dessas composições tem uma função e propõe um efeito de sentido, que, em
seu conjunto, colaboram para compor a narrativa. Os títulos-assunto costumam ter um teor
opinativo, lugar em que o Enunciador/jornal mobiliza saberes do coenunciador; os títulos têm
caráter informativo e referencial, é onde a notícia (o fato) é apresentada ao leitor; e os
subtítulos apresentam-se como descritivos, são narrativas que, ao relatar partes do fato,
adiantam o que o leitor encontrará no texto da matéria. O antetítulo, recurso bastante utilizado
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pelos jornais populares contemporâneos, é um título mais extenso (detalhado) que aparece
antes do título, geralmente na manchete da capa. Tal estratégia surge para agregar mais
informações e explicações ao título123. Verificaremos como cada elemento do conjunto
significante do título é utilizado estrategicamente pelo Enunciador, como promovem a
contenção de sentido pelo enquadramento e de que forma articulam-se com outros operadores
como os dêiticos, as figuras e as vozes discursivas do enunciado.
As imagens dos jornais impressos, por sua vez, não se limitam apenas às fotografias,
reunindo os infográficos, reproduções, ilustrações, etc – e todas têm funções importantes para
o efeito de sentido de veracidade do discurso jornalístico. Sendo assim, não podem ser
analisadas em si mesmas, mas no arranjo semiótico que compõem com todos os outros
elementos da página (legendas, títulos e textos principalmente), pois é em seu conjunto que a
fotografia é apreendida pelo leitor (VERÓN, 2004).
É importante não deixar de lado a fotografia na análise do texto jornalístico, pois a
imagem é fonte de participação. A comunicação icônica realiza-se da
indiferenciação entre imagem e realidade exterior e entre sujeito-espectador e
mundo imagético (MEUNIER; PERAYA, 2008, p. 224).

Eliseo Verón em De l'image semiologique aux discursivités : Le temps d'une photo
(1994a) reflete como a reprodução da imagem como aspecto do individualismo desloca-se
para a fotografia como uma “publicidade do privado” (BARTHES, 1984). “La photographie
a partie liée, dans les médias, avec la consommation privée de valeurs publiques, incarnées
dans les multiples figurations du pouvoir et des institutions”124 (VERÓN, 1994a, p. 54).
Nesta ótica pela qual os meios de comunicação fornecem o essencial para que os
indivíduos estruturem sua singularidade, a fotografia tem um papel central sob várias formas.
Posicionando a fotografia num conjunto discursivo mais amplo que determina o
funcionamento da imagem, Verón (1994a) evoca algumas formas próprias da fotografia
publicizada na imprensa escrita, com as quais trabalharemos, enquanto categoria analítica.
São elas a fotografia testemunhal, a pose, a retórica das paixões e a fotografia categorial.
A fotografia testemunhal é uma das modalidades mais tradicionais do fotojornalismo.
É a foto que evoca o “momento do fato”, ou a “captação do acontecimento”, representando
um “presente puro” e carrega um sentido de veracidade como um “ter estado aqui”. A pose é
um presente, uma oferta, do personagem fotografado ao fotógrafo, diferente da foto
123

Ilustramos com a composição da manchete de capa do dia 22 de maio de 2015 do Extra: Duas tragédias antes
da tragédia / SEM FAMÍLIA SEM ESCOLA. A primeira sentença exerce função de antetítulo, enquanto a
segunda configura-se como o título da manchete.
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A fotografia está relacionada, nos media, com o consumo privado de valores públicos, simbolizado nas
muitas representações de poder e instituições.
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testemunhal que é uma “extração do acontecimento”. É um deixar-se fotografar, mas pode
evocar um sentido de interpelação do coenunciador: um “olho no olho”, um “cara a cara” que
a foto posada permite. A fotografia da categoria retórica das paixões refere-se um tipo de foto
frequente quando se refere a pessoas públicas. Ela busca retratar o “estado de espírito”,
expressando com isso uma certa conjuntura, um pensamento, uma reflexão. Por fim, a
fotografia categorial é uma imagem quase enciclopédica, conceitual. Ela opera sobre a
dimensão categorial indicando não uma pessoa ou um fato, mas uma temática (VERÓN,
1994a). Buscaremos identificar tais categorias fotográficas ao longo da análise, mas
permaneceremos atentos a outras configurações que se revelem como regularidades no
discurso sobre violência nos jornais em estudo.
A fotografia reproduz uma cena, faz crer, mas também simboliza, produzindo sentido
a partir de esquemas preexistentes, mobilizando saberes e projetando expectativas do leitor,
como vimos a propósito da análise do discurso de emoção. Será entendida nesta pesquisa
como parte dos dispositivos discursivos cuja significação é edificada junto ao de outras
matérias significantes por eles constituídas (FERREIRA, 2007). Verificaremos se as imagens
são utilizadas para representar, descrever, simbolizar, atestar, informar ou emocionar,
observando o papel da fotografia no estabelecimento de uma credibilidade do jornal junto ao
seu leitorado (VERÓN, 1994a).
O estudo das imagens tem ainda outra especificidade: trabalhamos com fotografias
sobre violência envolvendo crianças e adolescentes. O uso de imagens de vítimas e/ou autores
de atos violentos pelos jornais tem sido tema de debates acalorados (na academia e fora dela),
acerca do que é aceitável ou não ser publicizado pela imprensa, e pelos media em geral. De
acordo com Lambert (2006), a imagem é uma sucessão de atos: os atos de quem a produz,
constrói, inventa, seja um autor individual ou coletivo (o fotógrafo); depois os atos daqueles
que a mostra, que confere à imagem um sentido no espaço público; por fim, os atos de quem a
olha, modela, recupera, se apropria, isto é, os atos da instância de reconhecimento. Assim, a
imagem inscrita nos media impresso é também construção discursiva e social.
As imagens possuem ainda, segundo o autor, uma dimensão política: configuram-se
como um ato de memória, de engajamento, de inserção social, de moral. Ao refletir sobre a
circulação de imagens violentas de mortos da Guerra do Iraque (principalmente pela Internet),
Frédéric Lambert conclui que a ação de difundir tais imagens é um prolongamento do ato
criminoso por configurar-se como uma violência gratuita e descontextualizada. Mais do que
uma loucura coletiva, trata-se de uma ação com motivações políticas (no caso: justificar a
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invasão do Iraque pelos EUA). “Ceux qui les diffusent se font complice du crime”125
(LAMBERT, 2006, p. 103).
As imagens mediatizadas implicam os destinatários na medida em que os interpelam e
os chamam à responsabilidade. Todos os dias, seja no jornal ou na televisão, há imagens de
crianças abandonadas, vendidas, morrendo de fome, vítimas de guerras, de conflitos em
periferias de grandes centros urbanos. No entanto, mesmo com o aumento desse tipo de cena
nos media, tais imagens, ao serem submetidas ao processo de produção e circulação
ritualizado, conduzem à indiferença e à banalização. Todas as sociedades da informação,
acredita Lambert, estão malades de leurs images (doentes de suas imagens).
O verdadeiro problema, afirma o autor, recorrendo à Jacques Gonnet 126, é que saber
(da violência) não muda nada. Quanto mais bombardeada por imagens violentas, mais a
sociedade perde sua capacidade de indignação e surpresa. A banalização e a consequente
naturalização de situações violentas, corroborada em parte pela imprensa, é uma realidade
contemporânea que se reflete em todas as instâncias da sociedade.
Savior l’insupportable ne change rien. Pire, souvent, pour se préserver, la
connaissance de l’insupportable détourne de l’action. Les images de la violence du
monde, qu’elles viennent d’Algérie, du Rwanda ou de Serbie provoquent peut-être
d’abord une horreur sacrée mais elles incitent aussi à se détourner pour vivre, à
127
oublier (GONNET, 1999, apud LAMBERT, 2006, p. 105).

Analisaremos, portanto, as fotografias das matérias sobre violência também em suas
dimensões política e violenta. Buscaremos perceber em que medida as fotografias utilizadas
por O Globo e Extra controem efeitos de sentido de sofrimento, dor, raiva, revolta, medo, etc.,
e de que maneira os jornais não são, também, violentos ao produzir e circular imagens
violentas. Como se utilizam das fotografias para construir sentido da violência e se posicionar
discursivamente? De modo mais ou menos sensacionalista? Mais ou menos referencial?
Outro aspecto do enunciado jornalístico é que ele possui uma organização significante
do espaço discursivo, inclusive (e principalmente) no seu espaço de apresentação. A
diagramação articula, assim, todas as matérias significantes em operação na página do jornal,
conferindo sentidos ao discurso. O layout das páginas em que figuram os acontecimentos e/ou
fait-divers sobre violência envolvendo crianças e adolescentes será observado na maneira pela
125

Aqueles que a divulgam se tornam cúmplices do crime.
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Jacques Gonnet. Les médias et l’indifférence, PUF 1999.
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Saber o insuportável não muda nada. Pior, geralmente, para se preservar, o conhecimento do insuportável
desvia da ação. As imagens de violência do mundo, vindo da Argélia, de Ruanda ou da Sérvia provocam talvez
no início um espanto sagrado, mas elas incitam também a voltar a viver, a esquecer. (GONNET, 1999, apud
LAMBERT, 2006, p. 105).

142

qual articula, hierarquiza, destaca ou silencia os elementos que compõem a página e, por
conseguinte, o próprio discurso sobre esse tema.
Por fim, a análise do corpo do texto buscará identificar e compreender os esquemas
narrativos, descritivos ou argumentativos que o formam, recorrendo aos operadores
explicitados anteriormente: dêiticos, vocabulário, figuras e vozes discursivas, além do
enquadramento e do discurso da emoção. Ao analisar o texto do jornal impresso, além de
atentarmos para as marcas de pessoa, lugar e tempo que situam tanto os enunciadores quanto
coenunciadores, também se torna relevante buscar perceber o uso (e a naturalização ou
recorrência) de certos substantivos, adjetivos e verbos nas narrativas sobre violência
envolvendo crianças e adolescentes. O estudo das figuras e das vozes discursivas será operado
especialmente na análise do corpo do texto, mas será possível reconhecer seus traços também
nas legendas, títulos, e outros elementos da página.
“Entra-se no corpo do jornal diário”, segundo Mouillaud (2012a), por uma análise de
suas duas maiores funções enunciadoras, quais sejam: “fazer saber” (informar) e “fazer crer”
(persuadir).
A primeira delas é a de “fazer saber”. A finalidade dominante do discurso do jornal
é a de produzir um efeito real do qual se estudaram, sucessivamente, os
procedimentos de autenticação e as estratégias de descrição [...]. A segunda
estratégia está preferencialmente a serviço da verdade, e não da realidade. O
jornalista mantém um pacto implícito com o leitor, cuja finalidade é o ‘fazer crer’;
[...], por meio do discurso do outro, fundamentando-se na credibilidade do
enunciador e na credulidade do leitor. (MOUILLAUD, 2012a, p. 45).

Assim, conforme o autor, os jornais fazem uso de procedimentos que conferem
autenticidade à informação (coleta e checagem de dados) e de estratégias de descrição de
fatos (narração, recorrência à fontes de informação). Dessa forma, apresentam saberes do
jornalista, mas também da própria instituição jornal, compartilhando tais saberes com seus
leitores.
Como o corpo do texto será analisado principalmente a partir do tensionamento dos
operadores da AD discutidos anteriormente, nos limitaremos a descrever, a seguir, como tais
estratégias analíticas se processarão nos capítulos que se concentrarão no estudo do aspecto
semiodiscursivo dos jornais O Globo e Extra.
No capítulo cinco realizaremos a identificação, descrição e análise das matérias
significantes que constituem o funcionamento discursivo dos jornais. Com esses dados,
procederemos à sistematização dos modos de dizer de cada publicação no que tange ao tema
da violência envolvendo crianças e adolescentes. Apontando as características, semelhanças e
diferenças de postura discursiva em relação ao tema em cada jornal analisado e como tal
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postura leva à construção discursiva do sentido da violência. Paralelamente ao estudo sobre o
posicionamento discursivo e as condições de produção, será analisado de que forma é
construído, pelos enunciadores, o leitor de cada publicação. Discutiremos nossa hipótese de
que as estratégias utilizadas pelos jornais O Globo e Extra para construir discursivamente o
sentido da violência é o do compartilhamento de saberes e emoções, de acordo com as
características e perfil editorial de cada publicação.
No capítulo seis, analisamos dois acontecimentos mediáticos, um deles de grande
repercussão nacional que mobilizaram as redações de O Globo e Extra (a morte do menino
Wesley e o Massacre em Realengo) buscando compreender como um mesmo acontecimento é
construído por dois jornais de mesmo grupo, mas com estratégias diversas; e em que medida
ambos se aproximam, ou não, de uma fronteira comum, qual seja: da espetacularização do
sofrimento e da popularização do discurso. A análise se processará por uma decupagem
inicial do acontecimento e como foi construído ao longo do tempo, ou seja, desde a
emergência do fato até sua estabilização, passando pelas fases da narrativa. Diferentemente da
construção discursiva da violência no dia a dia, o acontecimento se configura a cada nova
edição do jornal, que acentua, insere ou ignora fatos, fontes, situações. Destacamos que os
operadores de análise utilizados nesta etapa da pesquisa são os mesmos da análise geral,
contudo, funcionarão como balizadores para a compreensão do fato tornado acontecimento e
sua evolução ao longo do tempo, considerando as estratégias enunciativas adotadas e o
posicionamento das publicações.
O acontecimento mediático constitui-se, enfim, em um tempo e em um espaço
utilizando-se de modelos e postulados pré-configurados pelos meios de comunicação e
levando-se em conta o contexto sócio-histórico que emerge à superfície através do discurso
jornalístico. Ou seja: “quer pela imprensa, quer por meios audiovisuais, a comunidade
interpretativa dos jornalistas dá existência pública às ocorrências sociais, selecionando-as,
excluindo ou acentuando determinados aspectos; tirando-as do contexto em que ocorreram e
as reconstituindo no formato próprio das notícias” (PINHEIRO, 2012, p. 57).

3.3.4 O corpus da pesquisa

Nosso corpus de análise é formado por edições dos jornais O Globo e Extra de janeiro
de 2000 e dezembro de 2014 e que tratam de temas relacionados à violência envolvendo
crianças e adolescentes, além de entrevistas realizadas com editores dos jornais em estudo. As
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matérias subdividem-se em dois grupos: 1) um corpus principal constituído de uma amostra
selecionada a partir de datas específicas e uma amostra de apoio128; e 2) um corpus
secundário formado pelas reportagens e cadernos especiais produzidos sobre dois
acontecimentos: a morte do menino Wesley, vítima de bala perdida dentro de uma escola do
Rio de Janeiro (2010), e o Massacre em Realengo (2011), totalizando 231 matérias,
reportagens e páginas analisadas. O corpus está assim organizado:
1) Corpus principal:


Amostra por datas: 106 matérias (72 Extra e 34 O Globo)



Amostra de apoio: 53 matérias (10 Extra e 43 O Globo)

2) Corpus secundário:


Caso Wesley: 13 páginas de reportagens e capas (06 Extra e 07 O Globo)



Massacre em Realengo: 59 páginas com reportagens especiais e capas (28 Extra e 31
O Globo)

A decisão por compor dois conjuntos analíticos justifica-se pelos objetivos pretendidos
nesta pesquisa: analisar a construção de sentido sobre violência envolvendo crianças e
adolescentes no discurso dos jornais O Globo e Extra e compreender de que maneira ambas
publicações constroem discursivamente os mesmos acontecimentos mediáticos.
Para selecionar, categorizar e analisar a amostra, foram consideradas violações de
direitos de crianças e adolescentes referendadas em leis, estatutos, códigos civis, tratados ou
declarações internacionais, entre eles a Constituição Federal de 1988, o Código Civil
brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948) e Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança (1989).
A amostragem do corpus principal foi construída a partir da metodologia da “semana
construída”, proposta por Kayser (1953), na qual uma semana completa de cada um dos anos
em análise é clipada. Para cada um dos 15 anos foco de nosso estudo foram sorteados 7 dias.
As datas sorteadas foram representativas dos dias da semana (ou seja, uma segunda, uma
terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo). Assim, foram
escolhidos 105 dias, o que significa que foi realizada a leitura e clipagem de 105 edições de

128

No decorrer das análises foi preciso realizar novas buscas no acervo on-line dos dois jornais em estudo para
ampliar e qualificar a amostra que havia sido selecionada pelo método da semana construída.
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cada um dos jornais em estudo, em busca de matérias que tratavam do tema de nossa pesquisa
(Apêndice A).
Esse tipo de método de seleção de amostras parte do pressuposto de que a cobertura
dos meios de comunicação apresenta características gerais semelhantes ao longo dos dias da
semana. Ou seja, se observarmos um número infinito de segundas, terças, quartas, quintas,
sextas, sábados e domingos, verificaremos que os perfis quantitativos da cobertura dentro de
cada um desses dias – levando-se em conta as características gerais – é muito parecido.
Entretanto, se a intenção é analisar a cobertura da violência infanto-juvenil como um
todo, não há necessidade de se acompanhar um período sequencial ou determinado de dias. Se
há, ainda, a impossibilidade operacional de se avaliar o universo total de matérias (dado o
volume de textos publicados), a melhor alternativa é a análise de uma seleção aleatória,
porém, representativa de dias ao longo do período em foco. Uma avaliação sequencial e não
aleatória (por exemplo, de uma semana corrida dentro de determinado mês ou ano) poderia
conferir, dentro da cobertura geral, um peso desproporcional a determinado tema que só tenha
tido repercussão naquela semana. Evita-se, dessa maneira, que datas com forte tendência de
agenciamento do tema, como o dia das crianças ou o aniversário do Estatuto da Criança e do
Adolescente, possam interferir na amostra.
Importante ressaltar que embora seja um método de coleta e seleção de corpus
comumente associado à Análise de Conteúdo, a estratégia da semana construída funciona para
os objetivos desta pesquisa por duas razões: permite evidenciar as regularidades (temas,
fontes, abordagem, enquadramento) e o funcionamento discursivo das duas publicações
acerca da temática em estudo; e possibilita tecer comparações quanti-qualitativas sobre as
características dessa cobertura.
Com as datas da semana construída definidas, realizamos uma clipagem eletrônica no
acervo on-line de O Globo129 e do Extra130. Nesta etapa da seleção, realizamos buscas por
palavras-chave diretamente em cada edição. Assim, foram selecionados eletronicamente
textos jornalísticos que contivessem pelo menos uma das palavras-chave que se referissem a
casos em que crianças e adolescentes eram vítimas e/ou agentes de algum tipo de violência.
Como nosso foco não era exatamente a análise de conteúdo, o que exigiria rigor na
quantificação das matérias, realizamos buscas em edições que não figuravam nos dias da
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www.acervo.oglobo.globo.com
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www.acervo.extra.globo.com
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semana construída quando a seleção por palavras-chave encontrou conteúdo relevante para a
pesquisa (esse material integra a amostra de apoio).
A clipagem eletrônica foi orientada por uma série de critérios e definições que mescla
tipos e situações de violência, bem como os ambientes nos quais essa violência ocorre. A lista
foi elaborada com base nos temas prioritários elencados pelo Estudo Mundial das Nações
Unidas sobre a Violência contra Crianças (ONU, 2006)131 e outras pesquisas (ANDI 2006;
FERREIRA et al, 2011; 2012). Consideramos, portanto, para os fins desta pesquisa:


Violência física: entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde
corporal do indivíduo.



Violência psicológica: entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e
diminuição da

autoestima, mediante

ameaça,

constrangimento,

humilhação,

manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.


Violência sexual: entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar,
manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça,
coação ou uso da força; inclui abuso e exploração sexual, pedofilia, tráfico de pessoas
para fins de exploração sexual, prostituição, cárcere privado, etc.



Violência patrimonial: entendida como qualquer conduta que configure retenção,
subtração, destruição parcial ou total de bens, valores e direitos ou recursos
econômicos.



Violência moral: qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.



Exploração do trabalho infantil: trabalho escravo, cárcere privado, etc.



Violência doméstica: violência praticada no âmbito doméstico (intra-familiar). Maustratos, abandono, cárcere privado, violência física, homicídio, assassinato,
espancamento, etc.



Violência institucional: violência praticada por autoridades públicas contra crianças e
adolescentes (em creches, hospitais, unidades de internação de adolescentes), inclui
omissão de socorro, maus-tratos, tortura, negligência, etc.

131

Em 2001, a Assembléia Geral da ONU encomendou ao Secretário Geral da instituição um amplo e detalhado
estudo sobre a violência contra crianças e adolescentes. Os resultados e recomendações da pesquisa foram
apresentados durante a Assembléia Geral da organização, em 2006, quando foi lançado.
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Violência nas escolas e nos ambientes educativos: violência que ocorre nesses
ambientes, seja ela física, psicológica, sexual, tais como: brigas entre alunos, tiroteios,
invasões, etc.



Violência nas ruas e nas comunidades: violência envolvendo gangues, conflitos
armados, tráfico de drogas, bala perdida, tráfico de pessoas, homicídio, adoção e
abrigos, abandono, crianças em situação de rua.

As informações necessárias para a compreensão global da amostra do corpus principal
foram sistematizadas em duas tabelas de análise quanti-qualitativa que organizam dados
como: títulos da matérias, datas de publicação e em qual jornal, o gênero jornalístico, em qual
editoria foi publicada, página, se apresentava imagem e chamada de capa, bem como o tipo de
violência narrada e o enquadramento principal conferido pela publicação (Apêndices B e C).
Para o estudo da construção dos acontecimentos nos concentramos em analisar o que foi
publicado nos três primeiros dias de emergência dos casos por entendermos que é nesta fase
que os jornais operam a nomeação e a articulação dos fatos como um acontecimento.

***

A partir dos operadores de análise que reunimos neste capítulo, seguimos para o
estudo da construção do sentido da violência envolvendo crianças e adolescentes pelos jornais
O Globo e Extra. Em resumo, partimos da conceituação de jornal como dispositivo e matriz
de sentido, seguimos apresentando os modos de enunciação do discurso da informação
impressa para, então, adentrarmos na metodologia de análise adotada na pesquisa. Iniciamos
com o conceito de contrato de leitura (VERÓN, 1985) para o estudo do elo que o jornal
estabelece com o seu leitorado. Avançamos com o conceito de posicionamento discursivo
(FERREIRA, 2006), levando em consideração aspectos extradiscursivos que fazem parte do
processo de inserção do jornal na esfera pública. Por fim, apresentamos os operadores da
Análise de Discurso (AD) e da análise comparativa de matérias significantes que serão
mobilizados nos próximos capítulos.
O quadro analítico desenhado nos possibilita: 1) colocar o corpus discursivo em
relação às suas condições de produção, circulação e reconhecimento; 2) relacionar os
discursos dos jornais com a evolução sociocultural acerca das noções de infância,
adolescência e violência; 3) reconstruir as estratégias discursivas adotadas pelas publicações
para a produção do sentido da violência; 4) decupar e analisar acontecimentos mediáticos de
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forma que revelem como foram produzidos; 5) identificar, por fim, o posicionamento
discursivo dos jornais O Globo e Extra no que se refere à violência envolvendo crianças e
adolescentes e como, a partir disso, constituem estratégias de compartilhamento de saberes e
emoções com seu leitorado.
No espírito da reflexão de Antonio Fausto Neto sobre os novos processos de
enunciação que emergem do atual contexto mediático, seguiremos nosso percurso analítico
acreditando que “o funcionamento discursivo na ambiência da mediatização repercute
também sobre a especificidade do trabalho do analista” (FAUSTO NETO, 2012, p. 39).
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PARTE II
A construção de sentido da violência envolvendo crianças e
adolescentes nos jornais O Globo e Extra
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4. JORNAIS IMPRESSOS NO BRASIL: SEGMENTAÇÃO, NOVOS
LEITORES E CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO DE O
GLOBO E EXTRA

O atual cenário de globalização dos meios de comunicação e as transformações na
circulação e no acesso a produtos culturais têm se refletido em novas configurações dos
media. No que se refere à imprensa, verifica-se, a partir da década de 1990, um processo de
segmentação e criação de jornais populares ligados a grandes grupos de comunicação
consolidados no mercado e com histórico de publicação de jornais de referência. É sobre este
contexto que esta pesquisa se articula, no entendimento de que a segmentação instaura novas
possibilidades de acesso e a emergência de outros públicos consumidores de medias: os
leitores das classes C, D e E. Tal panorama tem levado os grupos de comunicação a expandir
(e distinguir) seus produtos e públicos. Compreendemos ainda, como discutido no capítulo
anterior, que os jornais, sejam eles de referência ou popular, são, ao mesmo tempo, sujeitos
sociais e enunciativos, pois constroem imagens de si e de seus leitores, sobre as quais,
produzem discursos e engendram sentidos.
Nesta perspectiva, analisamos neste capítulo o posicionamento institucional e
empresarial dos jornais O Globo e Extra, bem como do Grupo Globo. Para isso, partimos de
um breve panorama do jornalismo impresso brasileiro contemporâneo, nos detendo sobre os
conceitos de jornal de referência e jornal popular a fim de compreender como a segmentação
da imprensa tem provocado alterações no posicionamento dos jornais junto aos novos leitores
e também no interior de um mesmo grupo. Para finalizar esse percurso contextual que nos
oferece as bases e os elementos extradiscursivos sobre os quais os jornais O Globo e Extra
empreendem a produção de sentido sobre a violência, identificamos quem são os leitores
construídos das duas publicações e as condições de produção desse discurso.
Assim, situamos o Grupo Globo e os jornais O Globo e Extra no espaço público
mediático brasileiro, considerando o conglomerado de comunicação e, mais especificamente,
a Infoglobo (empresa responsável pelos media informativos do grupo), como um emissor
empírico e institucional. Tensionamos, então, os conceitos de emissor (sujeito social) e de
sujeito enunciador para analisar a relação que se constrói entre o Grupo Globo e seus jornais
O Globo e Extra – ambos construídos e posicionados institucional e discursivamente para
enunciar informações e emoções de maneiras distintas a leitores também distintos. Nossa
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reflexão parte das questões: quem fala? Quem é o Grupo Globo, a Infoglobo e os jornais O
Globo e Extra no espaço público mediático brasileiro? Os jornais falam para quem? Quem é o
leitor ideal ou modelo construído pelo O Globo e pelo Extra? E enunciam em qual contexto?
Sob quais condições de produção engendram os discursos sobre violência envolvendo
crianças e adolescentes?
Em um discurso qualquer, conforme nos ensina Eliseo Verón (2004, p. 218), os modos
de dizer constroem o dispositivo de enunciação. Nesse processo, um mesmo emissor poderá,
em discursos diferentes e de acordo com o público visado, construir enunciadores também
distintos. Torna-se imprescindível à nossa reflexão, portanto, compreender quem são os
sujeitos sociais e discursivos em análise, bem como para quem enunciam e sob quais
condições de produção.

4.1 O JORNAL DE REFERÊNCIA E O JORNAL POPULAR: ASPECTOS
SIMBÓLICOS, SOCIAIS E INSTITUCIONAIS

Angela Zamin (2014), ao realizar uma análise conceitual da expressão “Jornalismo de
Referência” em publicações brasileiras e estrangeiras, identificou os principais elementos que
são acionados pelos investigadores ao empregar o conceito e suas derivações (“jornais de
referência”, “imprensa de referência”, etc.). A autora lista uma série de noções comumente
associadas a “Jornalismo de Referência”, entre elas: ter tradição, prestígio e credibilidade;
servir de referência a outros jornais no próprio país; voltar-se para a política, a economia e os
assuntos internacionais; ter como público um leitor competente do mundo público (as elites
econômica e cultural); e possuir índices elevados de tiragem e circulação.
Além dessas, também estão ligadas à ideia de “referência”: ser imprescindível para os
outros meios de comunicação (como fonte de informação, por exemplo); possibilitar a
presença e a expressão de grandes líderes políticos, de instituições sociais e associações
representativas; e servir externamente de referência sobre a realidade do país. Conforme
Zamin (2014), os jornais de referência encontram-se geralmente alinhados a posições
ideológicas conservadoras e, para além de exercerem uma supremacia mercadológica, em
termos de mercado publicitário, o são também em termos comunicacionais, enquanto
referência informativa das elites.
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Em sua revisão bibliográfica, a autora identificou que o jornal de referência costuma
ser descrito como uma publicação que apresenta diagramação mais sóbria se comparado ao
popular – embora atualmente esteja adaptando-se a uma linguagem mais próxima do
audiovisual e da Internet –, possuindo uma sofisticação estilística, um apelo cosmopolita e
interesse por assuntos de economia e política. A linguagem característica é a da generalização,
ou seja, o que é particular só adquire significado quando aparece como exemplo de um
assunto genérico, amplo. É consumido por uma elite formadora de opinião, nem sempre
vinculada ao governo, posicionando-se, geralmente, como uma publicação que anuncia o
respeito ao leitor, que tem a capacidade de influir sobre a agenda pública e de servir de
guardião da comunidade à qual se dirige. A relevância desse tipo de jornalismo, acredita a
pesquisadora, está principalmente no fato dos jornais de referência serem lidos por uma elite e
pelos ocupantes de altos cargos públicos, cuja opinião ajudam a formar e publicizar.
De acordo com Zamin (2014), os jornais de referência são, ao mesmo tempo,
produtores de uma instância enunciativa no plano simbólico; instituições sociais que se
relacionam com um sistema mais amplo de instituições – as civis, econômicas, políticas,
religiosas, educacionais, etc.; e também empresas. Tais afirmações corroboram nossa
perspectiva de abordar os jornais O Globo e Extra em seus aspectos semiodiscursivos e
sociológicos. Essas três dimensões – simbólica, social/institucional e empresarial – são
elementos-chave para a observação e compreensão do jornalismo de referência, enquanto
produtor de sentido e espaço de significação:
a) Como mediador simbólico: o jornal de referência produz e compartilha saberes por meio
de seus discursos. Os jornais se impõem como referência dominante pelo modo como
constroem suas referências de realidade.
b) Como instituição: a imprensa de referência se torna uma instituição porque, além de
conferir existência aos fatos que nomeia, possibilita o acesso a eles; condiciona a promoção
de atores sociais e atores políticos; aproxima a sociedade civil do Estado e age em nome de
uma opinião pública interessada em observar o poder político e o exercício da democracia.
Enquanto instituição, relaciona-se com um campo social mais amplo: o das instituições
mediáticas, políticas, econômicas, civis, educacionais, religiosas, entre outras.
c) Como empresa: os jornais de referência estabelecem conexões político-econômicas e é
fundamental analisar os meios de comunicação em seu contexto social e segundo condições
específicas de produção. As características próprias de cada empresa intervém em sua
configuração. “Cada empresa jornalística intervém na configuração de seu próprio modelo de
jornalismo, segundo as condições materiais de que dispõe, os investimentos que realiza e,
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também, conforme os papéis políticos que desempenha.” (ZAMIN, 2014, p. 933). E ainda,
como defendemos, em concordância com o modelo de negócios adotado e na relação de
integração que estabelece com outros jornais do mesmo grupo de comunicação.
Em um paralelo com o jornalismo popular, é possível afirmar que também este
segmento da imprensa configura-se como mediador simbólico, instituição social e empresa.
Embora com estratégias enunciativas diferenciadas e outras formas de inserção no espaço
mediático.
Em trabalho de análise dos lugares de fala do leitor no jornal Diário Gaúcho (RS),
Marcia Amaral (2004) caracteriza o jornalismo de referência a fim de posicionar o jornalismo
popular no polo oposto. Para essa autora, a imprensa de referência desenvolve-se a partir de
uma matriz racional-iluminista, que convive com os compromissos mercadológicos e definese como divulgadora dos fatos de interesse público. “O jornalismo de referência tem sua
deontologia e suas regras discursivas baseadas nessa Matriz racional-iluminista,
especialmente de corte liberal. Na raiz liberal, o jornal é o órgão de informação e de expressão
da classe política, cujo objeto central é a coisa pública, o que interessa ao cidadão”
(AMARAL, 2004, p. 58), enquanto que o jornalismo popular tem origem em uma matriz
dramática, muito ligada ao modo de funcionamento dos fait-divers.
A matriz dramática, segundo Amaral, é fruto de uma concepção religiosa e dicotômica
do mundo. Utiliza-se de uma linguagem mais concreta, baseada em imagens e restrita em
conceitos ou contextualizações sócio-históricas. O conteúdo produz efeito estético e
dramático, remetendo a um jornalismo “ficcional” (GARCIN-MARROU, 2007, p. 91). “O
poder de ficção dos jornais decorre justamente do efeito de verossimilhança que o mito da
objetividade lhe confere” (MATHEUS, 2011, p. 37).132
O segmento da imprensa popular, intrinsecamente ligado ao sensacionalismo, mas
com peculiaridades, já foi muito desvalorizado por ser uma comunicação destinada a pessoas
de menor poder aquisitivo e sem o hábito de consumo de produtos mediáticos. Às publicações
e aos programas dirigidos a camadas populares destinavam-se, segundo Amaral (2004),
muitas críticas, pouca análise e, consequentemente, quase nenhuma proposição. Cenário que
tem mudado nos últimos 10 anos principalmente por conta da expansão deste segmento e o
132

Historicamente, o uso do fantástico e do sensacional nos discursos já estava presente no romance policial, por
exemplo. Esse estilo saiu da literatura para ganhar as páginas dos jornais através dos fait-divers. No fim do
século XIX, eles se espalham pela Europa e pelos Estados Unidos, chegando ao Brasil no século seguinte,
inaugurando uma vertente inicialmente batizada de jornalismo sensacionalista e hoje, jornalismo popular.
Amaral (2008) inclusive defende que o fait-divers está mais para um tipo de enquadramento do acontecimento
do que uma história curiosa ou insólita, que se fecha em si mesma, como normalmente é definido com base em
Barthes. Nem toda notícia de crime é fait-divers.
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maior interesse, tanto da academia quanto do mercado, por compreendê-lo melhor.
Especialmente se verificarmos que, no Brasil, 75% das pessoas afirmam não ter o hábito de
leitura de jornais impressos, ao mesmo tempo em que, entre os que lêem, as publicações mais
consumidas são as populares (BRASIL, 2014). Ou seja, ser um jornal tão consumido é mais
uma razão para não ser ignorado.
Jornais como Super Notícia (MG), Diário Gaúcho (RS), Extra (RJ), Meia Hora (RJ),
Agora São Paulo (SP), Expresso da Informação (RJ) e O Dia (RJ) figuram entre os jornais de
maior tiragem no Brasil e são voltados a um consumidor que faz parte da camada social que
mais cresce (a classe C). E a maioria deles não utiliza mais a fórmula sensacionalista
“violência/sexo”.
Entre os 10 jornais com maior circulação nacional (em termos de vendas) cinco são
populares, segundo informações do Instituto Verificador de Circulação (IVC). Em 2013, o
jornal de maior tiragem no Brasil, o único acima de 300 mil exemplares diários, foi o mineiro
Super Notícia, vendido a R$ 0,25. O ranking das cinco primeiras posições, em 2014, inclui
além do Super Notícia que caiu para a terceira colocação, os jornais Folha de S.Paulo, O
Globo (RJ), O Estado de S. Paulo e Zero Hora133. Quando se trata do consumo em termos de
leitura, a Pesquisa Brasileira de Mídia (2014) aponta que a lista dos jornais mais lidos é
predominantemente composta por jornais populares e de baixo custo que circulam em regiões
metropolitanas bastante populosas, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador; sendo que os
três jornais brasileiros mais citados pelos entrevistados são o Extra (RJ), o Super Notícia
(MG) e o Meia Hora (RJ) (BRASIL, 2014).
Diferentemente das publicações de referência, consolidadas no campo jornalístico
brasileiro há mais de 50 anos, os jornais populares que vêm se firmando nas últimas duas
décadas são compactas (geralmente em formato tabloide), com preços baixos e venda
exclusiva em bancas; planejamento gráfico sedutor (com uso recorrente de elementos como
cores, tipologia e fotografias chamativos); linguagem acessível e anúncios de serviços e
produtos, aliando cada vez mais informação com entretenimento. São jornais que atendem a
um público local/regional e que precisam chamar a atenção de um leitor das classes C e D que
vive com menor renda e tem baixa escolaridade.

133

O Instituto Verificador de Circulação (IVC) é visto pelo mercado editorial brasileiro como a instituição que
confere credibilidade às informações de vendagem e distribuição de jornais impressos. Os dados apresentados
referem-se aos relatórios de 2013 e 2014 divulgados pela Associação Nacional de Jornais (ANJ). Disponível em:
http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/. Acesso em: 08/11/2015.
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Em pesquisa realizada com jornais catarinenses, Seligman (2009) constatou que a
maioria preferiu o noticiário local, valorizando o leitor da cidade, seus interesses e
necessidades. Isso pode ser comprovado ao se analisar as palavras-chave ligadas aos temas
principais dos jornais (retratados na capa por manchetes, fotografias e chamadas). Esporte e
violência ainda predominam, mas o tom adotado não é mais o de escárnio como as histórias
que o jornalismo sensacionalista mostrava134.
O jornalismo, enquanto campo profissional que visa a informar e seduzir, reforçando
crenças e sentidos, debruça-se, muitas vezes, segundo Correia (2009), sobre o que é desviante,
equívoco e imprevisível. “A prática jornalística é particularmente sensível aos acontecimentos
mais calamitosos que se mostram mais difíceis de classificar ou que contrariam, de forma
mais clamorosa, as expectativas sociais” (ERICSON, BARANEK e CHAN, 1991, p. 4 apud
CORREIA, 2009, p. 76). O jornalismo também contribui para a transformação da dinâmica
social em rotina, estabilizando-a em acontecimentos-tipo, comportamentos previsíveis e
conflitos controlados. A realidade, assim, surge como o produto de um consenso sustentado
pelo jogo das interações e das negociações entre participantes do processo da sua
representação social (MOUILLAUD, 2012d). Entre os jornais ditos populares, essa prática de
transformar o acontecimento imprevisível e desviante em rotina, estabilizando e até
naturalizando os assuntos tratados, é recorrente.
Para popularizar-se, o jornalismo não pode ignorar o cotidiano do leitor. Segundo
Amaral (2006), os jornais fazem uma ponte entre sua posição de ‘leitor do mundo’ e o
‘mundo do leitor’. Ou seja, estabelecem uma relação entre seu papel de produtor de sentidos e
representações e as expectativas e saberes dos seus leitores. Diríamos, concordando com
Marcia Amaral, que não só para popularizar-se, mas para posicionar-se, os media mantêm
sempre como norte as expectativas de leitura de seu público.
Assim, no que se refere ao contrato firmado entre publicação e leitores, o jornal
popular leva em consideração, conforme Amaral (2006), a posição econômica, social e
cultural do leitor, e por isso fala deste determinado ponto de vista. Em sua narrativa, o jornal
popular expõe as necessidades individuais das pessoas como gancho para aquelas de interesse
público. Define-se ainda por sua proximidade com o público, pela adoção de elementos do
universo cultural do leitor e conexão com o local e o imediato. O jornalismo popular publica
notícias de forma didática e com foco na utilidade social; compõe-se de notícias de interesse
134

Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 apontou que, os cadernos mais lidos pelos entrevistados são cidade,
notícias locais e cotidiano (28%), esportes (24%), notícias policiais (16%), política brasileira (14%),
classificados (12%), cultura e lazer (10%) e economia brasileira (10%) (BRASIL, 2015).
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público, relatadas de maneira humanizada; busca ampliar o conhecimento do leitor sobre o
mundo e substituir o ponto de vista individual pelo ponto de vista do cidadão ou da
comunidade.
Em síntese, um acontecimento terá mais chance de ser notícia na imprensa de
referência se: os indivíduos envolvidos forem importantes, tiver impacto sobre a nação,
envolver muitas pessoas, gerar importantes desdobramentos, for relacionado a políticas
públicas e puder ser divulgado com exclusividade. Na imprensa popular, terá mais
probabilidade de ser notícia se: possuir capacidade de entretenimento, for próximo geográfica
ou culturalmente do leitor, puder ser simplificado, puder ser narrado dramaticamente, tiver
identificação dos personagens com os leitores (personalização) e for útil (AMARAL, 2006).
Se Mouillaud aponta, como vimos, as qualidades de “fazer saber” e “fazer crer” do
jornalismo, aos jornais populares, devemos acrescentar a propriedade de “fazer sentir”
(ALSINA, 1995). Mas um “fazer sentir” que não se limita à produção de sensações ou
emoções, embora também possamos identificar esses efeitos de sentido. No atual contexto de
expansão e reconfiguração da imprensa popular, o “fazer sentir” diz respeito ao sentimento de
pertença, de proximidade, ao fato de o jornal mostrar sua inserção no “mundo do leitor”
(AMARAL, 2004), seja por intermédio do assistencialismo, da prestação de serviço ou do
entretenimento. A relação entre os jornais populares e seu leitorado baseia-se
fundamentalmente no tripé “entretenimento, fruição e utilidade”, com base na ideia de que
“cada jornal – e cada tipo de jornal – pode ser considerado como uma expectativa de
acontecimentos. Desenha em torno de si um campo do acontecimento que é o equivalente do
Umvelt dos organismos” (MOUILLAUD, 2012d, p. 93).
Ponderamos, no entanto, que o “fazer sentir” não é uma estratégia exclusiva do
jornalismo popular. As publicações de referência também operam uma “economia de
sensações” (MATHEUS, 2011) dependendo do assunto tratado, como a violência, por
exemplo. Segundo a autora, o recurso do apelo a sensações serve para amplificar a
verossimilhança, e não o contrário. O modo de produção discursiva da violência, pela
imprensa contemporânea brasileira, seja ela popular ou de referência, valoriza em suas
páginas aquilo que é espetacular, desproporcional, sensacional. Estratégia comumente
associada ao funcionamento narrativo dos jornais populares, mas que, conforme Leticia
Matheus, pode ser facilmente localizada nas publicações de referência que, por zelar por uma
imagem de seriedade podem se valer rotineiramente do sensacionalismo em momentos
estratégicos. A autora defende que é possível “sensacionalizar” aquilo que, em princípio, não
teria conteúdo sensacional, o que configura uma economia estética do sensacionalismo.
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No quadro a seguir apresentado é possível comparar algumas das características
geralmente associadas ao jornal de referência e ao jornal popular, apontadas pelos autores ora
citados.

Quadro 01: Atributos do Jornalismo de Referência e do Jornalismo Popular
JORNAL DE REFERÊNCIA

JORNAL POPULAR

Posicionamento

tradição, credibilidade, consevadorismo,
especialização

entretenimento, utilidade, proximidade,
didatismo

Forma

hierarquia da informação, diagramação
sóbria, apelo cosmopolita, linguagem da
generalização

publicações compactas (tabloide),
planejamento gráfico sedutor, anúncios de
serviços e produtos, linguagem didática e
acessível

Valores-notícia

importância das pessoas citadas, impacto e
relevância social, atualidade, quantidade de
pessoas envolvidas, relação com políticas
públicas, exclusividade

utilidade pública, interesse social,
entretenimento, proximidade geográfica ou
cultural, simplificação, dramaticidade,
identificação e personalização

Público

leitor das classes A e B, maior renda e
escolaridade, formador de opinião, cidadão
cosmopolita, jornalistas e meios de
comunicação

leitor das classes B, C e D, menor renda,
nível de escolaridade mais baixa, cidadão
local/regional

Outra tendência observada nas últimas duas décadas é que os jornais populares nascem
dentro de grandes grupos de comunicação, com histórico de produção de jornais de referência
já consolidado. Essa segmentação do mercado editorial, conforme exposto, busca atender a
um público leitor até pouco tempo ignorado, aquele sem o hábito de consumo de mídia
impressa, mas que, com o aumento do seu poder aquisitivo e de acesso a bens culturais, passa
a comprar e a ler jornais. Fato que explica a presença dos populares entre os jornais mais lidos
no Brasil.
É nos processos de segmentação dos meios de comunicação para as classes C que fica
mais evidente a produção de sentidos ligada não apenas à informação, mas também ao
entretenimento e ao sensacionalismo. Para Amaral (2008), ao segmentar, o jornalismo não
apenas separa e distingue públicos e produtos, mas tem o poder de determinar quem deve
saber o quê sobre as ocorrências diárias no mundo. A segmentação do mercado explica a
variação das pautas, dos enfoques e da linguagem, mas não deveria justificar, segundo a
autora, a falta de apuração ou de qualidade do texto. As diferenças entre os jornais de
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referência e popular de mesmo grupo podem ser vistas nas manchetes de 10 de novembro de
2015:

Quadro 02: Manchetes dos jornais de referência e populares dos quatro maiores
grupos de comunicação do Brasil em 10/11/2015
Empresa
Folha da
Manhã

Tipo de
Segmentação
Classe A e B
Classe C

Infoglobo

Classe A e B
Classe C

RBS

Classe A e B
Classe C

Sempre
Editora

Classe A e B
Classe C

Manchete
Política do BC perde eficácia e afeta apenas 51% do crédito
FOLHA DE SÃO PAULO - SP
Mulheres ganham R$ 1456 a mais com nova aposentadoria
AGORA SÃO PAULO - SP
Governo ameaça multar caminhoneiros parados
O GLOBO - RJ
Governo admite que errou para mais no FGTS das domésticas
EXTRA - RJ
Parados outra vez
ZERO HORA - RS
Sucessor de Xandi vai para a cadeia
DIÁRIO GAÚCHO - RS
Compensação por mina não chega a 1% do lucro da Samarco
O TEMPO - MG
Busca incansável
SUPER NOTÍCIA - MG

Observação rápida nas manchetes de um mesmo dia escolhido aleatoriamente nos
mostra que os jornais de referência ocupam-se de assuntos políticos e de macroeconomia
(política do Banco Central e os efeitos da paralisação dos caminhoneiros), enquanto os
populares, embora também tratem de políticas econômicas, o fazem por outra perspectiva: a
da utilidade pública. Informam ao leitor o impacto direto em suas vidas das novas regras da
aposentadoria e do FGTS das empregadas domésticas. Neste dia, apenas o Diário Gaúcho
noticia violência e os jornais mineiros seguem fazendo a cobertura do rompimento das
barragens da mineradora Samarco em Mariana (MG), ocorrido dias antes. Podemos afirmar
que todos esses assuntos podem interessar tanto aos leitores das publicações de referência,
quanto aos do popular, desde que tratados com linguagens e enfoques diferenciados e
adaptados ao perfil de cada público.
Definir sobre o que e como o leitor será informado é uma forma do jornal segmentar e
distinguir seu produto e seu público, e, por conseguinte, posicionar-se. A segmentação se
processa pela construção de diferentes contratos de leitura, com base nas expectativas que a
instância de produção projeta sobre seu leitor. Toda publicação segmentada surge para atender
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a interesses jornalísticos específicos e definem uma característica como sua identidade:
geografia, renda, escolaridade, idade, sexo, religião, profissão, temática ou aspirações
políticas/ideológicas. Nesses casos, a segmentação pode até ser concebida conjuntamente com
a especialização. Todavia, critica Amaral (2008), quando jornais diários são segmentados por
renda e escolaridade, evidencia-se uma representação do interesse jornalístico do leitor que
pode ser questionável por manter, muitas vezes, o leitor popular às margens da compreensão
das notícias.
Assim, o discurso jornalístico – e seus modos de dizer – opera distinções e separações
na medida em que define e aponta o que é visto como diferença, a partir da maneira como
constrói seu público e da relação entre os enunciadores no ato da enunciação. Ao construir o
seu leitor com base nas expectativas e desejos a ele atribuídos, o jornalismo hierarquiza e
classifica seu interesse e passa, então, a produzir sentidos com base nessa imagem de público.
Ao analisar as manchetes de um mesmo dia, identificamos que os jornais integrantes
de um mesmo grupo de comunicação não convergem na temática, mas também não
concorrem entre si. Pelo contrário, seu parâmetro de comparação são outras publicações de
perfil similar. Assim, jornais de referência que circulam em um determinado estado ou região
irão focalizar como ideal de atuação seus pares de abrangência nacional ou de outras regiões.
O mesmo acontece com os jornais voltados para os públicos das classes B, C e D.
Desconstruindo, portanto, a ideia de que o jornal popular não tem qualidade ou está
focado em noticiar crimes e escândalos, ou que o jornal de referência tem mais credibilidade
por apresentar-se sóbrio e sério, o atual cenário da imprensa brasileira nos obriga a pensar
mais em termos de integração jornalística e segmentação de público/produto do que de forma
maniqueísta (bom x ruim; qualidade x precariedade, etc.). Assim, para além de compreender
quem são os jornais de referência e os jornais populares, e quais suas características,
buscamos analisar comparativamente como se posicionam e produzem sentido enquanto
publicações segmentadas no interior de um grupo de comunicação. Quais regularidades
discursivas, constrangimentos, limitações, convergências ou integração podem ser verificados
em dois jornais de um mesmo grupo?
Conduzidos por tais questionamentos, apresentamos a seguir o Grupo Globo, a
Infoglobo e os jornais O Globo e Extra, destacando como estão posicionados
institucionalmente no mercado editorial brasileiro.
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4.2 O GRUPO GLOBO E SUA INSERÇÃO NO CAMPO MEDIÁTICO BRASILEIRO

A descrição da história institucional e empresarial de um meio de comunicação, ou de
um conglomerado que reúne vários media, como é o caso deste estudo, nos permite evidenciar
algumas conexões entre as distintas fases de sua evolução e, por conseguinte, verificar seu
posicionamento. Desse modo, é possível situar a empresa, além do campo jornalístico,
também nos campos social, econômico e político que direta ou indiretamente a afeta e são
constitutivos de seus discursos.
Importante lembrar, de início, que o sistema de comunicação brasileiro inspira-se no
tradicional modelo liberal das sociedades capitalistas ocidentais, tendo os Estados Unidos
como referência principal. No país, a imprensa escrita se estabelece como um negócio
independente e privado, enquanto o Estado administra concessões públicas de rádio e
televisão. No entanto, embora a doutrina liberal pregue a pluralidade de meios de
comunicação e a diversidade de conteúdo, no Brasil, o monopólio mediático está sob o
controle de poucas famílias que se tornaram, atualmente, grandes conglomerados de mídia. A
questão crucial frequentemente em debate é que a concentração e o controle das
comunicações ultrapassa, em muito, a dimensão econômica e se fixa, sobretudo, na dimensão
simbólica da sociedade.
O Grupo Globo é um dos maiores conglomerados de mídia da América Latina, tendo
faturado, em 2014, R$ 16 bilhões135. Posiciona-se como um “grupo de mídia que cria, produz
e distribui conteúdos de qualidade que informam, educam e divertem”. Inicia sua trajetória em
1925, com a fundação do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, ampliando sua atuação aos
diversos meios de comunicação nas décadas seguintes: em 1944, inaugura o Sistema Globo de
Rádio; em 1952, a Editora Globo e, em 1957, funda a Rede Globo de Televisão136.
Atualmente, o grupo reúne algumas das maiores empresas de informação e de
entretenimento do Brasil, tais como: a TV Globo, presente em praticamente todo o território
nacional e em mais de 100 países; o Sistema Globo de Rádio com emissoras próprias e
afiliadas como a CBN e Rádio Globo; a Globo Filmes e Som Livre com foco na produção e
distribuição de filmes e música; a Globosat, a programadora de canais de TV por assinatura
135

MEIO E MENSAGEM. Grupo Globo pode ter faturado R$ 16 bi. 05/01/2015. Disponível em:
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/01/05/Grupo-Globo-pode-ter-faturado-16bilhoes.html. Acesso em: 22/09/2015.
136

As informações históricas sobre o Grupo Globo e suas empresas foram obtidas em seus sites institucionais:
www.grupoglobo.globo.com, www.memoriaglobo.globo.com e
www.Infoglobo.com.br/Anuncie/institucional.aspx. Acesso em: 22/09/2015.
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do Grupo tendo canais como o GloboNews e Multishow. Além de atuar no segmento de
semanários com a Editora Globo, que tem um portfólio de 16 revistas; e de jornais com o
Infoglobo.
Dentro da estrutura organizacional do Grupo Globo, a Infoglobo é a empresa
responsável por gerir (financeiramente) o jornais impressos e seus sites noticiosos. Segundo a
apresentação divulgada em seu site institucional, os jornais O Globo, Extra e Expresso com os
sites Globo e Extra e a Agência O Globo tem o dever de “apurar o fato, oferecendo aos seus
leitores a informação mais completa, sempre com a preocupação de adequar a linguagem ao
público a que se destina”. Além disso, prometem informar seus leitores sobre o que de “mais
importante acontece no Brasil e no mundo”, oferecendo, ainda, entretenimento e cultura.
Embora o jornal O Globo já estivesse em circulação desde 1925, o marco da
constituição do grupo enquanto um conglomerado de comunicação de abrangência nacional
foi a criação da Rede Globo de Televisão. Animada pelo espírito de integração nacional, pela
construção de Brasília e pelo estímulo dos governos militares que ansiavam por um canal de
comunicação “neutro” entre Estado e cidadãos, a TV Globo inicia suas transmissões em abril
de 1965 – quase 10 anos depois de aprovada sua concessão e ainda envolta por escândalos e
críticas quanto a investimentos estrangeiros utilizados na compra de equipamentos. Acusada
de ser “porta-voz oficial da ditadura”, a empresa serviu aos propósitos do regime que buscava
passar a ideia de desenvolvimento e integração nacional e aproveitou-se do apoio recebido do
Estado e do investimento em excelência técnica para consolidar-se no mercado de
radiodifusão televisiva – e, a partir daí, avançar com seus demais produtos. Esse histórico
contribuiu para a construção da imagem e do capital social e simbólico da Rede Globo e, por
conseguinte, de todo o conglomerado de comunicação.
Nos últimos anos, o Grupo Globo tem adotado estratégias para a formação de uma
nova imagem e identidade da marca. Como exemplos de ações, o grupo ampliou a
visibilidade de estudos e arquivos sobre sua memória; lançou um livro para contar a história
de suas produções, além de demarcar melhor os aniversários de cada item da programação e
das empresas que compõem o conglomerado. Dentro desse contexto, buscou evidenciar a
prestação de serviços, a defesa e a promoção da cidadania – com destaque para o Criança
Esperança –, incorporando, assim, a autopropaganda em sua rotina.
Importante ressaltar que o Criança Esperança é uma das principais ações sociais
realizadas pelo Grupo Globo. A campanha nacional de mobilização em prol dos direitos de
crianças e adolescentes acontece desde 1986, inicialmente em parceria com o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) e hoje com a Unesco – Organização das Nações
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Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. De acordo com informações institucionais no
site do Memória Globo, o envolvimento da Rede Globo com projetos sociais começou em
1979, quando a emissora participou da campanha pelo Ano Internacional da Criança,
estabelecido pelo Unicef. A campanha Criança Esperança teve importante atuação, segundo a
emissora, na mobilização da sociedade e sensibilização dos parlamentares para a inclusão dos
direitos da criança e do adolescente na Constituição Federal de 1988, com a aprovação do
artigo 227137.
Em setembro de 2008, o Grupo Globo anunciou suas estratégias de convergência para
os meios de comunicação administrados pelo Infoglobo (O Globo, Extra e Expresso e seus
sites). A estratégia de negócio foi estabelecida em torno de três eixos: informação
multiplataforma, multimarca e multigeografia, além da definição de ampliar os espaços para a
interatividade com o público. Segundo Micó, Masip e Barbosa (2009), embora a sinergia
entre os três diários tenha começado em 1999, o objetivo era o de aperfeiçoar o processo de
produção coordenada, com a criação do que, internamente, é chamada de “plataforma de
publicação”.
Entre as ações implementadas no momento de consolidação de uma imagem de grupo
integrado e comprometido, está a reedição, em 2011, dos Princípios Editoriais138 do Grupo
Globo. O documento expressa o entendimento do conglomerado sobre o que é ou não
jornalismo, quem é ou não jornalista, além de indicar os procedimentos para se produzir
“informação de qualidade”139. Também serve de parâmetro para que cada meio de
comunicação defina sua linha editorial e elabore seus próprios manuais de redação, o que
contribui, por conseguinte, para o posicionamento institucional e discursivo de cada empresa,
como veremos. O texto organiza-se em: um preâmbulo com a definição de jornalismo adotada
pelo grupo e mais três seções: a) Os atributos da informação de qualidade (isenção, correção e
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Fonte: Memória Globo. Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicaise-shows/crianca-esperanca/curiosidades.htm. Acesso em: 22/09/2015.
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A íntegra dos Princípios Editoriais está disponível em: http://grupoglobo.globo.com/principios_editoriais.php.
Acesso em: 08/08/2015.
139

Esta não é a primeira manifestação desta natureza feita pelo Grupo Globo. Em 1989, quando se envolveu em
controvérsias sobre a manipulação de informações durante a campanha eleitoral para presidente da República, a
empresa divulgou um “credo jornalístico”. Em 1992, o jornal O Globo publica seu Manual de Redação e Estilo.
Em 1994, divulga uma declaração de objetivos, princípios e valores e depois, em 1997, o grupo empresarial
produziu um documento intitulado “Visão, Princípios e Valores”, no qual declara que deseja, permanentemente,
ser o ambiente onde todos se encontram, entendendo a mídia como instrumento de uma organização social que
viabilize a felicidade. Esses pontos fundamentais de suas convicções são repetidos a cada ano, em seus relatórios
de atividades (SILVA e MARQUES, 2014).
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agilidade); b) Como o jornalista deve proceder diante das fontes, do público, dos colegas e do
veículo para o qual trabalha; c) Os valores cuja defesa é um imperativo ao jornalismo.
A definição que o Grupo Globo adota para Jornalismo é de um “conjunto de
atividades que, seguindo certas regras e princípios, produz um primeiro conhecimento sobre
fatos e pessoas”, levando em conta o momento e as circunstâncias em que ocorrem. Para a
direção do grupo, o jornalismo é uma forma de apreensão da realidade e uma atividade que
produz conhecimento. Sendo assim, pratica jornalismo todo veículo cujo propósito central
seja “conhecer, produzir conhecimento, informar”. Para o Grupo Globo, um jornal
“generalista” de informação “noticia os fatos, analisa-os, opina, mas com a intenção
consciente de não ter um viés, de tentar traduzir a realidade, no limite das possibilidades, livre
de prismas”.
De forma geral, a linha editorial de um jornal determina práticas no interior da
empresa, cria hábitos, tradições e rotinas. Define parte das obrigações e constrangimentos
impostos pelo sistema de comunicação, descrito por suas dinâmicas funcionais, pelas relações
com as fontes de informação e com o público. Os princípios editoriais são como “linhas
mestras” que marcam discursivamente e institucionalmente os conteúdos jornalísticos e
fundamentam a atividade empresarial de uma publicação. Ao serem bem definidas,
constituem o eixo em torno do qual gira toda a atividade jornalística da empresa.
É interessante destacar, para os fins desta pesquisa, alguns desses princípios editoriais
que, embora gerais, definem “a regra do jogo” para todos os veículos informativos do
grupo140. Segundo o documento (grifos nossos):


Os veículos do Grupo Globo expressam, em seus editoriais, uma opinião comum sobre
os temas em voga. Os textos podem e devem divergir no estilo, no enfoque, na ênfase
nesse ou naquele argumento, mas a essência é a mesma. Essa opinião deve refletir a
visão do seu conselho editorial, composto por membros da família Marinho e
jornalistas que dirigem as redações. Nenhum outro jornalista do grupo precisa, porém,
concordar com tais opiniões que, em nenhuma hipótese, influenciarão as coberturas
dos fatos. Estas, como exposto aqui extensivamente, devem se pautar por critérios de
isenção.

140

Um dos editores do jornal Extra, em entrevista concedida a esta pesquisadora em 04/09/2015, fala das “regras
do jogo” que regem a produção dos jornais do Grupo Globo, sendo a principal delas a manutenção do que chama
de uma “sinergia” entre as publicações. Ou seja, uma prática de integração jornalística e de apoio mútuo no que
tange à definição de pautas, coberturas e abordagens, mesmo que buscando manter a individualidade e a
identidade próprias de cada jornal.
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Os veículos jornalísticos do Grupo Globo devem priorizar sempre suas próprias
investigações e publicar o que resultar delas apenas se houver convicção formada de
que a reportagem é legítima. Dessa forma, não é automática a publicação de
repercussões sobre reportagens de outros veículos. Isso só deve ocorrer se o exame da
reportagem produzir, de imediato, a convicção de que nela há elementos de verdade.
Do contrário, é imperioso que haja investigação própria e, somente depois, se for o
caso, repercutir a reportagem.



As redações dos veículos do Grupo Globo são absolutamente independentes umas das
outras e competem entre si pelo furo, pela reportagem exclusiva. Esta é uma tradição
que vem desde a origem do grupo e que tem se mostrado profícua: evita a
pasteurização do noticiário e estimula o pluralismo de abordagens. Isso não quer dizer
que, levando- se em conta a convergência de mídias, não seja possível a construção
de sinergias em torno do chamado noticiário básico – aquelas notícias obrigatórias a
que todos os veículos têm acesso. Em outras palavras, faz sentido a disputa por
assuntos exclusivos, faz sentido dar mais ênfase a determinados temas e não a outros,
mas não há mal algum na troca de informações sobre a dimensão de um temporal ou a
ocorrência de um assalto, por exemplo.

Apenas pela análise desses três pontos, podemos afirmar que o Grupo Globo busca,
então, construir uma imagem de um conglomerado de mídia que apoia e incentiva a
independência de seus veículos ao mesmo tempo em que admite uma integração entre rotinas
produtivas, compartilhamento de conteúdos, fontes e informações. Práticas que, sob o manto
da sinergia, fazem parte do dia a dia das redações de O Globo e Extra e corroboram com a
crítica acerca da pouca pluralidade e diversidade de conteúdo praticada pelos monopólios de
comunicação. Segundo um dos editores do Extra:
As rotinas são todas independentes. São dois jornais. O que até existe desde o
nascimento do Extra, o que ficou muito definido, é que em alguns momentos deveria
ter uma sinergia. Então a gente pratica sinergias, por exemplo, em grandes
coberturas, em que você pensar no todo é mais eficiente. A gente tem furos, normal.
Como O Globo tem seus furos, a gente tem os nossos. E respeitamos. A gente
entende quando leva o furo e que não pode ter uma matéria deles e nem eles pegar a
nossa. Acho que isso é o mais importante quando foi estruturado esse projeto.
Atendemos a nossa linha editorial com nossas produções e eles a deles. E quando
não é uma informação exclusiva a gente compartilha tranquilamente.

Os princípios editoriais do Grupo Globo pregam ainda que os jornais defenderão, em
suas produções, o respeito a valores como: “a democracia, as liberdades individuais, a livre
iniciativa, os direitos humanos, a república, o avanço da ciência e a preservação da natureza”.
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Por isso, qualquer ato (ação ou omissão) que possam ameaçá-los devem merecer atenção
especial e uma cobertura capaz de jogar luz sobre eles, com isenção, pluralismo e
possibilidade do contraditório.
Em análise comparativa realizada durante uma semana no Globo e no Extra (18 a 24
de maio de 2015), observamos que as publicações tem opiniões diferentes quando o assunto é
a redução da maioridade penal de adolescentes em conflito com a lei, em consonância com
conclusões de pesquisas realizadas pela ANDI (2012; 2013) discutidas no primeiro capítulo.
Na cobertura sobre o assassinato de um médico na Lagoa Rodrigo de Freitas (Rio de Janeiro),
por um adolescente, tal divergência fica evidente. As capas do dia 22 de maio de 2015
(ANEXOS Z e AA), por exemplo, revelam os enquadramentos conferidos ao acontecimento
pelos jornais, contrariando o princípio editorial do Grupo que diz que os veículos devem
expressar “uma opinião comum sobre os temas em voga” (FIGURA 05).
Verifica-se que O Globo coloca-se a favor da redução da maioridade penal, conforme
texto do Editorial da edição de 22/05/2015, enquanto o Extra defende um debate maior na
sociedade, destacando a série de violações de direitos aos quais adolescentes, principalmente

FIGURA 05: Posicionamentos sobre o envolvimento de adolescentes em infrações.
FONTE: Capas dos jornais O GLOBO e EXTRA em 22/05/2015.
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pobres e de grandes regiões metropolitas do Brasil, estão sujeitos antes de se envolverem com
o crime. Apesar da orientação dos princípios editoriais sobre um alinhamento de opinião, as
publicações permanecem fiéis às suas estratégias discursivas e critérios de noticiabilidade,
seguindo o posicionamento construído: O Globo, como jornal de referência, comunicando-se
com um leitor mais favorecido economicamente, com ensino superior e que mora nas áreas
nobres da cidade (que se identificam com o médico morto); e o Extra comunicando-se com as
as famílias de baixa renda e classe média que vivem nas periferias e comunidades e que se
identificam, pressupõe o jornal, com a história de vida do adolescente.
Além desse acontecimento específico, os jornais divergem nas pautas sobre política e
economia, mas convergem em noticiar, cada um a seu modo, a violência. O Extra realiza
análises conjunturais de causas e consequências das violações de direitos que estariam
levando os adolescentes para o crime, sem deixar de comentar casos de mortes por balas
perdidas durante ações policiais nas comunidades. Enquanto O Globo aponta outros crimes
praticados pelo adolescente antes do roubo da bicicleta e assassinato do médico, levantando,
dessa maneira, a bandeira da redução da maioridade penal.
A breve análise dos princípios editoriais possibilita tecermos inferências acerca de
decisões de publicação, de critérios de noticiabilidade, bem como sobre os modos de
enunciação praticados tanto pelo jornal O Globo quanto pelo Extra e as expectativas dos
leitores com os quais interagem. Temos consciência, apesar disso, das “inúmeras
discrepâncias entre a leitura dos princípios editoriais e a análise do discurso que se constrói
efetivamente nas notícias disseminadas pelo grupo de comunicação, visto que não há uma
correlação imediata e necessária entre valores que se fazem manifestos nos códigos e os
procedimentos adotados no âmbito do fazer” (SILVA e MARQUES, 2014, p. 14).
A publicação dos princípios editoriais configura, portanto, como uma das formas do
conglomerado de mídia construir uma imagem de si mesmo e consolidar sua marca,
posicionando-se institucionalmente no campo mediático. No caso do Grupo Globo, seus
princípios editoriais posicionam-no como uma referência em termos de jornalismo e de
credibilidade. Segundo Silva e Marques (2014), uma “superautoridade” no segmento de
comunicação no país. Resta saber se o posicionamento discursivo de dois de seus veículos de
informação – construído na enunciação a partir dos modos de dizer e da relação com as
expectativas dos leitores – estão alinhados a esse posicionamento institucional pretendido e
anunciado.
Por fim, assim como as dimensões do jornalismo de referência e do popular podem ser
descritas como simbólica, social e empresarial, o Grupo Globo funciona segundo uma lógica
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econômica, pois atua no campo de produção e troca de bens culturais e informativos, e uma
lógica simbólica, em que todo o organismo de informação (suas empresas jornalísticas)
participa da construção da opinião pública. Seja uma opinião sobre si – o que é o grupo e no
que acredita e trabalha – ou sobre os assuntos que debate e informa (sobre quem é e do que
fala). “Na busca de um melhor posicionamento, as organizações passam a investir nas
relações estabelecidas com seus diferentes públicos de interesse, em diversos segmentos
sociais. Assim, buscam legitimar-se na sociedade utilizando um discurso que ressalta os
princípios éticos e a transparência nos negócios, agregando valores positivos à imagem
empresarial” (SILVA e MARQUES, 2014, p. 12).
Como qualquer empresa, também os jornais precisam criar marcas de identidade para
se estabelecerem na memória do público e se posicionarem. Esta identificação pode ser feita
através da padronização e normatização dos procedimentos estilísticos, discursivos e
editoriais. O próprio nome do jornal, acredita Maurice Mouillaud (2012e, p. 102), configurase como o “princípio de uma espera”, por parte do leitor, de certos enunciados. É, pois, sua
identidade, o que o diferencia dos demais jornais.
Desta maneira, podemos afirmar que a adoção de manuais de redação ou a divulgação
de princípios editoriais, por um grupo como o Globo, colabora com a produção de uma
identidade por meio da qual a instituição possa ser reconhecida como um sujeito social.
Assim como um discurso não pode ser analisado fora de seu contexto e condições de
produção, as políticas de editoração de um jornal não podem ser aplicadas fora dos marcos
culturais e sociais da sociedade que as produz.

4.3 OS JORNAIS O GLOBO E EXTRA: SUJEITOS SOCIAIS E DISCURSIVOS
LIGADOS A UM EMISSOR COMUM

Em 2015, o jornal O Globo141 completou 90 anos de fundação sendo um dos jornais
mais antigos ainda em circulação no Brasil e o primeiro veículo noticioso a fundar o Grupo
Globo. Criado em 1925 pelo jornalista Irineu Marinho, o diário nasceu em uma época de
turbulência no cenário político: integrantes da Coluna Prestes cruzavam o Brasil com
denúncias contra o governo. Nesse mesmo período, Irineu Marinho enfrenta problemas de
141

O histórico do jornal O Globo baseia-se na biografia de Roberto Marinho, escrita pelo jornalista Pedro Bial, e
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saúde e perde a direção do jornal A Noite, que ajudara a fundar. O primeiro número do
vespertino O Globo circulou no dia 29 de julho, teve duas edições e vendeu 33 mil
exemplares. Passada a fase inicial de implementação e a morte prematura de Irineu Marinho,
O Globo se consolida na gestão de seu filho, Roberto Marinho. A publicação tornou-se um
diário de referência e segue até hoje com uma das maiores tiragens do país. Se autodescreve
como uma empresa que “inova, respeita opiniões divergentes, informa e se moderniza a cada
dia”. Seu slogan é: “O Globo. Muito além do papel de um jornal”, em que posiciona a marca
como sinônimo de informação confiável, independentemente do meio onde é veiculada
(impresso ou site).
O jornal tem uma trajetória marcada por controvérsias que não cabe, aqui, detalhar.
Nos deteremos, então, sobre alguns fatos de sua evolução histórica, tecnológica e editorial que
são relevantes para a compreensão da configuração contemporânea de O Globo.
Logo nos seus primeiros anos de vida, na década de 30, o jornal assume sua posição de
apoio ao presidente Getúlio Vargas, em prol de um regime democrático. A relação com
Getúlio, no entanto, começa a enfraquecer quando O Globo assume sua oposição ao Estado
Novo e defende a promulgação de uma nova constituição para o Brasil. Vargas reage e O
Globo começa a ser censurado e vigiado pelo governo. Durante o segundo mandato de
Vargas, as críticas do jornal voltaram-se, novamente, contra o presidente. Identificado como
de oposição ao governo, carros e o edifício do jornal são atacados pela população revoltada
após o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954.
Uma das maiores críticas dirigidas ao jornal O Globo recai sobre sua participação no
golpe de 1964 e as ligações que manteve com os governos militares que se seguiram. Na
edição do dia 07/10/1984, Roberto Marinho publica artigo intitulado “Julgamento da
Revolução” em que reconhece a participação do grupo na revolução de 64, realizando um
balanço dos 20 anos de Regime Militar, com destaque para os avanços alcançados pelo país
desde o golpe até o processo de abertura política142. Após a morte de Tancredo Neves, O
Globo apoiou o vice, José Sarney, considerando que ele daria sustentação à Nova República.
No pleito de 1989, apoia editorialmente Fernando Collor de Melo, mas, em função das graves
denúncias a ele dirigidas, realiza ampla cobertura dos processos de julgamento e impeachment
do ex-presidente.
A história de O Globo esteve diretamente relacionada à vida política do Brasil, com
apoio declarado a governos, presidentes e regimes. Em 2013, durante as manifestações
142
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22/09/2015.

169

populares que levaram milhões de pessoas às ruas, o Grupo Globo foi duramente criticado por
diversos setores da sociedade civil. Sendo questionado sobre o apoio do grupo de
comunicação ao regime militar, o jornal divulga, em agosto, declaração em que assume ter
cometido um “erro” ao concordar com o golpe143.
A evolução técnica, editorial e visual do jornal inicia-se, a partir da década de 1970,
com a divisão em editorias, a expansão no corpo de repórteres e redatores, e mudanças na
parte gráfica. Antes disso, em 1954, a redação e as oficinas do jornal são transferidas para o
novo edifício na rua Irineu Marinho (então rua Conde Pereira Carneiro), onde está até hoje.
Uma passarela suspensa liga atualmente as redações de O Globo e do Extra, agilizando a
produção integrada entre as duas empresas. Entre as inovações da década de 1980, destaque
para a informatização da redação, a criação de novos suplementos como os Jornais de Bairro e
o uso de cores na primeira página e no segundo caderno.
Nos anos 1990, uma importante reforma gráfica impactou na linha editorial do jornal.
A mudança começou pelo logotipo colorido e seguiu a ajustes editoriais, como uma
hierarquização mais clara das notícias, valorização das fotos, troca de tipologia e criação de
duas páginas diárias de opinião. A partir de 1995, a manchete e as fotos ficaram maiores, as
matérias mais aprofundadas. O então diretor-executivo de O Globo, Ali Kamel, explicou o
impacto da reforma na evolução do jornal: “O Globo precisava fazer um jornalismo mais
explicativo, analítico, investigativo. Para consagrar esse projeto editorial é que nós fizemos
um novo projeto gráfico. O Globo tinha claro qual o seu objetivo editorial e, a partir dali,
demos suporte gráfico àquelas ideias.”144 O investimento em marketing foi intensificado para
criar condições de uma maior aproximação com o público.
Concluindo esse breve relato da evolução histórica, política, editorial e técnica do
jornal O Globo, nos deteremos em alguns fatos e transformações das décadas de 2000 e 2010,
recorte temporal definido nesta pesquisa, e que nos dão pistas sobre as condições de produção
dos discursos sobre violência envolvendo crianças e adolescentes.
Nos anos 2000, O Globo renova, moderniza e investe em suas plataformas digitais,
além de criar, enquanto grupo de comunicação, os jornais Extra (1998) e Expresso (2006). Em
setembro de 2008, como destacado acima, O Globo realiza uma grande campanha de
marketing informando sobre o processo de unificação da marca (jornal impresso e site). O
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objetivo era aumentar a interatividade dos leitores com o jornal. Assim, no mesmo mês, o
jornal O Globo e o Globo Online ganharam uma única marca. O jornal impresso passa a
exibir links do site, ao final das reportagens, indicando que mais informações e fotos podem
ser acessadas no formato digital. Além das inovações digitais, Marcello Moraes, ex-diretor
geral da Infoglobo, em entrevista ao Memória Globo, explica:
“Nós somos produtores de conteúdo de qualidade. Temos que começar com essa
frase em tudo que a gente faz. Então, como produtor de conteúdo de qualidade,
como é que vai ser o futuro dessa empresa? Estamos numa empresa que tem
multiprodutos e multiplataformas. [...] Nós precisamos ter um modelo de negócio
sustentável até para mantermos a nossa total independência.”145

Por fim, em 2012, O Globo lança seu novo projeto gráfico, com redesenho de todas as
páginas, cadernos e suplementos, fonte tipográfica personalizada e nova organização das
notícias, em blocos.
Em 1998, a Infoglobo lança o Extra, posicionado pelo grupo como um jornal de preço
acessível, linguagem simples e noticiário voltado aos fatos locais. Assim como O Globo, o
nome do jornal foi escolhido pela população do Rio de Janeiro através de uma ação
promocional. O jornal nasce como uma estratégia de mercado do Grupo Globo para ser uma
publicação que concorresse com outros populares em circulação no Rio de Janeiro, como O
Dia. Havia uma oportunidade empresarial em atingir uma camada da população, a classe C,
que começava a se formar e seria um novo público leitor da imprensa diária146.
O Extra logo se torna um dos líderes de venda em banca no país, com mais de 2
milhões de leitores, de acordo com a Infoglobo, e uma tiragem média diária de 205 mil
exemplares (IVC, 2014)147. Seu sucesso de venda e aceitação é explicado pelo baixo custo e
atratividade de suas capas, conforme avaliação de um dos seus editores, em entrevista para
esta pesquisa. Atualmente, é um dos jornais mais lidos entre as classes B e C no Brasil,
segundo Pesquisa Brasileira de Mídia (2014).
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No Brasil, esse novo público consumidor dos meios de comunicação começa a emergir no final da década de
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O Extra se considera reconhecido pela proximidade e lealdade que mantém com o seu
público. De acordo com informações da própria empresa, o jornal é voltado para temas
ligados ao cotidiano do seu leitor, mas sem desprezar a apuração e a análise em suas matérias.
Dedica-se a produzir um noticiário dedicado aos fatos da cidade e cadernos temáticos que
tratam de assuntos do dia a dia, além de se posicionar como um prestador de serviços
“essenciais”. Por fim, a Infoglobo define o Extra como um “jornal que faz parte da vida do
leitor e o ajuda a compreender a realidade que o cerca: um produto que gera proximidade e
envolvimento, onde o leitor participa, interage, contribui e opina”. Em resumo:
A gente não é sensacionalista, a gente é popular. A gente não dá sangue. A gente
respeita o ser humano. A gente gosta de gente. Então é assim que contamos as
histórias. Se acontece um caso de bala perdida, como a gente vai emocionar o nosso
público? Como a gente vai contar melhor a história dessa criança de forma que isso
vire um alerta? [...] Dizemos aqui que a gente pega o leitor pela mão e ajuda ele a
entender o que está acontecendo. Então a gente escreve sobre uma economia popular
e explicamos de uma forma que também não avilte a inteligência do leitor (Editor do
Extra, grifos nossos).

O discurso do editor mostra-se coerente com o que rege os princípios editoriais do
Grupo

Globo.

O

documento

orienta

que

nenhum

veículo

pode

utilizar-se

de

“sensacionalismo”, ou da “deformação da realidade” para causar escândalo ou explorar
sentimentos e emoções com o objetivo de atrair uma audiência maior. Reconhece como
legítimo, por outro lado, um jornalismo popular, mais coloquial e às vezes com um “toque de
humor”. No entanto, quando se trata de um tema tão sensível, como é a violência envolvendo
crianças e adolescentes, os jornais conseguem informar sem apelar para emoções e sensações
em seus relatos?
Buscaremos verificar na análise do funcionamento discursivo dos jornais até que
ponto tal orientação é ou não seguida no momento de definição de estratégias enunciativas.
Acreditamos que há, sim, um compartilhamento de sensações e emoções entre enunciadores e
coenunciadores que se processa discursivamente no modo de dizer das publicações, seja ela
de referência ou popular, e que remete a entendimentos socialmente estabilizados do que é a
violência contra crianças e adolescentes.
O Globo e Extra são, portanto, jornais complementares no interior de um mesmo
grupo de comunicação. Enquanto sujeitos sociais e discursivos, eles compartilham de um
posicionamento institucional de grupo que se configura na partilha de rotinas produtivas e
conteúdos, mesmo que as estratégias enunciativas de cada jornal sejam distintas. O Grupo
Globo é uma instituição social inserida no campo mediático que constrói sujeitos enunciativos
para falar em seu nome aos públicos segmentados aos quais se dirige. Lembramos que “todo
suporte de imprensa contém seu dispositivo de enunciação: este último pode ser coerente ou
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incoerente, estável ou instável, adaptado a seus leitores ou mais ou menos inadaptado”
(VERÓN, 2004, p. 218). É o sucesso na construção desse dispositivo que define o sucesso da
publicação no interior do mercado em que está inserido, como veremos a seguir, a propósito
dos leitores empíricos e construídos pelo O Globo e Extra.

4.4 O PÚBLICO DE O GLOBO E EXTRA: O LEITOR DE NÚMEROS E O LEITOR
DE HISTÓRIAS

Maurice Mouillaud afirma que “o jornal só é um jornal junto com seu leitor” (2012g,
p. 161). São como duas metades de um mesmo dispositivo. Sem o leitor, o jornal não passaria
de uma materialidade de tinta e papel. No capítulo anterior, afirmamos que o jornal é um
dispositivo que comporta, em si, uma matriz de sentido e que, para ser entendido como jornal
impresso, é necessário que haja um entendimento social compartilhado do que seja um
“jornal”. É na manipulação e na leitura, realizadas pelos leitores, que a materialidade de tinta
e papel se torna o dispositivo de comunicação conhecido como o jornal impresso.
Outra lembrança importante tomamos de Eliseo Verón. De acordo com ele, o segundo
aspecto do dispositivo de enunciação que é forjado no e pelo discurso é a imagem daquele a
quem o discurso é endereçado: o destinatário. Ou seja, o produtor de discursos não só constrói
seu próprio lugar discursivo no que diz; mas, ao fazer isso, define igualmente o lugar do seu
coenunciador. Conforme debatido no capítulo anterior, a constituição de um leitorado supõe a
estruturação, no discurso do jornal, de um vínculo proposto ao destinatário, na forma de um
contrato de leitura.
Assim, a pressuposição do interesse jornalístico do leitor de uma publicação, isto é, a
percepção do enunciador sobre o que seu público espera em termos de informação ou
entretenimento, é um dos pontos de partida da produção discursiva. A imagem do “leitoralvo” ou “leitor ideal” é formada por: dados de pesquisa, pelo universo possível de
anunciantes, pelo lugar social ocupado pelo leitor e ainda pela construção de um leitor
“implícito”, leitor “virtual”, leitor “modelo” (ECO, 1986), feita com base em suposições sobre
sua identidade. Não se trata, aqui, do leitor empírico dotado de determinantes sociais,
culturais, psicológicos, mas de uma “figura inscrita em filigrana no corpo do jornal”
(MOUILLAUD, 2012g, p. 162). É esse tipo de leitor que nos interessa: um sujeito discursivo
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que faz parte do dispositivo de enunciação. Buscamos entender, pois, em que medida o leitor
constitui-se como um “horizonte de expectativas” (JAUSS, 2002) dos jornais148.
Evidentemente, a construção do leitor é a base da segmentação do mercado, e a
marcação das diferenças é fundamental nesse processo. As empresas percebem cada vez mais
que alguns valores intangíveis tem importância crescente no atual cenário de concorrência. A
força da marca, reputação, imagem, inovação, capital humano e intelectual criam a identidade
da empresa. Os jornalistas, de sua parte, escrevem cotidianamente pensando não só em seus
leitores, mas também nos líderes de opinião, nos outros jornalistas, nos concorrentes, nos
patrões, nas fontes e nos potenciais anunciantes. Por fim, os leitores tem expectativas, gostos,
preferências, buscam satisfazer suas necessidades e costumam esperar da imprensa
transparência, seriedade, credibilidade e, também, em alguma medida, entretenimento e
serviços de utilidade. No atual processo de segmentação do mercado dos jornais impressos,
ganha ainda mais importância, portanto, a pressuposição que os meios de comunicação e os
jornalistas fazem das expectativas de seus leitores. Isso posto, quem é, então, o leitor
construído de O Globo e do Extra? Quais são as expectativas construídas que levam os
enunciadores a definir suas estratégias?
O Grupo Globo, em seus princípios editoriais, assevera que cada veículo tem um
“público-alvo e deve agir de acordo com as características dele” (grifos nossos), adaptando,
assim, as pautas, linguagem e formato. Mas pondera que, embora distintos em cada jornal,
todo leitor tem capacidade de discernimento e entendimento. “O menos culto dos homens é
capaz de decidir o que é melhor para si, escolhe visando à qualidade e entende tudo o que lhe
é relatado de forma competente”. Por isso, a linguagem e o formato não podem ser, segundo o
Grupo Globo, rebuscados a ponto de afastar os menos letrados, nem simplórios a ponto de
afastar os mais instruídos. Como dissemos, os princípios editoriais compõem a regra do jogo
da organização, o que explica seu alto grau de generalização. Observamos que a orientação é
para que cada jornal, seja ele de referência (como O Globo) ou popular (como o Extra),
respeite as características e expectativas próprias de seu leitor presumido. Estratégia que,
conforme Verón, pode significar bons resultados para a publicação.
Pesquisas de mercado apontam que o público do jornal O Globo, isto é, seu leitor
empírico, é composto por homens (51%) acima de 30 anos, com renda maior que cinco
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Hans Robert Jauss, em seus estudos sobre a estética da recepção, explica que, sendo o contexto da leitura
diferente do contexto da produção, o autor fica impossibilitado de subordinar a recepção aos propósitos com os
quais criou a obra. Isso porque existe uma “multiplicidade de significados que, de muito, ultrapassa o horizonte
de sua origem” (JAUSS, 2002, p. 102). Assim, para Jauss, o “horizonte de expectativa” do leitor tem a ver com a
experiência de leituras e, portanto, seu prévio conhecimento do gênero, da forma ou da temática do texto.
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salários mínimos, portadores de diploma de ensino superior (49%), predominantemente da
classe B (55%) e residentes nas grandes regiões metropolitanas. O Extra tem um leitorado
formado principalmente por mulheres (53%) com idades entre 30 e 49 anos e de menor
escolaridade, em geral ensino médio completo (49%), pertencentes às camadas B (41%) e C
(51%) e que moram na cidade do Rio de Janeiro149.
As características socioculturais do leitorado, como as citadas acima, são interpretadas
pela instância de produção e expressam as expectativas de discurso do público. “A produção
do leitorado se faz somente por meio das percepções-representações que os atores sociais
implicados na produção do título de referência [título de imprensa] enquanto produto possuem
dos setores sociais visados como ‘alvo’”; produzido o leitorado, seguindo reflexão de Eliseo
Verón, ele é “valorizado” por um metadiscurso autoreferencial da publicação a fim de “vendêlo como coletivo de consumidores potenciais junto a diversas categorias de anunciantes”
(VERÓN, 2004, p. 246-247, grifos do autor). Significa dizer que cada jornal constrói o perfil
do seu coletivo de leitores através do que enuncia diariamente e também pela maneira como o
apresenta ao informar em seus discursos institucionais “quem” é seu público, ou seja, ao
publicizar a quem a publicação se dirige.
Comparando, assim, o perfil empírico dos leitores anunciado pelos jornais com a
análise semiodiscursiva, verifica-se que, quando se trata da violência envolvendo crianças e
adolescentes, O Globo enuncia a um leitor de números, aquele que busca informações em
forma de dados, pesquisas, estatísticas, análises de especialistas e poder público. Já o Extra
enuncia a um leitor de histórias, alguém que espera conhecer dramas pessoais, histórias de
vida, casos inusitados e emocionantes.
O leitor de números de O Globo é construído pelo jornal a partir de uma pressuposição
de expectativas de leitura aliada ao perfil sociocultural do seu público consumidor. A imagem
produzida é a de leitores com maior escolaridade, com ensino superior completo, formadores
de opinião e de tendência conservadora. São homens e mulheres com mais de 30 anos, não
necessariamente casados ou com filhos, moradores das áreas nobres do Rio de Janeiro e de
outros grandes centros urbanos do País, além de economicamente ativos – empresários,
políticos, professores universitários, por exemplo.
O uso recorrente do termo favela evidencia esse posicionamento do jornal em se
comunicar com leitores que não residem na periferia ou comunidades cariocas, como na
149
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reportagem “Rumo à pacificação / UMA NOVA GERAÇÃO SEM FUZIS... / Grávidas e
mães da Rocinha acreditam num futuro mais tranquilo para criar os filhos na comunidade
pacificada” (ANEXO A), em que o Enunciador entrevista futuras mães que decidiram
permanecer na comunidade e criar os filhos. Um dos intertítulos do texto diz: “Fim da
infância com restrições na favela”, remetendo a um “outro lugar” que não o território do leitor
de O Globo. O Extra, por outro lado, adota definitivamente o termo comunidade, depois de
2010, para referir-se aos bairros de periferia ou localizados nos morros do Rio de Janeiro.
O Globo fala a um público que busca informação contextualizada social e
historicamente, que tem o olhar voltado para as questões nacionais e internacionais, estando
pouco interessado na violência cotidiana envolvendo a população de baixa renda. Isso fica
evidente ao constatarmos o elevado número de matérias que discutem a violência como um
“problema público” (CEFAÏ, 1996)150, sem se ater apenas à narração de casos isolados. A
exceção aplica-se quando o relato de uma história for uma estratégia para ilustrar dados e
estatísticas, conferindo efeito de sentido de concretude e proximidade do tema ao leitor, ou o
contrário, os números surgirem para conferir credibilidade ao drama. O modo de enunciar a
este leitor tende, pois, à generalização. O que é particular, individual, só ganha espaço quando
utilizado como exemplo de um assunto mais amplo ou para “dar o gancho” para a divulgação
dos números e percentuais de levantamentos realizados por órgãos do Poder Público ou
Organizações da Sociedade Civil.
O jornal atende a um leitor que espera, a princípio, compartilhar saberes com a
publicação que consome. Por ser um jornal de referência, O Globo constrói discursivamente
seu leitor, como vimos anteriormente, como um alguém competente do mundo, que possui
saberes complexos, é um agente social e um cidadão cosmopolita. É um leitor que espera
análises mais apuradas e repercussão das notícias com especialistas e autoridades públicas,
que busca informações com uma visada conjuntural sobre a situação da violência envolvendo
crianças e adolescentes, com especial interesse pelas crianças “dos outros”, isto é, a outra
criança, a criança do mundo, a criança distante do seu dia a dia.
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De acordo com Daniel Cefaï, o problema público é construído e estabilizado, tematizado e interpretado dentro
de quadros de relevância em um horizonte de interações e de interlocuções. Ou seja, sua existência se processa
em uma dinâmica de produção e recepção de narrativas que conferem individualidade, realidade e legitimidade a
um problema social. Tais narrativas, mediáticas inclusive, articulam os sujeitos e as histórias que o constituem,
remetendo a conhecimentos de senso comum, preconceitos e estereótipos compartilhados por produtores e
receptores (1996, p. 4). Os jornais constroem, pois, acontecimentos (narrativas) que configuram problemas
públicos ao mobilizar, por exemplo, as opiniões dos envolvidos, ao tornar público questões privadas, ao resgatar
fatos passados (históricos e emblemáticos) como memórias da violência, e também quando buscam especialistas
para analisar a problemática, quando veiculam imagens que chocam e emocionam com o objetivo de ganhar
apoio social a determinada questão.
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Para O Globo, seu leitor construído é atraído pelo acontecimento dramático quando se
trata de algo inusitado, engraçado ou extraordinário; se a história for um escândalo de
repercussão nacional ou internacional, de fora do seu território, como a morte de quase 200
crianças em um atentado a uma escola da Rússia (ANEXO B); ou se for um acontecimento de
grande comoção social. O que desconstrói a ideia de que jornal de referência atende apenas a
um leitor que busca a informação referencial, fria. Em análise de coberturas de dois
acontecimentos de grande apelo emocional realizada pelo O Globo, em 2003, Leticia Matheus
(2011) conclui que as sensações também pautam as interpretações da realidade e que, apesar
da expectativa informativa em relação a esse tipo de jornal, o fantástico e o sensacional não
são contraditórios ao discurso jornalístico. No período estudado, O Globo “valeu-se
estrategicamente de narrativas sensacionais, com forte matriz popular” e “mesmo leitores da
elite letrada” compartilhariam com o jornal “visões hiperbólicas, sensacionais e
melodramáticas de mundo” (MATHEUS, 2011, p. 97).
Por fim, as temáticas e formas de abordagem que mais interessam ao leitor de O
Globo, com base no horizonte de expectativas de leitura presumida pelo Enunciador e
verificada nas páginas da amostra analisada, são aquelas ligadas à análise de pesquisas e
levantamentos sobre violência envolvendo crianças e adolescentes; crítica e avaliação de
programas e políticas públicas; debate sobre a questão do envolvimento de adolescentes em
atos infracionais e a redução da maioridade penal; o impacto da violência nas escolas para
alunos e professores; escândalos sexuais com menores de idade envolvendo personalidades
públicas e políticas; notícias internacionais relacionadas a conflitos armados e atentados
terroristas que vitimam crianças.
Ao construir leitores com tais expectativas, O Globo reforça o preconceito de que a
violência envolvendo crianças e adolescentes, por exemplo, só acontece nas escolas e ruas de
comunidades de baixa renda, em famílias vistas como desestruturadas ou entre usuários de
drogas e adolescentes em situação de rua. Ao situar seus leitores em uma posição de
distanciamento em relação à realidade da violência cotidiana vivenciada por crianças e
adolescentes brasileiros, o jornal não contribui, embora anuncie, para o debate público sobre a
problemática e sobre possíveis soluções.
Focalizemos agora o jornal Extra e seus leitores de histórias. Assim como identificou
Marcia Amaral (2006) em relação ao funcionamento discursivo dos jornais populares, o Extra
faz a ponte entre sua posição de “leitor do mundo” e o “mundo do leitor”. Mundo este que se
constrói nas comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, cercado pela violência, o drama,
os crimes passionais, a falta de infraestrutura e políticas públicas, etc.
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Ao referir-se ao público leitor do Extra, um de seus editores fala do “cara” que lê o
jornal: “costumamos dizer que o cara assina com a gente todo dia aquele compromisso”; “a
gente tenta o cara, explicar melhor”, “se considera mesmo parceiro do cara”. Pressupõe-se
que se trata de um leitor do sexo masculino, trabalhador, que passa todos os dias na banca e
adquire o jornal. Não obstante, essa imagem de destinatário diverge tanto do perfil empírico
anunciado pela Infoglobo e descrito anteriormente (mulheres acima de 30 anos), quanto do
leitorado construído discursivamente nas páginas da publicação. Especialmente no que se
refere à temática em estudo nesta pesquisa, o sujeito discursivo construído como
coenunciador do Extra – para quem o jornal enuncia a violência envolvendo crianças e
adolescentes – caracteriza-se por ser mulher, mãe, com baixa escolaridade, dona de casa e
moradora do Rio de Janeiro.
As imagens das mães da violência, prostradas sobre caixões e túmulos, chorando,
gritando ou desoladamente abraçadas em amigas e familiares, estão presentes em
praticamente todas as narrativas em que crianças ou adolescentes são vítimas fatais (FIGURA
06). São as mães que protegem; as mães que visitam filhos adolescentes em unidades de
internação; as mães que perdem os filhos vítimas de balas perdidas nos confrontos habituais
entre polícia e traficantes; as mães que denunciam violações e agressões a seus filhos e que
buscam atendimento e justiça. A expectativa de leitura construída pelo Extra assenta-se, pois,
sobre um desejo do leitorado de ser informado e emocionado por histórias que falem das

FIGURA 06: As mães da violência. FONTE: Jornal Extra, 06/03/2007, p. 13.
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nossas crianças. Portanto, é para as famílias – cristãs sobretudo151 – que o Extra informa
sobre atos violentos contra menores de idade. E o sentido produzido é o do “podia ser seu
filho” ou “podia ser seu amigo” (ANEXOS C; D; V; W).
O leitorado do Extra deseja saber sobre as notícias locais. Interessa-se pelo que é
extraordinário e incomum, mas também pela violência naturalizada e experienciada
diariamente: a guerra do tráfico e as mortes por bala perdida nas ruas e escolas das
comunidades; os casos de agressões e violência doméstica contra crianças; a violência
institucional sofrida pelas mães adolescentes que dão à luz de maneira precária nos hospitais
ou postos de saúde; os sequestros, roubos, rebeliões de adolescentes em unidades de
internação; abusos físicos e sexuais contra menores de idade.
Os relatos humanizados construídos pela perspectiva do cidadão ou da comunidade,
característica forte dos jornais populares, também corroboram com a produção de um
leitorado que se sente próximo da publicação, como se o jornal compartilhasse o “mundo” do
leitor. Esse posicionamento faz com que o Extra, ao expor os dramas e as necessidades
individuais das pessoas, remeta a problemática da violência ao espaço público de debate. Um
jornal que, como definido pela Infoglobo, faz parte da vida (do mundo) do leitor, sendo, pois,
próximo, e com o qual o leitor compartilha emoções e sensações.
Embora utilizando outras estratégias e comunicando-se com um público diferenciado,
o Extra, assim como O Globo, também reforça preconceitos acerca da violência envolvendo
crianças e adolescentes. Ao divulgar com bastante regularidade notícias de atos violentos
praticados contra meninos e meninas, confere uma proporção desmedida à violência (ANDI,
2013) e conduz o leitorado ao entendimento de que a violação de direitos dessa parcela da
população só acontece entre as famílias de baixa renda que vivem nas periferias das grandes
cidades.
Aos leitores do Extra são ofertadas matérias com foco quase exclusivo em casos
isolados e histórias dramáticas, com as quais seu público convive diariamente. Muitas vezes,
sem contrapor ou apresentar casos parecidos que ocorrem em famílias de classe média ou rica,
ou mesmo em outros países. Procedendo dessa maneira, o jornal evitaria uma estigmatização
muito comum nos meios de comunicação: o de qualificar a violência como um problema da
pobreza.

151

Entre os prêmios oferecidos pelo jornal Extra aos seus leitores, mediante a troca de selos adquiridos em cada
edição comprada, estava a Bíblia. O anúncio dizia: “O jornal que você escolheu aproxima você da palavra de
Deus” (Extra, 19/11/2000, p. 12).
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Identificamos, no entanto, uma exceção na regularidade discursiva praticada pelo
Extra: a série de reportagens ANJOS, publicada em agosto de 2007. Na série, o jornal analisa
dados e estatísticas da violência, causas e consequências, repercute as histórias individuais
com especialistas, avalia políticas públicas e oferece ao leitor serviços como número de
telefone para denúncias e atendimentos. Mas o mais importante: o Enunciador se preocupou
em relatar casos de violações de direitos que aconteceram em famílias de maior poder
aquisitivo residentes em áreas nobres da cidade e que, no senso comum, ofereceriam todo
conforto e cuidado as suas crianças. Desmistifica, assim, a ideia de que a violência só
acontece com meninos e meninas pobres. Mito que explica, por exemplo, a enorme comoção
social, alimentada pelos meios de comunicação, provocada por casos de violência doméstica
praticada contra crianças de famílias de classe média, como o assassinato de Isabella Nardoni
(2008) ou do menino Bernardo Boldrini (2014). Acontecimentos isolados que geraram ampla
cobertura mediática, enquanto 28 crianças e adolescentes são assassinados todos os dias no
Brasil, segundo o Unicef (2015)152.
Podemos afirmar, por fim, que tanto o jornal O Globo quanto o Extra produzem
discursivamente um leitorado muito próximo do perfil de seus consumidores empíricos: O
Globo, como dito, enunciando para um leitor de números, um leitor cosmopolita, interessado
na exatidão, na razão e no pretenso saber compartilhado, típico dos consolidados jornais de
referência; e o Extra comunicando-se com um leitor de histórias, interessado no noticiário
local, na partilha, na comoção e nos casos dramáticos que se aproximam da sua realidade. Se
o leitorado configura-se como o horizonte de expectativas dos jornais, para onde a publicação
projeta o que e como irá noticiar, adaptando suas pautas, linguagem e formato, é correto dizer,
concordando com Eliseo Verón (2004), que a construção do público leitor é uma das
condições de produção do discurso da imprensa. Em outras palavras, as expectativas de leitura
presumidas impactam na escolha das estratégias enunciativas e são, portanto, constitutivas dos
sentidos engendrados pelos media.
Ressaltamos que, produzido o leitorado pela imprensa, outro aspecto do dispositivo de
enunciação (o terceiro) refere-se à relação entre o enunciador e o coenunciador (destinatário),
que é proposta no e pelo discurso. Como discutiremos no capítulo seguinte, a dimensão
152

Ainda de acordo com o Unicef, as vítimas são, na maioria, meninos negros, pobres e moradores da periferia.
Até 2019, mais 42 mil podem ser mortos, mantido o ritmo atual. A taxa de homicídio entre adolescentes negros é
quase 4 vezes maior do que aquela entre os brancos. E suas mortes são justificadas, “de forma equivocada”,
pelos conflitos entre facções ou pelo tráfico de drogas. O Unicef informa que entre 92% e 95% dos homicídios
cometidos no Brasil – de todos os homicídios – não são solucionados. E que parte dessa estatística se deve aos
tais “autos de resistência”. Informação disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_31705.htm.
Acesso em: 10/01/2016.
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relacional do dispositivo trata da maneira como a publicação diz o que diz e da forma com
que se dirige ao seu público, ou seja, como constrói sentidos e se posiciona diante do leitor.

4.5 AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO DA VIOLÊNCIA NOS
JORNAIS O GLOBO E EXTRA NOS ANOS DE 2000 A 2014

As condições de produção são constitutivas e determinantes dos discursos que são
construídos, tais como as características inerentes ao tipo de discurso, de texto produzido ou
mesmo a conjuntura sócio-histórica em que se processa. Cabe ao analista, lembramos,
reconstruir e identificar tais condições de produção a partir dos traços ou pistas deixados na
materialidade do discurso analisado. Ou seja, o analista faz inferências a respeito das
condições que engendraram o discurso tal qual se apresenta, com base no que fica evidente na
superfície discursiva e nas suas próprias experiências e leituras. “Ora, não basta postular tais
condições: é preciso mostrar que elas o são efetivamente. Para que algo seja designado como
condição de produção de um discurso ou de um tipo de discurso, é preciso que tenha deixado
rastros no discurso. Em outras palavras, é preciso mostrar que, se mudam os valores das
variáveis postuladas como condições de produção, o discurso também muda” (VERÓN,
2004, 52, grifos nossos).
Assim, conforme Eliseo Verón (2004), o ponto de partida da análise de discursos é
sempre um conjunto significante dado, isto é, sentido investido em discursos atestados, o
“produto”, mas sem ignorar a conjuntura em que está inserido. O movimento de análise
consiste, então, em passar do texto à dinâmica de sua produção. Ao constituir um corpus
discursivo para análise, opera-se a distinção de outros elementos que são relevantes ao estudo,
mas que não estão, conforme o autor, “dentro do corpus”. São os elementos extradiscursivos
(como outros discursos) que, não fazendo parte do conjunto analítico, funcionam como
condições de produção. Dentro dessas condições, também há, evidentemente, tudo aquilo que
o analista considerará, por hipótese, como tendo um papel determinante para compreensão das
propriedades dos discursos analisados. Dessa maneira, os elementos variam de acordo com o
tipo de pesquisa e com a natureza da produção significante enfocada. Para cada corpus
discursivo analisado, portanto, um novo conjunto de condições de produção é elaborado.
A distinção entre um conjunto significante (discursos sociais) e suas condições de
produção é ordem metodológico-epistemológica. Cada vez que analisamos concretamente

181

discursos sociais, a distinção é produzida pela seguinte questão: “em que medida o sentido
que foi investido nesses discursos remete a condições determinadas de produção que dizem
respeito aos mecanismos de base do funcionamento social?” (VERÓN, 2004, p. 58). Assim,
qualquer consideração externa só faz parte da descrição das condições de produção se for,
primeiro, pertinente em relação ao próprio texto e, depois, dizer respeito ao funcionamento
social e à conjuntura sócio-histórica em que foi engendrado.
As condições de produção operam em um movimento pendular de um polo a outro da
análise. São, por um lado, condições prévias de produção de discurso (como os
constrangimentos inerentes ao tipo de discurso que está sendo construído, o discurso da
informação, por exemplo). De outra parte são traços, identificados na superfície discursiva
analisada, que remetem a condições de produção precedentes.
Isto posto, elencamos a seguir as condições de produção do discurso da violência
envolvendo crianças e adolescentes construído pelos jornais O Globo e Extra entre os anos
2000 e 2014. Elas resultam de um conjunto de decisões metodológicas para escolha e seleção
do corpus, inspiradas em Eliseo Verón (2004, p. 91-101), e também da análise
semiodiscursiva das matérias significantes da amostra. Algumas dessas condições já foram
aventadas e eventualmente discutidas neste e nos capítulos anteriores. O que realizamos, aqui,
é uma sistematização com o objetivo de organizá-las e melhor apresentá-las, reunindo os
achados de elementos extradiscursivos encontrados como traços e pistas nos conjuntos
significantes analisados. Em resumo, são contextos e conjunturas do funcionamento social e
do campo mediático brasileiro que se mostraram constitutivos dos discursos e sentidos sobre a
violência engendrados pelo O Globo e Extra.

4.5.1 O campo jornalístico e suas funções sociais

Configura regras implícitas e explícitas que norteiam a produção de sentido pelos
meios de comunicação. Pierre Bourdieu (1997) afirma que o campo jornalístico constituiu-se
no século XIX em torno da oposição entre os jornais que ofereciam “notícias”, de preferência
“sensacionalistas”, e jornais que propunham análises e “comentários”, aplicados em
distinguir-se com relação aos primeiros afirmando abertamente valores de “objetividade”.
Essa dualidade marca até hoje, com suas diferenças evidentemente, as lógicas e princípios de
atuação no jornalismo. Segundo o sociólogo, “o campo jornalístico é o lugar de uma lógica
específica, propriamente cultural, que se impõe aos jornalistas através de restrições e dos
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controles cruzados que eles impõem uns aos outros e cujo respeito funda as reputações de
honorabilidade profissional” (BOURDIEU, 1997, p. 105).
Além das imposições advindas da próprio mercado, ao jornalismo são atribuídas
socialmente algumas funções. A principal delas é a de informar, de preferência, com ética,
responsabilidade e liberdade. Roger Clausse (1967) inclui a esse papel clássico as funções de
formação pessoal, profissional e de opiniões; de expressão de atitudes e comportamentos e de
pressão social. Segundo o mesmo autor, os media teriam também funções “psicossociais”,
quais sejam: a de promover vínculos sociais, em oposição ao isolamento do indivíduo; a de
oferecer entretenimento em forma de diversão; e, por fim, uma função psicoterapeuta,
colaborando para a catarse e a purgação social (a purificação). Clausse reforça que essas
diferentes funções, evidentemente, não são puras e não estão fisicamente bem delimitadas nas
páginas dos jornais, pelo contrário, as funções de comunicação (informar, expressar, formar,
etc) e as funções psicossociais tem fronteiras mal definidas e confundem-se. Mas a
informação jornalística tem uma existência própria e uma realidade específica “même si les
autres fonctions pèsent sur elle, la modifient, lui disputent la place et souvent la
corrompent”153 (CLAUSSE, 1967, p. 24).
Ao longo da história, os media têm cumprido ainda papéis importantes no que se
refere à proteção dos direitos humanos – não apenas denunciando violações a esses direitos,
mas também fortalecendo o debate público em torno de formas de garanti-los e de promovêlos. É uma atuação que se processa em paralelo a outra função que esses meios exercem nas
sociedades contemporâneas: o de fortalecer a democracia e contribuir para o
desenvolvimento das nações. Para a ANDI (2012), uma prática jornalística dedicada à
contextualização das notícias fortalece a cidadania, pois contribui para que a população possa
conhecer e reivindicar seus direitos – o que significa revigorar e ampliar o capital social.
Outra função relevante dos veículos de imprensa diz respeito à sua capacidade de
influenciar a construção da agenda pública. Frequentemente, as questões abordadas no
noticiário constituem focos prioritários do interesse dos tomadores de decisão e atores sociais
e políticos de maneira geral, impactando na definição de suas linhas de atuação. Por fim,
outro eixo central do jornalismo é exercer o controle social sobre as iniciativas públicas,
prática de fiscalizar e alertar a sociedade sobre os erros e acertos dos governos.
Além disso, mais do que denunciar, a imprensa também tem condições de investigar a
fundo os fatos, verificando se os resultados das políticas públicas cumprem as expectativas e
153

Mesmo que outras funções pesem sobre ela, modifiquem-na, disputando seu lugar e com frequência lhe
corrompendo.
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as promessas, além de trazer à tona ações inovadoras e de busca de soluções para o
enfrentamento dos mais variados problemas, entre eles a violência. “Os jornais influenciam a
opinião da sociedade e motivam e fiscalizam a implantação de políticas de Estado. Formar
uma imprensa capacitada a analisar o contexto da criminalidade e da segurança em toda a sua
complexidade, livre de preconceitos e determinada a proteger os direitos humanos, é, dessa
forma, estratégico para a evolução do Brasil no setor” (RAMOS e PAIVA, 2007, p. 13-14).
As expectativas sociais formatadas em relação ao campo jornalístico, em torno do
“ideal de profissão” (PONTE, 2005), explicam alguns dos constrangimentos e regras de
atuação às quais a instância de produção está submetida. Exigências implícitas do leitorado e
da sociedade que se refletem na prática discursiva dos meios de comunicação (como os
Princípios Editoriais do Grupo Globo, por exemplo). As funções sociais do campo jornalístico
(tais como informar, formar, investigar, agendar, exercer controle social, entreter e promover
catarse social, etc) representam, nesta pesquisa, condições de produção do discurso da
violência envolvendo crianças e adolescentes pelos jornais O Globo e Extra por operarem
como regras de funcionamento discursivo das publicações. Por representarem um ideal
desejado, embora nem sempre alcançado ou seguido.
Comparativamente, observamos que tanto O Globo quanto o Extra tendem a atuar no
limiar entre o simples informar um fato, relatando um ato violento envolvendo crianças e
adolescentes de maneira descontextualizada, sem apontar para possíveis causas,
consequências ou soluções da problemática; e o controle social que fortalece a democracia e a
cidadania, quando, por exemplo, analisam dados e estatísticas ou comparam casos em busca
de compreensão mais aprofundada da questão.
Identificamos que O Globo publica mais material com análise de pesquisas que o
Extra, o qual tende a manter uma cobertura factual e focada no relato de casos. O Globo
discute a violência como um problema público, mas o faz, por vezes, por uma perspectiva
elitista – ASSALTOS PRATICADOS POR MENORES DE RUA ASSUSTAM
MORADORES DA ZONA SUL / Infrações podem crescer até 30% em relação a 1999, diz
delegacia especializada.(ANEXO G) ou moralista – AMORES BANDIDOS NA VIDA DE
20 JOVENS CARIOCAS / Conselho Tutelar acompanha casos de adolescentes de classe
média da Zona Sul envolvidas com traficante (ANEXO E).
Em uma mesma página, O Globo pode divulgar amplo material repercutindo dados do
Mapa da Violência que discute o envolvimento de jovens com a criminalidade, inclusive
divulgando opinião do ex-Presidente Lula; noticiar que um adolescente cometeu latrocínio; e
relatar que uma menina de 13 anos foi baleada durante um tiroteio; sem, no entanto,
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relacionar os assuntos nem desenvolver uma discussão mais aprofundada sobre causas e
consequências da violência que envolve essa parcela da população. Os três textos, inclusive,
se complementam discursivamente sob a declaração do ex-presidente de que a violência, às
vezes, é “questão de sobrevivência”, o que justificaria, segundo o discurso construído pelo
jornal, o latrocínio e o ferimento por bala perdida noticiados na mesma página (ANEXO F).
Entendemos, com isso, que há um esforço do Enunciador em exercer as funções
sociais de agendamento e controle social, mas que o caso isolado (inusitado ou chocante) é
tão ou mais atraente ao leitor quanto a reportagem aprofundada. Não sendo necessário que o
jornal explique, didaticamente, a relação que se estabelece entre as matérias significantes que
compõem a página, uma vez que estão todas interligadas discursivamente pelo veredicto da
autoridade pública. Sendo questão de sobrevivência, não há nada mais que o Estado ou a
sociedade possam fazer. Nem mesmo o jornalismo ou o jornal O Globo.
O Extra também busca trabalhar em conformidade com as funções e responsabilidades
sociais atribuídas ao bom jornalismo e exigidos pelo grupo de comunicação ao qual pertence.
Sabemos que uma das características dos jornais populares é o relato factual de histórias
individuais, especialmente quando se trata de casos de violência, e com o Extra não é
diferente. No entanto, observamos uma preocupação do jornal em produzir séries e
reportagens especiais que busquem compensar a cobertura protocolar do dia a dia.
Identificamos um real compromisso com assuntos que dizem respeito diretamente aos
moradores das comunidades: como o problema da violência nas escolas e seu entorno e os
casos de mortes de crianças e adolescentes vítimas de balas perdidas durante confrontos entre
policiais e traficantes. Apesar da carência de um maior aprofundamento, como o número de
mortes desse tipo registrado pelo poder público, é inegável a contribuição em tornar visível o
massacre diário que acontece nas periferias e comunidades de baixa renda dos grandes centros
urbanos brasileiros.

4.5.2 Os critérios de noticiabilidade e as rotinas produtivas do Jornalismo

São os que definem previamente qual o tipo e quais aspectos da violência serão
noticiados, bem como a forma como o texto será apresentado. O dispositivo jornal impresso,
como vimos, carrega em si uma matriz de sentido e um quadro de leituras possíveis que se
configuram, entre outras, também pelas rotinas produtivas e valores-notícia daquilo que a
publicação informa diariamente em suas páginas.
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Wolf (2003, p. 202-228) enumera cinco pressupostos implícitos dos quais os valoresnotícia são derivados: critérios substantivos, relativos ao conteúdo e que articulam a
importância e o interesse da notícia (impacto, relevância, etc); critérios referentes às
características específicas do produto informativo (ser um jornal impresso, por exemplo);
critérios vinculados ao meio de comunicação; critérios concernentes à produção do leitorado
pelos jornalistas e veículos; critérios ligados à concorrência.
Os valores-notícia perpassam todo o processo de produção jornalística, são estruturas
de retaguarda social, não apenas critérios de importância de um fato. Revelam as propriedades
que um acontecimento tem para se tornar notícia segundo critérios jornalísticos. Também
apontam para uma representação do interesse jornalístico do leitor da publicação (a percepção
do veículo e do jornalista sobre o que este público necessita e deseja em termos de informação
e/ou entretenimento). Ressaltamos que os valores-notícia não orientam somente o que deve
ser noticiado, mas também definem, no processo de produção discursivo, que aspectos do fato
será eleito para o lead, que singularidade tem que emergir e que particularidades devem ser
ressaltadas, isto é, como o assunto é enquadrado. “Os critérios de noticiabilidade forjam o
destaque de determinadas singularidades dos fatos jornalísticos de acordo com uma imagem
do leitor, num movimento de marcação de fronteiras simbólicas, que classifica os leitores (que
notícia deve interessar a quem)” (AMARAL, 2008, p. 74). Acrescentamos ainda que a
imagem que o veículo constrói de si mesmo orienta suas escolhas e estratégias enunciativas.
Assim, os valores-notícia são entendidos nesta pesquisa como condições de produção
do discurso por serem traços visíveis de classificação (intencionais e não intencionais) dos
fatos, dos leitores e do próprio jornal; não se limitando a influenciar a escolha de pautas, mas
fundamentalmente orientando a maneira de dizer e, por conseguinte, a produção de sentido
pelos media.
O que é notícia, portanto, para O Globo e para o Extra? Quais os tipos de violência e
abordagens são mais frequentes nos dois jornais? Não se trata de realizarmos uma análise de
conteúdo contabilizando todas as ocorrências desta ou daquela temática associada à violência,
mas de compreendermos as regularidades discursivas em relação a quais atos violentos, entre
os tantos envolvendo crianças e adolescentes, são mais noticiáveis por cada publicação. Isso
nos permite fazer inferências e aproximações sobre o posicionamento institucional e
discursivo adotado pelo O Globo e pelo Extra.
Considerando os tipos de violência e as possíveis formas de enquadramento, elencados
no capítulo três, observamos que os jornais O Globo e Extra concentram suas coberturas sobre
violência, com maior ou menor destaque, no binômio: violência doméstica e violência
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urbana; focalizando e analisando casos de homicídios por arma de fogo (muitas vezes por
bala perdida), agressões físicas, maus-tratos, chacinas, rebeliões, roubos, furtos, etc.154
As violências de âmbito doméstico mais noticiadas pelo Extra são as de ordem sexual
(abuso, pedofilia, exploração) e física (agressões, maus-tratos, negligência); enquanto que a
violência urbana, que ocorre em espaços públicos como ruas, comunidades e escolas,
apresenta-se na forma de roubos, furtos, brigas, mortes e chacinas. Em termos de
enquadramento, os valores-notícia do jornal Extra segue a linha padrão dos populares: viés
factual com foco na descrição detalhada do ato violento e da cena do crime; reforço de
elementos dramáticos, trágicos, inusitados ou extraordinários da história; e uso de ironia.
Foram identificadas, em menor proporção, reportagens e notícias mais contextualizadas e com
análises de dados, estatísticas, causas e consequências – textos nos quais a violência era
debatida como um problema público. Porém, essa não foi uma variável constante dentro do
período de análise da pesquisa. As exceções, neste caso, foram coberturas de acontecimentos
de maior comoção social que exigiram análises de conjuntura e recorrência à memória
histórica de casos similares.
A pauta da violência infantil e juvenil em O Globo é mais equilibrada quando se trata
do enfoque conferido pelo jornal. Ao contrário do Extra que visivelmente volta-se para a
cobertura do factual, O Globo movimenta-se entre o simples relato do fato isolado e a análise
aprofundada de estatísticas e levantamentos. Dentro do amplo escopo de tipologias da
violência, o jornal de referência, assim como seu segmento popular, confere grande
visibilidade à violência urbana, ou seja, aos casos de homicídios, tráfico de drogas, roubos e
mortes por bala perdida que acontecem em espaços públicos, como ruas, comunidades e
entorno de escolas e unidades educativas (Unidades Educacionais de Internação). A violência
que ocorre dentro de casa, como maus-tratos, agressões e abuso sexual, aparece em menos da
metade da amostra dos textos analisados do Globo.
Tal discrepância explica-se, em parte, pela lógica e facilidade com que as informações
sobre os atos de violência ocorridos em ambientes públicos chegam até as redações. Boletins
de ocorrência, denúncias de moradores e releases de órgãos públicos e organizações sociais
com estatísticas e levantamentos alimentam a cobertura factual da violência. Já as violências
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No próximo capítulo, analisamos como Extra e O Globo constroem discursivamente essas duas categorias de
violência: a que ocorre em espaços públicos da cidade (violência urbana) e a que acontece nos ambientes
privados (violência doméstica). Buscamos compreender como tais construções estão relacionadas com os
sentidos produzidos sobre a violência envolvendo crianças e adolescentes e como remetem a entendimentos
socialmente estabilizados acerca desta parcela da população e de mitos como o espaço seguro e inseguro, por
exemplo.
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cometidas no âmbito privado encontram inúmeros entraves para emergir à superfície da esfera
pública, como o silêncio das vítimas e familiares.
Por fim, alguns tipos de violência, embora recorrentes na sociedade brasileira,
permaneceram praticamente invisíveis na amostragem que forma o corpus desta pesquisa. A
violência psicológica e a violência moral apareceram apenas uma vez (cada) nas páginas de O
Globo. A exploração do trabalho infantil foi tema de duas matérias publicadas na editoria de
Economia de O Globo (e fazem parte de uma amostragem de apoio, fora da semana
construída). Elas repercutiam pesquisas sobre a presença de crianças e adolescentes em
atividades econômicas, sem, no entanto, considerar o trabalho infantil como um tipo de
violência ou exploração das crianças trabalhadoras. Em menor proporção, ambas as
publicações denunciaram casos de violência institucional, em que o poder público era autor de
violência (torturas cometidas por agentes educacionais) ou omisso e negligente em relação a
serviços públicos como saúde e educação.
Conforme demonstramos, o recorte temático, territorial e de enquadramento operado
pelos jornais condiciona parte dos sentidos engendrados no discurso da violência envolvendo
crianças e adolescentes, sendo, portanto, condições de produção.

4.5.3 A invariante referencial e o meio de comunicação em análise

A invariante referencial diz respeito, primeiro, aos textos selecionados para compor o
corpus de análise. Eles precisam compartilhar de um mesmo referente, isto é, “falar da mesma
coisa”, do mesmo assunto e, de preferência, terem circulado em um mesmo período. Isso
porque, segundo Verón (2004), os acontecimentos sociais inserem-se de maneira regular nos
meios de comunicação e geralmente em épocas mais ou menos fixas. Se a escolha é por uma
temática, ou um tipo de acontecimento específico, as diferenças textuais serão atribuídas a
diferenças no processo de semantização que caracteriza cada um dos media, em uma análise
comparativa. Assim, o tema violência envolvendo crianças e adolescentes é o referente
invariável em todo o corpus construído para esta pesquisa. O processo de semantização ou,
em outros termos, o funcionamento discursivo dos dois jornais em análise é que oferece as
variações sistemáticas e regulares que nos possibilita tecer comparações com relação às
estratégias enunciativas de constituição de sentido de dois veículos impressos de perfis
diferenciados integrantes de um mesmo grupo de comunicação.
Em segundo lugar, não se pode escolher qualquer meio de comunicação, e isso por
razões que também dizem respeito às condições de produção. O conjunto mediático de uma
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sociedade é um sistema de uma enorme complexidade, por isso, nos limitamos ao estudo da
imprensa escrita, mais especificamente, da imprensa escrita de circulação diária (os jornais),
por nos permitir critérios de comparabilidade como periodicidade e tipos discursivos. Essa
delimitação, metodológica a princípio, figura como condição de produção ao entendermos o
jornal como um dispositivo que articula, em si mesmo, sentidos. E permite, como afirmamos,
a comparabilidade e o estabelecimento de variações sistemáticas dentro do corpus.
O fato dos dois jornais em estudo nesta pesquisa estarem entre os mais lidos no Brasil
e integrarem um mesmo conglomerado de comunicação, o Grupo Globo, define-se também
como condição de produção do discurso da violência envolvendo crianças e adolescentes. Ser
um jornal de referência e ser um jornal popular, tão díspares em termos de estratégias
enunciativas e leitorado, mas, ao mesmo tempo submetidos a princípios editoriais e regras de
gestão similares, reflete-se na maneira de dizer dos jornais, ou seja, na forma como produzem
sentido sobre violência. Fazer parte do maior grupo mediático do Brasil impõe aos jornais
normas e constrangimentos que são constitutivos dos discursos que engendram. Em outras
palavras, enquanto instituição social e empresa, O Globo e Extra estão submetidos a acordos
do que pode e não pode ser dito, e de como pode ser dito. Embora, obviamente, as
publicações anunciem sua liberdade de atuação no interior do campo jornalístico.
Outra questão relativa aos meios de comunicação refere-se ao território de circulação.
Ambos, O Globo e Extra, tem suas sedes no Rio de Janeiro (RJ). No entanto, o jornal de
referência tem como pretensão dirigir-se ao território nacional, por isso produz sentidos com
atenção especial às regiões metropolitanas; enquanto que o Extra está mais voltado ao local.
Assim, em se tratando da pauta da violência, o critério de noticiabilidade que mais interessa
ao O Globo é se o assunto afeta um grande número de pessoas de várias regiões ou de todo o
País. O que se reflete, por exemplo, na tendência em divulgar pesquisas e levantamentos
genéricos sobre a violência que afeta crianças e adolescentes no Brasil e no Mundo,
produzindo relatos abstratos, como em: “Impunidade: O Brasil vive o crime sem castigo / NA
INFÂNCIA VIOLADA, A INOCÊNCIA É DE CRIMINOSOS / 18 mil sofrem violência
doméstica todo dia. Condenações são raras” (ANEXO H); ou que acontece em áreas nobres
do Rio de Janeiro, como nas notícias de assaltos e homicídios praticados na Zona Sul.
No Extra, por sua característica popular, o valor-notícia relacionado ao território é o
inverso: valoriza-se a proximidade do fato com o leitor, especialmente em se tratando do
relato de um caso individual. Com frequência, o jornal indica na composição título assuntotítulo-subtítulo o local e a situação atual da violência narrada, como na reportagem:
“Estudantes na mira do crime / ZONA OESTE: UMA LIÇÃO DE PERIGO / Levantamento
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do ISP revela que alunos de Campo Grande são os que mais sofrem com roubos e outros
crimes” (ANEXO I). Todas as histórias e estatísticas apresentadas na Série ANJOS (2007),
por exemplo, diziam respeito exclusivamente ao contexto carioca.

4.5.4 O conjunto significante jornal impresso e o modo como é lido
Na medida em que se analisa textos que foram extraídos de jornais impressos –
composições que são, conforme Verón (2004, p. 94), apenas um “fragmento do ‘pacote’
constituído pelos elementos significantes que compõem a totalidade de cada ‘número’” –
deve-se levar em conta o conjunto textual que circunscreve os textos em estudo como parte
das condições de produção. Em outras palavras: certas propriedades discursivas das matérias
sobre violência envolvendo crianças e adolescentes são sobredeterminadas por sua inserção
no contexto do jornal (o dispositivo), pela sua relação com outras reportagens, editorias e
páginas.
Assim, o modo como o jornal impresso é produzido, como articula os elementos
significantes para produzir sentido, constitui-se como condição de produção do discurso da
informação. “Um conhecimento detalhado dos mecanismos técnicos da fabricação é um
elemento indispensável para bem compreender o que será encontrado na superfície do texto”
(VERÓN, 2004, p. 95). Esta última observação é muito importante, acredita o autor, porque
os procedimentos técnicos são muitas vezes orientados por um modelo relativamente
estruturado: aquele das articulações internas do jornal, organizado em editorias mais ou
menos fixas, que produzem um primeiro agenciamento do material para o leitor e contribuem
de modo significativo para o “efeito de sentido” de cada texto.
Como pressupostos analíticos, entendemos que, historicamente, os jornais impressos
organizam-se em editorias que podem ser temáticas (política, economia, esportes, polícia),
territoriais (cidade, país, mundo) ou exclusivas ao perfil da própria publicação. Por muito
tempo, as notícias sobre segurança pública, crimes e atos violentos ficaram confinadas as
páginas policiais, especialmente no período áureo dos chamados “jornais sensacionalistas”.
Contudo, em uma cultura que “discrimina o jornalismo sensacionalista” (MATHEUS, 2011),
a imprensa brasileira tem sido levada a abolir suas editorias de Polícia, concentrando a
cobertura sobre a violência nas editorias de geral, cidade, nacional ou internacional. O que,
por outro lado, é coerente com uma mudança de paradigma sobre a violência: trata-se de um
problema estrutural e complexo, e não mero acaso ou caso de polícia.
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Na análise empreendida em O Globo e no Extra, constatamos que o jornal de
referência manteve seu projeto gráfico e divisão de cadernos e editorias praticamente
inalterado desde o início dos anos 2000, inclusive em sua decisão por não publicar páginas
específicas de polícia (uma tendência dos grandes jornais desde a década de 1990). A
cobertura sobre violência, segurança pública, criminalidade fica restrita às editorias de Rio ou
O País, dependendo da área onde ocorrem. A mesma regra se aplica à divulgação de
relatórios e pesquisas, que vão para a página correspondente ao tipo de dado que é
apresentado, se nacional ou local. O Extra manteve as páginas de polícia no caderno Geral,
mas esta configuração passou por inúmeras mudanças dentro dos 15 anos estudados – em
termos de localização/sequência/destaque se comparado aos outros assuntos de Geral (Cidade,
Economia, País, serviços).
Especulamos que as mudanças de layout do Extra são movimentações em busca de um
posicionamento institucional e discursivo, considerando seu nascimento dentro de um grande
conglomerado de comunicação e sua inserção recente no mercado editorial – além de uma
possível estratégia para desvincular o jornal do estereótipo de sensacionalista. As mudanças
verificadas no projeto gráfico do Extra, como a distribuição e os nomes das editorias, estão
atreladas ao crescimento e evolução da publicação. Entre 2000 e 2014, o Extra foi ganhando
mais cores e páginas; suas editorias passaram a ter nomes menos genéricos e mais próximos
da personalidade do jornal: Grana Extra (serviços e promoções), Retratos da Vida
(celebridades), Extra, Extra (notas sobre política e economia nacionais), Ganhe mais
(economia), Jogo Extra (esportes) e Sessão Extra (resumo das novelas). Tais informações
configuram condições de produção e são pistas para compreensão do seu funcionamento
discursivo.
Em termos espaciais, a pauta da violência envolvendo crianças e adolescentes dilui-se
no primeiro caderno de O Globo, entre as editorias de O País, Rio, Mundo, com um pouco
mais de presença em Rio. No Extra, concentra-se no caderno Geral, que reúne as páginas de
Geral, Cidade e Polícia, sendo que a maioria dos textos sobre a temática em análise foi
encontrada nas páginas Geral. Creditamos essa distribuição das matérias a critérios não muito
específicos de classificação e enquadramento dos textos sobre violência envolvendo crianças
e adolescentes praticados pelo Extra. Tanto as matérias publicadas em Polícia quanto aquelas
de Geral versavam, em sua maioria, sobre histórias e casos isolados, com viés factual, tendo a
polícia como fonte preferencial, direta ou indiretamente (através do boletim de ocorrência).
Para a página de Cidade foi direcionado o conteúdo que se tratava de violência institucional
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ou ocorrida em ambientes educacionais, e para a editoria de O País, seguindo uma regra que
O Globo também usa, os fatos ocorridos fora do Rio de Janeiro155.
Dito de outra forma: verificamos que os jornais O Globo e Extra geolocalizam a
violência envolvendo crianças e adolescentes pela forma com que distribuem as matérias em
suas páginas. Se na editoria de Rio (local), O País, (nacional) ou Mundo (internacional),
referindo-se, assim, à nossa criança e a outra criança, no caso de O Globo. E nas páginas de
Geral ou Polícia (fato isolado, genérico, na perspectiva dos crimes e da segurança pública), ou
de Cidade (factual na perspectiva da nossa criança), no Extra. A escolha do “lugar” de
disposição da violência no interior da totalidade do jornal é uma estratégia discursiva da
publicação e nos informa que, entre outras: O Globo situa a violência dessa parcela da
população pelo critério de noticiabilidade da “proximidade x distância” geográfica da
problemática narrada/debatida com relação ao seu coenunciador; o Extra situa a violência por
seu tipo, categoria ou pessoas envolvidas, embora o faça com critérios mais fluidos e pouco
específicos.

4.5.5 O consumo diferenciado de cada jornal

A maneira com que cada instância de reconhecimento atua permite estabelecer outro
eixo de análise de variações sistemáticas dentro do corpus. Conforme demonstramos
anteriormente, cada jornal constrói para si uma imagem de destinatário, isto é, produz
discursiva e institucionalmente seu leitorado, o que pressupõe consumos diferenciados de
publicações também distintas. O “horizonte de expectativas” presumido pelos jornais é,
portanto, uma das condições de produção de seu discurso. Assim, O Globo articula sua
produção buscando cumprir o contrato com seus leitores de números e o Extra para atender as
expectativas dos seus leitores de histórias.
Em resumo, comparamos os textos extraídos de um mesmo tipo discursivo (o discurso
da informação) veiculados em jornais impressos, que foram selecionados em relação a um
referente constante (falam do mesmo assunto), mas que se destinam a públicos diferentes.
Escrever para este ou aquele público leitor leva o jornal a decisões estratégicas em termos de
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Foram encontrados textos sobre violência envolendo crianças e adolescentes na editoria de polícia do Extra
nos seguintes anos: 2000, 2012, 2013, 2014. Como se trata de uma amostra, não significa dizer que a editoria
deixou de existir nos outros anos, mas que não foram encontradas matérias nesta página nos dias sorteados para
compor a semana construída. O Extra nunca deixou de veicular páginas policiais.
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seleção, redação e enunciação, sendo, por isso, uma condição constitutiva da produção de
discursos.

4.5.6 O contexto sócio-histórico em que os jornais estão situados

Admitir que existem especificidades de inserção do discurso dentro de uma
conjuntura, permite tecer inferências e destacar operações que caracterizam a produção de um
tipo particular de discurso: o discurso da violência envolvendo crianças e adolescentes,
produzido por dois jornais diários brasileiros (do Rio de Janeiro), no período de 2000 a 2014.
A localização histórica do discurso também faz parte, portanto, das condições de produção,
uma vez que mesmo quando se trabalha com propriedades muito gerais dos textos, é
impossível avançar sem estabelecer outras comparações e análises, como nos orienta Eliseo
Verón. Entendemos como condições (históricas) de produção desse tipo específico de
discurso: a evolução social do conceito de criança, adolescente e violência, que indica
pressuposições partilhadas socialmente entre enunciadores e coenunciadores a respeito do que
é chocante, desviante, naturalizado ou digno de ser reportado e noticiado; a conjuntura atual
do campo jornalístico brasileiro, marcada pela expansão de grupos de comunicação,
fortalecimento dos jornais populares e consolidação de práticas de integração jornalística e
segmentação; e, por fim, o contexto histórico de violência e criminalidade no Rio de Janeiro,
sobre o qual nos deteremos rapidamente a seguir.
Apesar de fazer parte do discurso da informação desde o início do jornalismo, é a
partir das décadas de 1980 e 1990 que o tema da segurança pública (criminalidade e
violência) passa a ser pauta recorrente no Rio de Janeiro, estando muito ligada à própria
história e contexto da cidade: existência de comunidades de baixa renda, com pouca
infraestrutura e serviços públicos, guerra do tráfico, aliciamento de adolescentes e aumento
das taxas de homicídio. Segundo Ramos e Paiva (2007), a escalada das estatísticas de
homicídio, o aumento do número de vítimas entre as classes média e alta e a chegada de
especialistas a cargos de gestão em secretarias de segurança fizeram com que a imprensa
passasse a incorporar essa temática. Hoje, o que acontece no Rio de Janeiro em termos de
violência e criminalidade interessa a praticamente todos os meios de comunicação do país.
Soma-se ao aumento da criminalidade uma polícia que é a mais letal do Brasil. Dados
do 9º Anuário de Segurança Pública, publicado pelo FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança
Pública) em outubro de 2015, mostram que a cada cem mil habitantes, no Estado do Rio,
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morreram 3,5 pessoas por conta de algum tipo de intervenção policial 156. Ações da polícia que
provocam mortes diárias por bala perdida durante conflitos com traficantes em comunidades,
como identificamos na análise da cobertura feita pelo O Globo e pelo Extra nos últimos 15
anos. As vítimas são prioritariamente jovens, negros, com idades em torno dos 20 anos,
geralmente moradores de comunidades pobres e periferia das cidades. De acordo com o Mapa
da Violência 2013, morrem duas vezes mais jovens negros por arma de fogo no Brasil do que
jovens brancos.
Desde 2007, com a implementação do PRONASCI (Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania)157, do Ministério da Justiça, o poder público inaugura um novo
paradigma de enfrentamento à violência, focado na “retomada” dos territórios ocupados por
grupos criminosos ligados ao tráfico e integração das comunidades à cidade. Uma das ações
do programa é a criação de UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) que acontece após a
ocupação militarizada das comunidades. As unidades surgem paralelamente à entrada do
conjunto de serviços públicos e privados para atender as necessidades da população local,
permitindo a promoção e viabilização da cidadania.
Em termos de cobertura mediática, Vaz e Rony (2011) afirmam que, a partir do final
da década de 1990, as notícias sobre crime na cidade do Rio de Janeiro apresentavam
sistematicamente duas características. Por um lado, costumavam conter explícita ou
implicitamente dois fragmentos narrativos: o que aconteceu com uma dada vítima poderia ter
acontecido com qualquer um; é provável que o acontecimento se repita. Por outro, as notícias
também propunham que o crime poderia não ter acontecido e que só aconteceu porque ou a
polícia era corrupta, incompetente e insuficiente, ou porque a legislação não era rigorosa, ou
porque as prisões, ao invés de conter riscos, permitiam que os criminosos, ao darem ordens a
seus comparsas, continuassem a cometer crimes na cidade. Tratava-se, de acordo com um dos
editores do jornal Extra, de um tipo de jornalismo muito baseado na ideia do “inimigo público
número 1”. O criminoso era perseguido e preso e toda a história ganhava ampla cobertura,
gerando comoção social. Situação muitas vezes criada pelas próprias autoridades para passar
sensação de segurança à população.
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Fonte: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/12/01/rio-de-janeiro-tem-policia-mais-letaldo-pais.htm. Acesso em: 02/12/2015.
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De acordo com informações do Governo Federal, o programa marca uma iniciativa inédita no enfrentamento
à criminalidade no país. O projeto articula políticas de segurança com ações sociais; prioriza a prevenção e busca
atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e segurança
pública. Fonte: http://portal.mj.gov.br/pronasci. Acesso em: 02/12/2015.
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Para a coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC),
Leonarda Musumeci (in RAMOS e PAIVA, 2007, p. 151), a segurança pública é hoje um
tema tão importante para a sociedade brasileira quanto a economia ou a saúde; apesar disso, o
destaque conferido as tragédias cotidianas, deslocadas do debate sobre a situação social ou as
políticas públicas, ainda é maior nas páginas nos jornais. “A aposentada morta dentro de sua
casa numa favela, por uma bala perdida de um tiroteio entre policiais e traficantes, foi vítima
do azar e não da prática que aprova o uso indiscriminado de armas letais em ações policiais,
mesmo em locais densamente povoados”, diz. A ausência de dados e estatísticas retira os
fatos do seu contexto social e político. Os números não traduzem a dor das vítimas, pondera
Musumeci, mas o bom jornalismo poderia conjugar a análise das tendências sobre a
criminalidade com a experiência dos que são afetados por ela.
Hoje, com o processo em curso de pacificação de comunidades antes dominadas pelo
tráfico, podemos nos questionar de que forma a violência passa a ser retratada ou
narrativizada pelos meios de comunicação cariocas a partir dos anos 2010. Neste momento,
nos deteremos em compreender tal conjuntura sócio-histórica como uma condição de
produção do discurso sobre a violência envolvendo crianças e adolescentes nos jornais
analisados, buscando verificar o que muda (e se muda), em termos de estratégias enunciativas,
em O Globo e no Extra após as rupturas promovidas pela nova maneira de encarar a violência
e o crime pelo poder público brasileiro.
Concluindo esta sessão, retomamos que as condições de produção são, enfim,
elementos extradiscursivos que de maneira dialógica e interdiscursiva engendram a produção
de sentido, deixando traços na superfície que nos reenviam à operação de produção do
sentido. Significa dizer que: ser um jornal impresso, com rotinas produtivas, critérios de
noticiabilidade, forma e, muitas vezes, conteúdo pré-estabelecidos; fazer parte de um grande
conglomerado mediático; e estar localizado em uma região do Brasil em que a violência e a
criminalidade são parte do cotidiano das pessoas, impacta diretamente no discurso que é
construído e nos sentidos engendrados sobre atos violentos contra meninos e meninas.

***

Neste capítulo, realizamos uma trajetória analítica com o objetivo de situar os jornais
O Globo e Extra como sujeitos sociais e discursivos, integrantes de um mesmo grupo de
comunicação e inseridos em um amplo processo de mediatização e de reconfiguração do
campo jornalístico (criação de novos títulos, segmentação e integração jornalística).
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Apresentamos a inserção do Grupo Globo no campo mediático brasileiro, sua origem,
aspectos econômicos, políticos e culturais, evolução histórica, e de que forma sua existência e
regras de atuação podem implicar no posicionamento institucional e discursivo dos seus
media noticiosos.
Buscamos compreender também quem é o leitor pressuposto de O Globo e Extra, para
quem constroem e dirigem o discurso sobre a violência envolvendo crianças e adolescentes.
Delineamos, dessa forma, as duas instâncias do polo da Enunciação: o enunciador (os jornais
O Globo e Extra) e o coenunciador (os leitores construídos). O que nos leva à próxima etapa
da pesquisa que é a de compreender os modos de enunciação, isto é, os modos de dizer
engendrados pelos enunciadores na relação com seus coenunciadores.
Por fim, destacamos que todo e qualquer discurso social é produzido no interior de
uma semiose que é histórica, social e infinita e que, como tal, está sobredeterminado por
condições de produção. Por serem mutáveis, contextuais e históricas, tais condições variam de
discurso para discurso. Portanto, cada pesquisa deverá construir (ou identificar) os elementos
extradiscursivos e contextuais em que o conjunto textual em análise foi produzido. Neste
trabalho, tais elementos dizem respeito ao funcionamento da sociedade onde se produz os
discursos, bem como a dinâmica do campo mediático e suas novas configurações em termos
de segmentação e integração jornalística. Além disso, evidenciamos que o sentido da
violência envolvendo crianças e adolescentes nos jornais O Globo e Extra configura-se
também a partir dos critérios de noticiabilidade e das rotinas produtivas próprias do
jornalismo; das matrizes de sentido advindas do dispositivo jornal impresso; do consumo
diferenciado de cada jornal; e da conjuntura sócio-histórica em que os textos analisados estão
inseridos. Os traços das condições de produção, lembramos, são o suporte de operações que
devem ser reconstituídas – operações que tomam a forma de regras de criação desses
discursos. Tendo concluído esta etapa da pesquisa, construímos subsídios teóricos (capítulo
2), operacionais e metodológicos (capítulo 3), e conjunturais (capítulo 4) para discutir nos
capítulos que seguem nossas hipóteses acerca do funcionamento discursivo dos jornais em
estudo, especialmente a de que a estratégia enunciativa utilizada pelos jornais O Globo e
Extra para construir o sentido da violência envolvendo crianças e adolescentes é a do
compartilhamento de saberes e de emoções, segundo as características e posicionamento de
cada publicação.
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5. CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DA VIOLÊNCIA EM O GLOBO E
EXTRA:

ESTRATÉGIAS

ENUNCIATIVAS

PARA

INFORMAR

E

EMOCIONAR

Produzido o leitorado pela imprensa e compreendidas as condições constitutivas do
discurso, outro aspecto do dispositivo de enunciação (o terceiro) refere-se, como já dissemos,
à relação entre o enunciador e o coenunciador, que é proposta no e pelo discurso. Neste
capítulo, analisamos essa dimensão relacional do dispositivo, isto é, os modos de dizer dos
jornais. No capítulo dois, afirmamos que o enunciador pode se relacionar com seu
coenunciador através, entre outras, da interpelação (questionamento), intimação (vocativos,
ordens) e asserção (afirmativas), construindo, para isso, sentidos de cumplicidade, de
distanciamento, proximidade, etc.
No caso específico da construção discursiva da violência, os jornais costumam
interpelar seu leitor e conduzi-lo a refletir sobre a situação apresentada; estabelecer com o
público uma atitude cúmplice a partir de uma convocação a colocar-se ao lado do enunciador,
compartilhando seus saberes e/ou emoções; e informar, por meio de afirmativas e certezas,
algo que aconteceu ou está acontecendo. Os media informativos, como a imprensa, trabalham
basicamente com asserções. O que é notícia, em geral, é aquilo que é, que aconteceu, e não
sua negativa. Tal estratégia enunciativa é evidente no sistema de títulos adotado pela
imprensa, que tende mais ao: “Explosão causa x mortes” do que “Explosão não causou
nenhuma morte”.
Assim, a análise do funcionamento discursivo dos jornais O Globo e Extra objetivou
verificar como se posicionam e quais as estratégias enunciativas de cada publicação no que
tange à temática da violência envolvendo crianças e adolescentes. Discutimos o emprego de
estratégias de compartilhamento de saberes pelo jornal de referência e de compartilhamento
de emoções e sensações pelo jornal popular, bem como até que ponto ambas as publicações
tendem a uma maior e gradativa popularização de seu discurso, operando uma “economia de
sensações” (MATHEUS, 2011) quando se trata de casos de violações de direitos infantojuvenis.
Para tanto, buscamos sistematizar, de início, as regularidades enunciativas de O Globo
e Extra, no espírito do que propõe Verón (2004), e, em seguida, analisar como constroem
discursivamente duas categorias de violência: a que acontece no ambiente privado da casa, a
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violência doméstica; e a que ocorre em espaços públicos da cidade, como ruas, bairros,
escolas, a violência urbana158. Não se trata, porém, de dois tipos de violência, até porque
homicídios, agressões, maus-tratos, trabalho infantil ou mesmo abusos sexuais podem
acontecer tanto em casa quanto na rua, mas observamos em nossa amostra que os dois jornais
operam modos de enunciação distintos de acordo com o lugar em que a violência acontece.
O antropólogo Roberto Damatta (1997) faz uma reflexão sobre a “casa” e a “rua”
enquanto duas categorias sociológicas da cultura brasileira. Segundo ele, a casa e a rua não
designam apenas espaços geográficos, mas “entidades morais, esferas de ação social,
províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa
disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente
emolduradas e inspiradas” (DAMATTA, 1997, p. 15).
Conforme o autor, casa e rua se constituem em uma oposição básica na gramática
social brasileira. A casa pode ser o local da moradia, mas também, em um sentido um pouco
mais ampliado, a comunidade de pertencimento (a cidade, o bairro, a escola). É sinônimo de
segurança, proteção, aconchego. A rua constitui tudo que é externo a esse espaço da
intimidade.
Assim, sabemos que em casa podemos fazer coisas que são condenadas na rua,
como exigir atenção para a nossa presença e opinião, querer um lugar determinado e
permanente na hierarquia da família e requerer um espaço a que temos direito
inalienável e perpétuo. Em casa somos todos, conforme tenho dito, “supercidadãos”.
Mas e na rua? Bem, aqui passamos sempre por indivíduos anônimos e desgarrados,
somos quase sempre maltratados pelas chamadas “autoridades” e não temos nem
paz, nem voz. Somos rigorosamente “subcidadãos” e não será exagerado observar
que, por causa disso, nosso comportamento na rua (e nas coisas públicas que ela
necessariamente encerra) é igualmente negativo. Jogamos o lixo para fora de nossa
calçada, portas e janelas; não obedecemos às regras de trânsito, somos até mesmo
capazes de depredar a coisa comum, utilizando aquele célebre e não analisado
argumento segundo o qual tudo que fica fora de nossa casa é um “problema do
governo”! Na rua a vergonha da desordem não é mais nossa, mas do Estado.
Limpamos ritualmente a casa e sujamos a rua sem cerimônia ou pejo... Não somos
efetivamente capazes de projetar a casa na rua de modo sistemático e coerente, a não
ser quando recriamos no espaço público o mesmo ambiente caseiro e familiar.
(DAMATTA, 1997, p. 20).

158

Violência urbana refere-se, neste trabalho, aos atos violentos cometidos/praticados nos espaços públicos da
urbe, da cidade. Tal termo é utilizado, entre outros, pelo Claves/Fiocruz (Centro Latino-Americano de Estudos
de Violência e Saúde Jorge Careli) e conceitua o fenômeno da violência que acontece em áreas urbanas, como
homicídios e acidentes de trânsito. A violência urbana está relacionada à uma violência estrutural ligada ao
crescimento desordenado das grandes cidades e a problemas sociais como aumento da criminalidade, tráfico de
drogas, desigualdades sociais, uso de armas de fogo. Optamos, assim, por utilizar o termo violência urbana em
contraponto à violência doméstica por suas características estruturais e contextuais, mesmo admitindo que
muitas vezes as próprias estatísticas de mortes por causas externas, por exemplo, não precisem o lugar em que o
crime aconteceu. Outra razão para o uso desta terminologia é sua apropriação pela imprensa, objeto de estudo
deste trabalho, para noticiar conflitos armados entre polícia e traficantes, mortes por bala perdida, roubos,
agressões, etc, que acontecem nas ruas e comunidades.
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Entendemos, dessa maneira, que a construção discursiva da violência doméstica e da
violência urbana estão relacionadas a sentidos produzidos e estabilizados socialmente não
apenas sobre os atos violentos que envolvem crianças e adolescentes, mas sobre o que se
considera ser um lugar seguro ou inseguro, um espaço de proteção e cuidado ou um espaço de
liberdade e medo. Admitimos que há uma memória coletiva159 da violência que está
diretamente ligada ao lugar em que ela acontece, ou seja, existe um processo de
“espacialização do medo” (MATHEUS, 2011), produzido sobretudo pelos meios de
comunicação. Isto implica nos tipos de discursos que são engendrados pelos jornais.
Queremos dizer que, embora a morte de uma criança provoque indignação e revolta, o
assassinato de uma criança de classe média pelos pais evoca sentidos de perplexidade,
enquanto que a morte de uma criança por bala perdida dentro de uma comunidade pobre
remete a sentidos de fatalidade. Logo, nos questionamos como os sentidos de espaço público,
como o lugar do perigo, e de espaço privado, como o lugar da segurança, são constituídos e
retomados pelo discurso dos jornais O Globo e Extra quando constroem a violência
envolvendo crianças e adolescentes. Até que ponto o posicionamento discursivo adotado pelo
Globo e pelo Extra não se aproximam do discurso da rua e do discurso da casa,
respectivamente?

5.1 REGULARIDADES ENUNCIATIVAS DE O GLOBO: O DISCURSO DA RUA

A análise do funcionamento discursivo do jornal O Globo, a respeito da construção da
violência envolvendo crianças e adolescentes identificou que a disposição das informações
nas páginas de O Globo é sóbria e organizada, demarcando bem os elementos textuais e os
visuais. Os títulos, subtítulos e infográficos servem de suporte para o que está sendo
informado no texto e indicam também a preocupação do Enunciador em destacar os números,
recurso comumente utilizado pelos jornais impressos para conferir saber através de exatidão,
busando gerar credibilidade e veracidade às narrativas.
159

Para Susan Sontag (2003, p. 73), mais que uma memória coletiva, os meios de comunicação produzem uma
instrução coletiva. O que normalmente se chama de memória coletiva, segundo ela, não é uma rememoração,
mas algo estipulado: “isto é importante, e esta é a história como aconteceu, como as fotos que aprisionam a
história em nossa mente” (grifo da autora). De acordo com a reflexão de Sontag, ao construir acontecimentos, os
media produzem e compartilham, portanto, mais que rememorações, mas uma instrução coletiva de um
entendimento comum de como a história aconteceu. Ou seja, operam a moldura e o enquadramento do
acontecimento, informando o que é importante saber sobre ele.
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Interessante destacar a recorrência do uso de infográficos para ilustrar a cobertura da
violência envolvendo crianças e adolescentes pelo O Globo, conforme ilustra a Figura 07
(ANEXOS J, K, L). Com tal estratégia enunciativa, o jornal de referência articula números e
dados oferecendo ao seu leitorado um discurso racional que gera proximidade. Em geral, se
comparadas ao recurso da fotografia (da cena, da vítima, de familiares), as estatísticas tendem
a gerar certo distanciamento. Todavia, os gráficos, os textos e as fotografias articulados em
um infográfico podem destacar, por exemplo, a pouca idade das vítimas, os principais
agressores ou os tipos de violências a que estão submetidas as crianças, ou mesmo evidenciar

FIGURA 07: Uso de infográficos como estratégia enunciativa de O Globo.
FONTE: O Globo, 09/01/2000, p. 22; O Globo, 06/04/2008, p. 3; O Globo, 14/12/2012, p. 11.

200

a queda ou aumento de denúncias ou casos e geolocalizar os crimes no mapa da cidade,
gerando dessa forma efeitos de sentido de revolta ou indignação. Significa afirmar que o
infográfico, enquanto matéria significante articulada ao conjunto da página do jornal, produz
efeito de sentido de proximidade entre os leitores construídos pelo O Globo, uma vez que
utiliza a abstração (dos números e dados) como estratégia enunciativa, isto é, o infográfico é
um dos modos de racionalização do discurso de O Globo.
Outra observação evidenciada nestes três exemplos foi a evolução de layout das
páginas, resultado das reformas gráficas empreendidas pelo O Globo nos anos 2000. Nos 15
anos analisados, as reportagens foram ganhando infográficos, matérias coordenadas, boxes e
olhos160, ao tempo em que o texto principal diminuía de tamanho. Um reflexo, pressupomos,
da influência da Internet e do audiovisual na linguagem do jornal impresso como um todo.
No discurso referencial e sóbrio de O Globo, a violência envolvendo crianças e
adolescentes é construída com números, dados e estatísticas, articulados à voz da autoridade
especializada, diferente do Extra que recorre geralmente ao detalhamento do crime e ao
discurso direto de familiares e polícia, como veremos adiante. As fotografias colaboram para
compor, junto com as descrições e qualificações, as figuras discursivas das vítimas,
familiares, agressores, mas particularmente do especialista. As imagens que ilustram as
reportagens de teor analítico trazem geralmente a foto do homem, de terno e gravata, no
escritório e em pose professoral, configurando um discurso da racionalidade, característico do
Globo. Esse tipo de imagem garante ao Enunciador que o que está sendo enunciado tem a
veracidade atestada pela presença do especialista no conjunto significante, pois ele fala com
propriedade e conhecimento de causa. Assim, não é o jornal quem está dizendo, mas a
autoridade do saber especializado, materializado na imagem reconhecida do professor, do
experto, daquele que detém o conhecimento. O discurso do jornal está ancorado, pois, no
discurso ad-baculum, ou seja, da autoridade, do especialista no domínio abordado.
No discurso dos números e estatísticas, a pesquisa (a fonte documental) também fala.
Ela é personificada em construções frásicas como: “a pesquisa diz que”, “informa que”,
“mostra”, “revela”, “segundo o levantamento”. No entanto, não é apenas o compartilhamento
de saberes especializados que emerge dos dados numéricos. Ao informar, logo no título ou no
subtítulo, a idade da vítima ou a quantidade de mortos, por exemplo, O Globo continua fiel a

160

No jargão jornalístico, “olho” é um pequeno texto (de poucas linhas) em destaque, em meio à matéria ou
reportagem, para destacar frases ou dados relevantes ou interessantes.
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sua estratégia enunciativa da objetividade e credibilidade que os números fornecem, sem
deixar de comover e chocar o coenunciador através de um discurso implicitamente emocional.
Na matéria “PESQUISA REVELA QUE 69% DAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL
TÊM MENOS DE 12 ANOS / Dados mostram ainda que 60,4% dos abusadores são os
próprios parentes (ANEXO M), o Enunciador justifica a adoção da estratégia de
compartilhamento de levantamentos e estatísticas afirmando que “a idade das vítimas é o dado
que mais choca entre os números apresentados pelos especialistas”. Como sendo a informação
que mais choca, ela é elevada à categoria de título e/ou subtítulo, evidenciando, assim, que
mesmo um pretenso discurso sóbrio e referencial sobre a violência pode ser (e é com
frequência) construído pela perspectiva da emoção, aliando informação e sedução.
No Globo, evidenciamos o uso de um vocabulário do saber, em que verbos com
sentido de conhecimento são frequentemente convocados a compor o texto. Identificamos
esse conjunto de verbos especialmente nas reportagens que divulgavam resultados de
pesquisas e levantamentos: descobrir, ser, detectar, lembrar, constatar, divulgar, alertar,
verificar, analisar, identificar. Mas o vocabulário da emoção também está presente nas
páginas de O Globo, como nos verbos: chocar, despedir, explicar, fugir, abandonar, sonhar,
bastante recorrentes na amostra.

5.1.1 As figuras discursivas construídas pelo jornal O Globo

5.1.1.1 As vítimas: as nossas crianças e as outras crianças

O Globo constrói, com raras exceções, as vítimas como as nossas crianças, ao se
referir às crianças pequenas, de pouca idade, inocentes e que figuram como exemplos das
estatísticas analisadas; e as outras crianças, aquelas que sofreram maus-tratos, agressões ou
abusos por familiares ou foram mortas em ruas e comunidades. A primeira é tratada de modo
genérico como parte de um problema que não tem rosto, a segunda tem sua história dramática
dissecada pelo jornal, que geralmente constrói a pobreza como a principal causadora das
violações de direitos contra esta parcela da população.
Ilustramos nossas afirmações com dois exemplos. Os “bebês da rocinha”, segundo O
Globo, são crianças que nascem em um hospital do Leblon, bairro em que suas mães
trabalham, mas que vivem na comunidade. Já nascem com o estigma de moradores do morro.
Nesta mesma reportagem, grávidas ilustram a página em que o jornal discute, em tom
otimista, a decisão das futuras mães em permanecerem nas comunidades recém pacificadas
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(ANEXO A). Podemos fazer um contraponto entre imagens das grávidas, que carregam seus
filhos vivos em seus ventres, e as mães que carregam os retratos dos filhos mortos em
fotografias posadas e com grande apelo emocional (ANEXO KK).
Os “filhos da guerra” que vivem em “zonas de conflito além-mar”, não são muito
diferentes das vítimas da guerra do tráfico no Rio de Janeiro. Embora o jornal não compare,
as construções discursivas se repetem: são crianças muito pequenas, feridas e sangrando, com
olhar direto para o coenunciador como que suplicando compaixão para sua dor e sofrimento.
As crianças são descritas em detalhes enquanto o Enunciador elenca as várias consequências
traumáticas. Nas imagens que ilustram a reportagem “Filhos da guerra” (ANEXO N), o jornal
promove uma construção discursiva inversa da habitual, como estratégia de compartilhamento
de emoção. Ao invés da clássica cena da mãe que vela o filho morto, é a criança, pequena,
quem permanece ao lado da mãe ferida (FIGURA 08).

FIGURA 08: Os filhos da guerra. FONTE: O Globo, 25/11/2012, p. 47.
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A maioria dessas fotografias é produzida por agências internacionais e distribuída a
meios de comunicação do mundo todo. Imagens que se espalham e espalham, consigo, o
medo, o terror, o pânico, como critica Lambert (2006). Desrespeitam, em última análise, o
direito à preservação da imagem e da identidade dessas crianças, conforme previsto em
convenções internacionais e também no Estatuto da Criança e do Adolescente.161 São,
portanto, as crianças do mundo, as outras crianças que podem ser expostas em seu sofrimento
para a catarse e fruição do coenunciador local/nacional.
Adolescentes, assim como as crianças, são construídos discursivamente como vítimas
da violência na dicotomia do nós/eles. Isto é, quando a vítima é moradora de áreas nobres do
Rio, sua história é contada como extraordinária, um desvio da norma. Se, por outro lado, a/o
jovem foi morta ou sofreu maus-tratos em comunidades pobres ou periféricas, sua história é
construída como fatalidade ou mesmo destino. A forma de narrar as notícias envolvendo
crianças e adolescentes implica, pois, na maneira como são qualificados162.
A análise evidenciou que há contrastes entre o que o jornal explicitamente informa
(dados sobre morte de jovens, por exemplo) e o que implicitamente constrói enquanto
significados. Na reportagem “JUVENTUDE EXTERMINADA / Levantamento revela que
mais de 500 jovens são mortos a tiros todo ano no Rio” (ANEXO O), o Enunciador denuncia
o extermínio de jovens, mas constrói a narrativa de forma que as mortes são justificadas ou
explicadas pelo perfil e hábitos de vida das vítimas, como no trecho a seguir:
O menino negro, de família humilde e que abandonou os estudos na terceira série
do ensino fundamental, costuma correr atrás da bola quando a maioria dos garotos
de sua idade está escovando os dentes pensando em ir dormir. Aos 16 anos, sonha
ser jogador de futebol. Invariavelmente, sai de casa na favela onde mora por volta
das 21h para jogar bola com os amigos na quadra de um Ciep. Depois, corre atrás da
xepa (restos de drogas) deixada pelos traficantes de sua comunidade e vive outros
sonhos à base de maconha e cocaína. Viciado desde os 13, ele ilustra as estatísticas
que apontam para uma média de mais de 500 jovens, a maioria com seu perfil (de
família humilde e fora das escolas), mortos a tiros por ano no município do Rio (O
Globo, 02/07/2001, p. 10).
161

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 17, estabelece: “O direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. No entanto,
em muitos momentos, no intuito de evidenciar a carga dramática da imagem, os jornais cometem equívocos.
Reconhecemos que há um cuidado dos jornais em não mostrar o rosto de adolescentes em conflito com a lei,
mesmo que de formas questionáveis (como a estigmatizante tarja preta ou de costas para a câmera), mas no afã
de chocar e emocionar, crianças mortas e feridas são fotografadas e identificadas. Seus corpos, ferimentos e
dores publicizados. Pequenos trabalhadores infantis, colocados estrategicamente na cena da exploração, também
tem seus rostos mostrados. O olhar da criança, sabemos, tem alto valor emocional, por isso, os jornais adotam
essa estratégia sempre que possível.
162

Fatalismo ou fatalidade refere-se ao sistema dos que consideram todos os acontecimentos como
irrevogavelmente fixados de antemão por uma causa única e sobrenatural. Como a ideia, por exemplo, de que
crianças pobres e de favelas estão fadadas ao tráfico e à morte.
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O enunciado acima é apenas um dos exemplos encontrados na amostra163. Ele revela
um julgamento moral por parte da publicação, que culpabiliza a vítima por ser pobre,
“viciado” e morar na favela, produzindo efeito de sentido de criminalização da pobreza.
Implicitamente admite que ter determinado perfil ou fazer parte de um grupo de risco
específico é um atenuante para a morte. O Globo compartilha, assim, com seu leitor, um tipo
de saber especializado (as estatísticas), mas também compartilha visões de mundo
preconceituosas e estigmatizantes. Verificamos que, mesmo informando que adolescentes são
mais vítimas que autores da violência (fato atestado pelas várias pesquisas divulgadas pelo
jornal ao longo do período analisado), O Globo constrói um discurso que diz justamente o
contrário: que o jovem é, na verdade, agente da própria violência sofrida porque fica na rua
até tarde jogando bola e usando drogas (comportamento historicamente associado à figura do
vagabundo) ou porque escolhe trabalhar no tráfico.
A juventude vítima que interessa ao Enunciador e, pressupõe, ao seus leitores, é aquela
dos filhos e filhas da classe média e rica carioca. Nesta mesma reportagem, as histórias de
vida utilizadas para exemplificar e tematizar o assunto são de duas mães que perderam as

FIGURA 09: Mãe segura retrato da vítima para a foto. FONTE: O Globo, 02/07/2001, p. 10.
163

Citamos também as reportagens: Violência: Embaixador participa da campanha ‘Basta! Eu quero paz’ e
sugere medidas para reduzir a criminalidade / JOVENS SÃO PRINCIPAIS VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS /
Levantamento da Unesco revela que maior número de pessoas assassinadas está na faixa dos 15 aos 24 anos (O
GLOBO, 02/07/2000, p. 19); ESTADO DO RIO ENCABEÇA A ESTATÍSTICA DE MORTES DE JOVENS
EM TODO O PAÍS / Número de adolescentes negros assassinados também é o maior do Brasil (O GLOBO,
07/11/2006, p. 15); DOS 15 AOS 19 ANOS, ALVOS FÁCEIS DA VIOLÊNCIA / Relatório do Unicef mostra
que taxa de homicídios nessa faixa etária supera em quatro vezes o aceitável pela ONU (O GLOBO,
01/12/2011, p. 10); VIOLÊNCIA VAI MATAR 36 MIL ADOLESCENTES ATÉ 2016 / Estudo do Unicef
mostra que a maioria das vítimas será homem e negro; situação é mais grave no Nordeste (O GLOBO,
14/12/2012, p. 11).
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filhas adolescentes assassinadas a tiros. Uma dentro do condomínio onde morava e a outra no
carro, quando voltava de uma festa com amigos. Nas imagens, a estratégia recorrente de
utilizar a fotografia em pose da mãe segurando um retrato da filha viva para ilustrar a
narrativa (FIGURA 09). A pose, relembrando Verón (1994a), promove um congelamento do
tempo e, por conseguinte, o efeito de sentido do sofrimento dilata-se temporalmente, ao
contrário da explosão de sentimentos promovida pela fotografia testemunhal que registra o
momento da ocorrência. Ou seja, a imagem da mãe que segura a fotografia da filha ou filho
mortos é atemporal, remete a uma dor que perdura.
As histórias de vida utilizadas pelo Globo como exemplos, embora relevantes, não
condizem com o teor da matéria principal. Eles revelam que a figura discursiva da mãe que
sofre a perda do filha e os assassinatos de adolescentes também estão próximos dos leitores de
O Globo e, para comover, o jornal constrói a nossa criança como vítima, em contraponto à
outra criança, pobre e favelada, das estatísticas. Ambas, porém, igualmente vítimas da
violência.

5.1.1.2 A figura discursiva do menor: culpado, mesmo que se prove o contrário

Conforme discutido anteriormente, inúmeras estatísticas e levantamentos apontam
para o adolescente como vítima. Mesmo assim, se for pobre, estiver envolvido com tráfico ou
em situação de rua, ele será quase sempre qualificado como menor e, como dizia Barthes, as
palavras não são inocentes. O Globo, ao mesmo tempo em que reconhece que os jovens são
os que mais morrem vítimas da violência no Brasil, alertando para a necessidade de oferecer
alternativas para que não fiquem na rua, reforça o perfil perverso e perigoso do “infrator” em
praticamente toda a sua cobertura sobre atos infracionais cometidos por adolescentes. Seja nas
reportagens analíticas, seja nas notícias factuais, o jovem com menos de 18 anos é
invariavelmente nomeado como menor, contrariando orientação do seu próprio Manual de
Redação e Estilo (O GLOBO, 1992, p. 120) que diz, no verbete Menor, que a palavra deve
“ser substituída, sempre que possível, por outra mais específica: criança, menino,
adolescente”.
A figura do menor é construída pelo Globo como um perigo para a sociedade carioca
porque “assustam e assaltam moradores da Zona Sul”, porque eles se “rebelam” nas unidades
de internação, se envolvem em brigas de trânsito e causam mortes, porque o menor “mata
para roubar” e “assalta e se droga nas ruas do Rio”. Os menores são “assassinos de crianças”
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e, pior, estão a “serviço do crime”. O perfil do “menor infrator”, segundo o Enunciador, é de
um adolescente pobre, negro, morador de comunidades de baixa renda. Ele está cada vez
“mais armado” e continua “se envolvendo no comércio de drogas”, o que “alavanca o índice
de homicídios”. São pessoas perigosas, que assustam moradores e estão à margem da
sociedade; são portanto, um problema para o Rio de Janeiro e para o Brasil164.
Além dos relatos factuais citados acima, em que os “menores” são qualificados como
uns dos grandes inimigos da sociedade, O Globo tende a mesclar a narrativa protocolar das
estatísticas com elementos dramáticos que remetem ao medo coletivo construído e dirigido
aos “menores” também nas reportagens de mais fôlego. A contextualização e o
aprofundamento do debate sobre o envolvimento de jovens com a criminalidade, que
caracterizam o compartilhamento de saberes operado pelos jornais de referência, vêm
geralmente acompanhados de matérias significantes com efeitos de sentido de emoção: a fala
de um entrevistado, um infográfico destacando os números, tipos e localização da violência, o
perfil do infrator, ou a composição antetítulo-título-subtítulo que destaca o aumento da
participação de adolescentes em atos infracionais.
A história de vida de uma adolescente grávida, que usava drogas e assaltava,
representa a redenção e o arrependimento possíveis a esses jovens. O menor que deixa a vida
do crime, torna-se “menino” no discurso do jornal. Ele mostra o desejo de regeneração, afirma
que saiu do tráfico e está se recuperando. Segundo o Enunciador, “ainda há esperança” para
“esse tipo de adolescente”. A descrição de “X”165 é de um menino franzino que não esboça
um único sorriso. A qualificação do menino – que não é mais um “menor” – articula-se no
texto e na imagem. Na fotografia, o adolescente na contraluz aparece pensativo (FIGURA
164

OS 31.125 CRIMES DE MENORES DOS ANOS 90 / Estatísticas do Juizado revelam aumento de infratores
de 225% e envolvimento com armas, drogas e mortes” (O GLOBO, 09/01/2000, p. 22); INFÂNCIA A
SERVIÇO DO CRIME / Na capital, pelo menos 3.100 crianças estão envolvidas em atividades violentas (O
GLOBO, 16/09/2001, p. 12); ASSALTOS PRATICADOS POR MENORES DE RUA ASSUSTAM
MORADORES DA ZONA SUL / Infrações podem crescer até 30% em relação a 1999, diz delegacia
especializada (O GLOBO, 14/10/2001, p. 4); DOIS MENORES MORREM E 22 FICAM FERIDOS
DURANTE REBELIÃO EM ABRIGO / Mães de infratores acusam PM de violência, mas direção de escola
nega (O GLOBO, 02/11/2001, p. 14); TAINÁ: MENOR CONFESSA ENVOLVIMENTO NO CRIME /
Adolescente preso pela polícia diz que participou da briga de trânsito em que a menina foi morta (O GLOBO,
23/08/2002, p. 14); MENOR MATA MULHER QUE ATRAIU PELA INTERNET / Adolescente agiu com
primo e namorada dele para roubar vítima, em Natal (O GLOBO, 01/03/2007, p. 12); ASSASSINO DE JOÃO
HÉLIO É SOLTO E RECEBE PROTEÇÃO / Após ficar três anos preso, jovem condenado pela morte do
menino é incluído em programa do governo federal (O GLOBO, 19/02/2010, p. 23).
165

“X” é uma espécie de nome fictício, já que não faz referência à primeira letra do nome do adolescente.
Menores são marcados pelo “X”. Verificamos que no período de análise, essa prática enunciativa muda, tanto
no Globo quanto no Extra. O “X” cai em desuso e os jornais passam a nomear os personagens menores de idade
em situação de vulnerabilidade com nomes fictícios. Até porque, segundo um dos adolescentes entrevistados
pelo O Globo e que não quis ser nomeado assim, o “X” pode ter outra interpretação na linguagem do morro: o do
X-9, o alcagueta, o dedo duro. É justamente como eles não querem ser vistos.
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10). O jornal constrói a compaixão pelo futuro do garoto, um exemplo a ser seguido por todos
os adolescentes envolvidos em atos infracionais. O Globo posiciona-se, assim, como o
detentor de uma autoridade para dizer o que é bom ou não para a juventude, remetendo à ideia
da família que molda a personalidade das crianças e adolescentes, vigiando e controlando
(ANEXO P).
O Globo não se furta, pois, de colocar no espaço público o debate sobre a violência
praticada pelos adolescentes. Trata-se do seu compromisso para com seu leitor. Faz isso
articulando estratégias enunciativas que o mantenham posicionado como um jornal de
referência e do saber especializado, ao mesmo tempo em que constrói sentidos de revolta e
medo. Ao noticiar rebeliões em unidades de internação, por exemplo, questiona as causas das
mortes, informa os rumos das investigações e cobra o poder público; mas, por outro lado,
qualifica os adolescentes como menores, deslegitima o protesto e evidencia, sempre que pode,
o aumento dos números da criminalidade entre essa parcela da população. Como bem afirmou
a ANDI (2012), os adolescentes matam mais nos jornais e, acrescentamos, também são mais
cruéis e perigosos, mas, se quiserem, podem arrepender-se e regenerar-se, de acordo com o
discurso de O Globo.
Por

fim,

O

Globo

também qualifica as vítimas
de violações de direitos como
“menores”. Nas reportagens
sobre

trabalho

infantil

e

exploração sexual, pela especificidade do tema, o discurso
do Enunciador tende a culpabilizar crianças e adolescentes
aliciados para o trabalho no
tráfico ou na prostituição. São
“crianças”, “meninos”, “pequenos” quando trabalham no
lixão, mas descritos como
menores se atuam como mulas
do tráfico ou são exploradas
sexualmente

por

adultos.

FIGURA 10: Adolescente sai do crime e vira exemplo.
FONTE: O Globo, 16/09/2001, p. 12.
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Importante frisar que todo e qualquer tipo de trabalho, degradante ou não, é proibido para
quem tem menos de 14 anos de idade – conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente –,
sendo permitido após essa faixa etária apenas na condição de aprendiz e desde que não
ofereça riscos social ou à saúde. E mais, ao colocar o tráfico de drogas e a prostituição junto
de trabalhos como o de catador de materiais recicláveis, O Globo provoca equívocos de
interpretação, já que tais atividades não são consideradas trabalho pela legislação brasileira,
mas como crime – seja entre adultos ou entre crianças e adolescentes.
Ao utilizar o termo menor com sentido estigmatizante e discriminatório para referir-se
ao trabalhador infantil, O Globo reforça, assim, o discurso de que certas práticas, como o
tráfico de drogas e a exploração sexual, são escolhas conscientes das crianças e dos
adolescentes – e que ainda geram algum tipo de prazer (pela droga e pelo sexo). Neste
movimento discursivo, o jornal retira as vítimas desta condição, lançando-as à condenação
social. Por outro lado, trabalhar no lixão é construído como uma atividade degradante,
desumana e nada prazerosa (embora o jornal admita que uma das crianças citadas na
reportagem queria mesmo era “encontrar brinquedos velhos”). Assim, ao adotar dois pesos e
duas medidas para debater um mesmo assunto, o Enunciador articula estratégias enunciativas
que geram a compaixão pela criança pequena e pobre que é obrigada a trabalhar, e a raiva de
adolescentes que, segundo a opinião do jornal, zombam da sociedade enquanto se divertem
consumindo drogas e praticando sexo.

5.2. REGULARIDADES ENUNCIATIVAS DO EXTRA: O DISCURSO DA CASA

Para compreendermos como a articulação das diversas matérias significantes
produzem sentidos da violência no Extra, vejamos como o jornal constrói cada um desses
elementos: quais palavras são mobilizadas, quais as vozes mais presentes nos textos, quais e
como aparecem as figuras discursivas, quais as características principais das imagens.
O Extra articula em seus enunciados o diálogo entre a população, em especial os
moradores das comunidades, e o poder público. Os primeiros cobram, denunciam e se
expressam em falas revoltadas, críticas e, muitas vezes, descrentes na justiça e no Estado. O
poder público, geralmente representado pela polícia, judiciário ou secretários do poder
executivo, informam, explicam e buscam justificar a situação ou ocorrência em questão. A
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voz da autoridade é a que analisa o fato, faz promessas e confere, pois, objetividade e efeitos
de veracidade à narrativa.
Os familiares, por sua vez, são mobilizados estrategicamente pelo Enunciador para
compartilhar seus relatos de vida, descrever a vítima ou criticar o poder público. A família,
com grande destaque para a mãe, é aquela que lamenta, reclama, protesta, denuncia, pede
justiça e explica a falha ou erro da vítima ou do acusado pela violência. Sua fala tem o tom de
suas emoções, o tom da perplexidade e do desespero; justificatindo-se a todo momento, como
se sobre a vítima ou sobre o infrator já pesasse uma culpa pressuposta: “ele não era do
tráfico”, “era um bom menino, não merecia”.
A construção do sentido da violência opera a articulação entre as diversas matérias
significantes que, juntas, formam o discurso. Cada palavra, isoladamente, já traz em si uma
cadeia semântica de significados, imaginários e memória. Em conjunto, articulam o todo do
sentido produzido pelo jornal. Observamos que o Extra constrói a violência recorrendo a um
vocabulário variado e pleno de sentidos, que remete o leitor a um cenário de guerra, de
tragédia ou de desolação, entre tantos outros.
Sua principal característica, em consonância com seu perfil de jornal popular, é a
apropriação do léxico policial para noticiar casos de violência. Terminologia de boletim de
ocorrência, como delito, roubo a transeuntes, lesão corporal dolosa, projétil, operação, troca
de tiros, etc., é recorrente. A cena do crime é detalhadamente descrita, bem como os atos
violentos a que as vítimas foram submetidas, seguindo uma estratégia de aspectorização166,
segundo Mouillaud (1989). Assim, palavras e expressões como tortura, espancamento,
homicídio, assassinato, baleado, tiros, chacina, fuzilamento, execução sumária de jovens,
morte, “à caça”, “à queima-roupa”, corpos, escoriações e fratura são convocadas para conferir
veracidade e dramaticidade ao relato. Os verbos na linguagem jornalística geralmente
denotam uma ação e no Extra eles relacionam-se com o ato de cometer um crime, repará-lo ou
investigá-lo: espancar, matar, escapar, roubar, tramar, atirar, balear, abandonar, acusar, fugir,
agredir, espancar, executar, morrer.
Por fim, o léxico da morte: velório, enterro, despedida, adeus, destino, esperança,
futuro, sonhos e “Deus” são utilizados pelo Enunciador para construir a morte em seus sentido
trágico e inesperado. É a vida e o futuro que acabam. De acordo com Leticia Matheus (2011,

166

No âmbito dos estudos de linguagens, a aspectorização está relacionada à construção do acontecimento e
refere-se à maneira como a ação é expressa pelo verbo, como é vista e compreendida em seu desenvolvimento,
duração e conclusão. A construção da notícia, da narrativa, atém-se aos inúmeros detalhes (aspectos) do
desenrolar de um fato ou ocorrência.
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p. 56-58), as formas com que as pessoas se relacionam com a morte são parte da dinâmica
social e constituinte da identidade de grupo. A ideia que predomina, atualmente, é de que a
morte deva ser um “processo controlado, regulado pela racionalidade. Porém, continua-se a
morrer por causas que não a doença, como acidentes e assassinatos”.
Há dois tipos de morte presentes nos meios de comunicação, continua a autora. A
natural, que só merece destaque se o morto for famoso, ou a “morte do anônimo”, que teve
sua vida interrompida por uma causa externa violenta. Trata-se, neste segundo tipo, da morte
como ruptura da ordem em que a notícia surge “tentando dar uma explicação reconfortante”.
Esse modo de construção discursiva da violência pelos media articula a morte com sentidos
de medo e dos perigos da cidade. Portanto, segundo Matheus, o que morre é o futuro. “É
sobre a morte do futuro, a rigor, que se constrói a grande maioria das reportagens policiais”
(MATHEUS, 2011, p. 57), conforme também identificamos em nossas análises.
No discurso construído pelo Extra, mortes por acidentes são tragédias, acaso e
fatalidade, mesmo que tenham sido obra de algum descaso, omissão ou negligência de pais,
empresas ou poder público. Os homicídios por bala perdida também são muitas vezes tratados
como inevitável pela dificuldade em encontrar culpados ou pelo estigma que algumas regiões
da cidade tem de violentas. De maneira geral, os acidentes não são construídos como
violência, apesar do jornal recorrer a um vocabulário muito parecido para narrar outros tipos
de atos violentos como roubos e homicídios. A morte inexplicável, portanto, resulta do acaso,
do destino, segundo discurso do Extra. Enfim, o vocabulário utilizado pelo jornal colabora
para a produção de sentidos de medo, pânico, sofrimento e revolta.
As fotografas e o layout configuram, juntos, um conjunto de imagens que compõem,
ao lado das palavras e depoimentos, o funcionamento discursivo do jornal. No caso do Extra,
as imagens representam um dos principais elementos da página, diferente do Globo que
mantém o texto (a linguagem verbal) como seu principal agenciador de sentidos. No jornal
popular, as fotos de familiares aos prantos, as vítimas em poses angelicais, mortos no caixão
ou as mães que seguram desoladas retratos dos filhos, estão em praticamente toda a cobertura
sobre violência que atinge crianças e adolescentes. A “foto da foto” é uma das estratégias
discursivas adotadas pelo Extra, também identificada no Globo. Ela evita a publicização da
imagem da vítima, morta ou ferida, ou mesmo dentro do caixão; todavia tem igualmente apelo
emocional porque o retrato não está solto na página, mas com um familiar. É a mãe, o pai, a
avó que posam para a fotografia amparando o filho ou a filha em seus braços e mãos
(FIGURA 11).
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No Extra, nem sempre a imagem da
página ilustra a notícia sobre um caso de
violência envolvendo crianças e adolescentes.
No

entanto,

essa

relação,

a

princípio

arbitrária, também constrói sentidos. Um
exemplo é a página 7 da edição de
31/07/2002, em que a matéria principal trata
das novas regras para responsabilização de
policiais militares suspeitos de crimes, mas a
fotografia que parece estar se referindo a ela
ilustra notícia sobre a ação dos policiais no
centro do Rio para “recolher menores de rua”
(ANEXO Q) . Outro exemplo é a página em
que o Enunciador noticia a “caça” da polícia
por um “maníaco em série” que teria

FIGURA 11: A foto da foto. FONTE: EXTRA,
20/07/2010, p. 11; 04/09/2012, p. 7).

assassinado duas meninas e a foto ao lado da matéria é de um pai e um filho acusados de
outro crime (roubos a postos de combustíveis). A leitura do conjunto significante pode
facilmente confundir o leitor e levá-lo a pensar que o maníaco procurado é um daqueles dois
homens estampados pelo jornal.
Por fim, os títulos se destacam nas páginas em grandes fontes, e as cores chamativas
como o vermelho e preto, simbolizam a raiva e a revolta dos implicados diretos na violência.
Revelam também o posicionamento solidário da publicação, que se coloca ao lado de quem
fica em sua dor. Assim, na articulação das matérias significantes, o Extra constrói uma
violência personificada, focada nos relatos dramático e histórias de vida. Ao compartilhar
emoções com seu leitorado, o jornal produz um discurso da casa, mais íntimo e com sentido
de pertencimento.

5.2.1 As figuras discursivas construídas pelo jornal Extra

5.2.1.1 Os autores da violência: monstros cruéis

Os agressores e autores de atos de violência contra crianças e adolescentes são
construídos discursivamente pelo Extra como desequilibrados e distantes de uma
racionalidade humana, tendendo à animalidade. Pode ser a mãe, o pai, padrasto, ou o maníaco
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em série que assassinou duas meninas despropositadamente ou mesmo a babá qualificada
como sequestradora, torturadora, foragida, fria, que leva à emoção até mesmo o delegado
acostumado com casos de violência. Mas são os abusadores sexuais, assassinos e os
familiares acusados de atos violentos, as figuras discursivas mais demonizadas pela
publicação. São qualificados como os piores algozes de crianças e adolescentes justamente
por serem muitas vezes parte do círculo de intimidade da vítima: são monstros, bestas, seres
cruéis, maldosos, frios e insensíveis. Suas imagens são evidenciadas nas páginas com bastante
destaque, seguida de uma legenda condenatória ou mesmo um título incisivo.
Quando a autoria dos atos de violência é de adolescentes, são qualificados como
perigosos, carrascos, agressivos: são os menores. O Estado, por sua vez, mesmo sendo
também um violador de direitos de crianças e adolescentes, seja por ineficiência, omissão ou
negligência, nunca figura como autor da violência.
O tráfico, substantivo masculino que significa um negócio fraudulento, criminoso, é
personificado pelo Extra. O tráfico, e não os traficantes, encarna a figura de uma pessoa, um
ser concreto, objetivo e com identidade. Ao ser personificado, o tráfico é qualificado como
uma instituição que age com “ousadia”, que determina a rotina das comunidades onde atua e
que está em constante disputa com a polícia e com os poderes oficiais. Construído
discursivamente como uma instituição, o tráfico detém poder simbólico e econômico,
conquistando espaço nas páginas do Extra para suas ações. Os traficantes têm seus nomes
citados e seus atos narrados pelo jornal: sendo “o tráfico” quem pressiona moradores das
comunidade, entra em conflito com a polícia, provoca mortes por bala perdida, invade
escolas, etc.

5.2.1.2 A polícia: autoridade detentora da informação e parceira do jornal

A autoridade policial é figura constante no discurso da violência envolvendo crianças
e adolescentes engendrado pelo Extra. É construído como o herói, aquele que salva, que
desvenda o mistério, o crime, que explica o fato e descreve a cena e os personagens. Sua
constituição é reforçada por imagens de austeridade e autoridade: os policiais aparecem com
frequência segurando armas, conduzindo suspeitos e acusados. No Extra, a identificação do
Batalhão de Polícia Militar e do bairro em que está situado é sempre referenciado, como
forma de dar o crédito da ação a quem realmente a praticou e não utilizando “PM” em sentido
genérico. Assim como o tráfico, a instituição Polícia (Militar e Civil) também é personificada
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pelo jornal. Ou seja, é descrita e referenciada como se fosse uma pessoa, como agente da ação
e da declaração (segundo a polícia, de acordo com a PM, etc.).
No entanto, se policiais são questionados em seu ofício, acusados de executar jovens,
praticar atos de tortura ou serem negligentes em conflitos contra traficantes, vitimando
crianças por balas perdidas, o Enunciador não se exime de fazer a denúncia e relatar os rumos
da investigação; mas constrói muitas vezes um discurso hipotético da culpa da polícia,
recorrendo a verbos no tempo condicional e, se confirmada a denúncia ou prisão do policial,
noticia o fato em tom de crítica e até de ironia, como na reportagem “Jovens mortos / ‘HÁ
FORTES INDÍCIOS DE EXECUÇÃO’” (ANEXO X).
Na matéria, o jornal ironiza a prisão dos PMs ao tempo em que não assume,
explicitamente, a acusação feita à polícia: de que os militares “teriam fuzilado os garotos”.
Agindo assim, o Extra informa sem se comprometer. Por outro lado, ao noticiar a prisão dos
policiais, respeita o ideal de profissão e o posicionamento assumido junto a seu leitorado, que
tende a se identificar mais com as vítimas e a culpabilizar a polícia. Em outra situação, numa
denúncia de maus-tratos cometidos por agentes educacionais de internação contra um dos
adolescentes, o jornal afirma que o Rio voltava a “ser notícia por, supostamente, ir contra os
direitos humanos” (ANEXO T).
A amostra analisada nos permite afirmar que o jornal Extra, na relação que estabelece
com a polícia, mantém-se a meio caminho de se posicionar ao lado das famílias e vítimas, e
de se posicionar junto à autoridade policial. Para este Enunciador, ambas as figuras
discursivas são vitais para a construção de sentido sobre violência envolvendo crianças e
adolescentes. As imagens da edição citada anteriormente revelam esse posicionamento: na
capa, o destaque para a polícia, que se esconde, envergonhada; na página interna, destaque
para a mãe de uma das vítimas, que não só aparece, mas salta da página, indignada.
Destacamos, neste ponto, que faz parte da ética esperada do jornalismo que a
publicação não faça julgamentos antecipados ou condene acusados de qualquer prática
violenta. Contudo, evidenciamos que o jornal escolhe quem condenar e quem absolver. A
polícia é figura recorrente no produção discursiva sobre violência operada pelos jornais
populares, sendo uma das vozes principais, quem fornece as informações, dados, análises e
descrições à publicação. Há, portanto, uma cumplicidade implícita entre as práticas policial e
jornalística já evidenciada em outros trabalhos (FERREIRA et al, 2011; 2012). Assim, ao ser
construída discursivamente pelo Extra, a figura da polícia é tratada como inocente e, no
máximo, suspeita, até que se chegue a uma conclusão definitiva nas investigações.
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5.2.1.3 As vítimas: crianças inocentes, familiares sofredores

A construção discursiva da figura da vítima, assim como a dos agressores, é a que
mais impacta na dramaticidade da narrativa do Extra. As vítimas são qualificadas pela sua
idade e ocupação: se estuda, se vive na rua, se está sendo explorada ou envolvida com drogas,
se tem uma ocupação, se estava na rua ou em casa quando foi agredida ou assassinada, etc. A
criança pequena, com menos idade, é construída como vulnerável, indefesa, como o menino, a
menina. O bebê abandonado pela mãe ou pelo pai normalmente é procurado por alguém da
família, enquanto o recém-nascido é qualificado pelo Enunciador como frágil e indefeso,
tendo a idade evidenciada logo no título ou nas primeiras linhas da matéria, em uma estratégia
evidente para comover e emocionar o leitorado. Se a criança é vítima de homicídio, ela tem o
nome e todos seus detalhes de vida descritos: rotina, sonhos, personalidade. É comumente
qualificada como bondosa, com um futuro pela frente, um anjo.
Se foram vítimas de violência sexual, há dois modos de produção de sentidos distintos:
quando o abuso sexual foi cometido por alguém da família e a criança é mais nova, o
Enunciador constrói a imagem da inocência e da virgindade, especialmente se a vítima for do
sexo feminino, remetendo o coenunciador à candura e santidade da criança. Por outro lado,
adolescentes aliciadas para redes de exploração sexual, ainda vítimas, são nomeadas de
menores e sobre elas cai um singelo véu da culpa.
Entre as vítimas, incluímos as figuras das mães, pais e avós. Nas imagens, as mães da
violência choram e gritam, desoladas pela dor da perda. Como a Pietá, de Michelangelo, as
mães são construídas pelo Extra como sofredoras, tristes, inconsoláveis por tamanha dor e, ao
mesmo tempo, fortes e protetoras, que investigam, acompanham na delegacia, em unidades de
internação, hospitais. São aquelas que estão sempre por perto para esperar, proteger e acolher.
Constantemente aflitas pelo futuro dos filhos (ANEXOS C; D; U; V; W). São as vítimas
indiretas da violência, por serem aqueles que choram os mortos, são os que ficam enquanto
seus filhos, filhas e netos se vão. Na condição de vítimas, o Extra utiliza estrategicamente a
imagem e as declarações de dor, tristeza, revolta e comoção dos familiares para compartilhar
experiências e sentimentos com seu leitor. As avós lamentam a morte prematura dos netos,
segurando seus retratos enquanto interpelam diretamente o coenunciador: “A gente cuida,
lapida e vem uma pessoa e tira a vida de quem mais amamos”; “Não se pode entrar numa
comunidade e sair matando um monte de criança inocente”, diz trechos de carta escrita pela
avó de uma das vítimas.
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5.2.1.4 A figura discursiva do menor: um problema social

Observamos que termo menor está presente nas páginas do Extra em toda a amostra
analisada, embora com baixa recorrência depois dos anos 2010. No início da década de 2000
era usado para referir-se a qualquer criança ou adolescente que estivesse envolvido com
algum tipo de violência, seja como vítima ou agente, depois estabiliza-se exclusivamente
como adjetivação de adolescentes (de sexo masculino) em conflito com a Lei, isto é,
envolvidos em algum tipo de ato infracional. Eventualmente, diz respeito ainda aos jovens de
baixa renda que vivem em comunidades (sem relação direta com a narrativa de violência), ou
mesmo é utilizado como um sinônimo ou simplificação do termo “menor de idade”, para
qualificar crianças dentro de um conjunto de adolescentes ou jovens. Por outro lado, a
estigmatizante primeira letra do nome para identificar uma criança ou adolescente com menos
de 18 anos foi caindo em desuso ao longo dos anos analisados, sendo substituído pelo recurso
do nome fictício ou pela qualificação genérica (menino, menina, adolescente, jovem, etc.)167.
As oposições clássicas no jornalismo brasileiro: “menor versus adolescentes” ou
“menor versus estudante” também é utilizada pelo Extra para distinguir o adolescente agente
da violência daquele que é vítima. O trecho: “os menores detidos, de 16 e 17 anos, são
suspeitos de assassinar a tiros o estudante Alvair Nepomuceno Balbino, de 16, na madrugada
de quarta-feira passada, para roubar o telefone celular da vítima” é um exemplo de como
sentidos são construídos nos discursos da imprensa somente pelo uso de terminologias
estigmatizantes (PRESOS SUSPEITOS DE MATAR ESTUDANTE EM SÃO GONÇALO –
EXTRA, 17/11/2007, p. 14). Por acaso, os adolescentes apreendidos não seriam,
possivelmente, também estudantes? E se o critério para ser qualificado como menor for a
idade, não seriam todos, por essa lógica, menores? O que leva o Enunciador a qualificar
adolescentes com a mesma idade de formas tão distintas?
Historicamente, como refletimos no primeiro capítulo, a oposição entre a criança
aluno e a criança delinquente foi sendo construída na sociedade brasileira para diferenciar
aquelas que tinham família, casa, que frequentavam a escola e vislumbravam um futuro,
daquelas que viviam nas ruas, abandonadas, pobres e sem expectativas. Enunciador e
coenunciadores compartilham, portanto, desse entendimento construído e estabilizado social e
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O Extra não dispõe de um manual de redação próprio, utilizando o do jornal O Globo, além das orientações
que constam nos Princípios Editoriais. Sendo assim, vale a mesma regra: a de substituir o termo menor por
criança, menino, adolescente.
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culturalmente. A reprodução desta oposição discursiva é, como tantas outras, uma estratégia
da imprensa para se comunicar com seus leitores.
Quando o termo menor nomeia a vítima, identificamos que gera efeito de sentido de
suspeita do jornal em relação à veracidade da história narrada. No caso da adolescente grávida
baleada durante uma briga com companheiro, a qualificação como menor é justificada pelo
Enunciador, implicitamente, pelo fato da garota estar embaixo de um viaduto, em um local
frequentado por “moradores de rua e mendigos”. A menor, portanto, é uma garota pobre em
situação de rua que foi vítima de um crime passional, mas que, segundo o jornal, tem uma
parcela de culpa por frequentar e se expor em um local visivelmente perigoso. Na mesma
página, ao lado desta matéria, o jornal narra o caso do sequestro de uma criança pela babá.
Lado a lado, duas vítimas. A que está em situação de rua é identificada como menor e com as
primeiras letras do nome, enquanto que a criança sequestrada tem nome, casa, família e está
sendo procurada (ANEXO U).
O menor simboliza a criança pobre, de família desestruturada, moradores de
comunidades e regiões periféricas a quem não é dado o direito da fala (a polícia que
geralmente fala por ele ou ela). Por vezes, qualificado diretamente como o “ladrãozinho”168,
ou tratados como animais que são “capturados”, “imobilizados” e “recolhidos” pela polícia no
Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, porque estavam “drogados” (ANEXO Q)169; o
discurso é um retrato do entendimento social e jornalístico sobre a condição da criança pobre,
abandonada ou em situação de rua, qual seja: um estorvo, incômodo e problema social.
O adolescente que “invade” um terreno para procurar uma pipa e é morto a tiros, é
nomeado pelo Extra como “jovem”, porém, os amigos que o acompanhavam são “menores”.
E mais uma vez, à vítima é atribuída uma pressuposição de envolvimento com o tráfico, o que
poderia explicar sua morte. Tal sentido é engendrado no texto da notícia quando o jornal
informa que o irmão, “desempregado”, havia negado qualquer envolvimento do garoto com o
tráfico. A negação indica, por um lado, um não dito que nos diz, contudo, sobre uma suspeita
ou preconceito do Enunciador; e, por outro, a prática de conceder a voz aos familiares para
que estes (se) expliquem sobre o ocorrido170.
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CIRCO TEM PÔNEI ROUBADO / Menores queriam vender o animal por R$ 200, mas acabaram detidos
(EXTRA, 18/07/2001, p. 9).
169

AÇÃO RETIRA MENORES DA RUA / Levadas para conselho tutelar, crianças quebram porta (EXTRA,
31/07/2002, p. 7).
170

JOVEM INVADE TERRENO ATRÁS DE PIPA E É MORTO / Família acusa seguranças que trabalham no
local pelo crime, mas polícia ainda não tem pista dos assassinos (EXTRA, 23/07/2004, p. 11).
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Em outros momentos, a figura do menor surge como vítima e agente ao mesmo
tempo. Como no caso em que um adolescente foi, segundo o jornal, seduzido e assediado para
o crime, tornando-se cúmplice de um roubo tramado pela namorada. A estratégia discursiva
adotada foi a de culpabilizar a jovem, uma professora de 26 anos, por roubar a própria família.
Por esse enfoque, a história ganha mais apelo emocional.
O menor perigoso, rebelde, delinquente e incorrigível aparece nas páginas dos diários
brasileiros há décadas (ANDI, 2001; 2012; 2013). No Extra, este tipo de construção
discursiva torna-se mais recorrente, ou pelo menos mais evidente em nossa amostra, depois de
2007. A morte do menino João Hélio, arrastado por um carro em movimento conduzido por
um adolescente, em fevereiro de 2007, pode ter motivado uma guinada na cobertura da
violência cometida por jovens com menos de 18 anos. Ao noticiar a liberdade do algoz de
João Hélio, o Extra faz um alerta à população informando que o jovem estava “solto”, mas
que antes de sair da internação havia cometido outros “crimes”, entre eles um motim e uma
tentativa de homicídio171 (ANEXO S). Como se houvesse um grande perigo à solta, rondando
a sociedade, o Enunciador critica a decisão do governo federal em incluir o jovem no
Programa de Proteção à Criança Ameaçada de Morte.
Nas narrativas sobre rebeliões em unidades de internação de adolescentes em conflito
com a lei, esses sentidos associados à figura do menor ficam mais evidentes. Por já terem sido
culpabilizados oficialmente pela instância punitiva (o Juizado), o Enunciador-jornal assume a
posição de vigiar e acompanhar o processo de ressocialização.
A análise do Extra evidenciou que a publicação coloca-se, estrategicamente, em “cima
do muro”: ao lado dos familiares, representados pelas mães, e ao lado da autoridade policial.
Se por um lado, compartilha a tristeza e a preocupação das famílias de internos que
acompanham as rebeliões, por outro, posiciona-se contrário à revolta, alinhando-se ao
discurso policial ao informar que se trata de tentativa de fuga, briga entre facções rivais ou
mesmo um protesto contra “supostas” agressões dos agentes. Os verbos no tempo condicional
colocam as reclamações dos adolescentes como hipóteses e não como realidade, gerando
efeito de sentido de um protesto desnecessário e ilegítimo, denotando que a fonte do jornal
não são os internos, mas a instituição. O jornal, assim como a imagem das mães que ilustra a
matéria, condena, implicitamente, a atitude dos adolescentes (ANEXO W)172.
171

Caso João Hélio / MENOR COMETEU OUTROS 3 CRIMES / Jovem tentou matar agente do Degase em
unidade na Ilha. Agora, vive sob proteção de programa do governo federal (EXTRA 19/02/2010, p. 13).
172

MENORES FAZEM UMA REBELIÃO EM BANGU / Motim que durou três horas deixou dois feridos
(EXTRA, 16/04/2007, p. 16).
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5.3 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NAS PÁGINAS DE O GLOBO E EXTRA: A
CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DO MEDO INVISÍVEL DENTRO DE CASA

5.3.1 O discurso da violência doméstica no jornal O Globo: extraordinário e inexplicável

A pauta da violência envolvendo crianças e adolescentes alimenta a imprensa diária
brasileira desde sua criação, há pouco mais de dois séculos, flertando sempre com o binômio
vida e morte. Na análise diacrônica do jornal O Globo de 2000 a 2014 identificamos uma
ausência da temática da violência doméstica na amostra referente aos primeiros anos
analisados. Observamos que esse tipo de violência que acontece no espaço privado da casa
sendo os agressores pessoas próximas da criança torna-se pauta factual mais recorrente a
partir de 2008, depois da ampla cobertura conferida ao assassinato de Isabella Nardoni. A
menina, então com 5 anos, foi agredida pelo pai e pela madrasta e, depois, jogada da janela do
sexto andar do edifício onde morava a família. Supomos que o assassinato de Isabella, por
familiares próximos, pode representar um marco na maneira como os meios de comunicação
contemporâneos enfocam a violência que acontece no âmbito doméstico. É emblemático
porque o caso e os outros que o sucederam passam a ser usados como estratégia de
compartilhamento de emoções pela recorrência à memória coletiva sobre esse tipo de crime.
Isso não significa que o jornal não noticiasse a violência doméstica antes da morte da
menina, mas é possível afirmar, com base na amostra analisada, que depois da ampla
cobertura que o acontecimento suscitou, os meios de comunicação passaram a olhar com mais
atenção para a violência que acontece dentro das casas. Entre 2000 e 2007, os maus-tratos
sofridos no ambiente doméstico eram construídos de maneira generalista pelo Globo, com
mais enfoque na repercussão e análise de levantamentos e pesquisas realizados por órgãos
públicos ou organizações sociais. Essas constatações são o ponto de partida para a
compreensão do discurso engendrado pelo jornal O Globo acerca da violência envolvendo
crianças e adolescentes no contexto familiar.
A morte é uma ruptura da ordem e é dessa ruptura que é feita a notícia. Uma tentativa
de dar uma explicação reconfortante ao que, muitas vezes, carrega em si o inexplicável. Por
essa lógica, a morte de uma menina da classe média, dentro de sua própria casa e por
familiares, desperta a sensação de insegurança e angústia, de falta total de controle sobre a
realidade. Um acontecimento que choca pelo extraordinário e pela brutalidade contra um ser
culturalmente visto como angelical e inocente. Por tudo isso, a morte publicizada de Isabella
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Nardoni torna-se parte constitutiva de uma memória da violência (MATHEUS, 2011)
partilhada por toda a sociedade. A cada novo crime similar que irrompe socialmente, os meios
de comunicação acessam as expressões do medo e do sofrimento que fazem parte desta
memória e as devolvem, reconfiguradas, para a esfera pública.
O Globo constrói a violência doméstica praticada contra crianças e adolescentes como
revoltante, inaceitável e, por vezes, desviante e extraordinária173. Este engendramento de
sentidos resulta da articulação de estratégias enunciativas de aspectorização que incluem a
explicitação da idade das vítimas (quanto mais nova, mais destaque em títulos e imagens); a
descrição das formas de agressões sofridas: “maldades” como “puxões de orelha”, “beliscão”,
“torcida no umbigo”, “golpes de varas”, “socos”, “tapas” e “chutes”; além do detalhamento
das práticas violentas e os números que evidenciam quem são os agressores – pessoas
próximas e da convivência da vítima como avós, pais e mães (as principais algozes da criança
pequena em casa). O discurso da revolta se configura por se tratar, segundo o Enunciador, de
uma “violência silenciosa”, em que as vítimas “não tem condições de se defender”, e que por
ocorrer “dentro de casa” é muito difícil ser interrompida, como denuncia a reportagem
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AS MAIORES VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DENTRO
DE CASA / Estudo mostra maldades que já haviam sido descritas por Monteiro Lobato
(ANEXO BB).
Outra regularidade na construção do discurso da violência doméstica é o léxico
empregado. Termos como “infância violada”, “infância inocente”, “infância ameaçada”,
“inocência”, “drama”, “medo”, “perigo” e “impotência” estão a todo momento em relação
dialógica e de oposição a “criminosos”, “agressores”, “impunidade”, “injustiça” e “castigo”.
Ou seja, o sagrado e a inocência da criança estão ameaçados por agressores cruéis, porque são
justamente aqueles que deveriam protegê-las. Tal construção fica evidente na reportagem
veiculada em 25/06/2007, intitulada “Na infância violada, a inocência é de criminosos”, em
que O Globo apresenta, analisa e contextualiza dados e estatísticas sobre a violência sofrida
pelas crianças, relata casos de impunidade e de condenação de agressores, repercute com
especialistas e critica a ineficiência da Justiça nas investigações e responsabilização de
suspeitos e condenados (ANEXO H).
Imagem e títulos se articulam remetendo o coenunciador à inocência da criança e à
falta de efetividade do poder público. Na fotografia, a menina que segura uma boneca
173

Dizemos “por vezes” porque, conforme verificamos, apenas a violência doméstica que acomete crianças de
famílias de classe média ou rica é que é construída como a surpresa, o extra(ordinário). Os atos violentos
sofridos por crianças e adolescentes de baixa renda são construídos, geralmente, como cotidianos, ordinários.
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enquanto abraça a avó foi vítima de abuso sexual praticado por um vizinho. A composição
título-assunto/título/subtítulo (Impunidade: O Brasil vive o crime sem castigo / NA
INFÂNCIA VIOLADA, A INOCÊNCIA É DE CRIMINOSOS / 18 mil sofrem violência
doméstica todo dia. Condenações são raras) critica a dificuldade da polícia e do judiciário em
responsabilizar os agressores ao mesmo tempo em que informa, implicitamente, que é a
inocência das crianças que está sendo perdida. Assim, segundo O Globo, é a criança abusada
quem sofre a punição. Ao narrar o caso que exemplifica a violência doméstica e a retira da
invisibilidade do privado para lançá-la na arena pública de debates, o Enunciador reforça o
sentido do perigo e do medo a que a vítima foi (e é) submetida: “A tragédia de K., que
engrossa as estatísticas da impunidade, mostra o drama pessoal vivido por uma vítima, no
caso uma criança”, enuncia O Globo, construindo junto com outros elementos a figura da
criança ameaçada.
As histórias de vida, os dados apresentados e as críticas aos órgãos governamentais,
articulados nas matérias significantes que compõem a página, configuram o discurso da
impunidade, produzindo sentido de impotência, por se tratar, para o Enunciador, de um
“problema sem solução”. Demonstra ainda a estratégia de compartilhamento de saberes
especializados operada pelo Globo.
O discurso da impunidade começa a se configurar, no exemplo anterior, desde o
chapéu da página “Impunidade” 174, seguindo até o último parágrafo da matéria coordenada,
na fala de um delegado: “O que percebo, infelizmente, é o elemento cultural entranhado em
nossos valores. É um horror. [...] a impunidade infelizmente é muito grande”. Ao lado, a
imagem de um juiz resignado, interpela o coenunciador como que dizendo: “o que eu posso
fazer?”. Na legenda, o jornal destaca entre aspas trecho da fala do juiz justificando-se: “Não
se combate a impunidade prendendo a torto e a direito”. Assim, de acordo com a produção de
sentido operada pelo Globo, o juiz que julga e condena sente-se, como a maioria da sociedade
brasileira, impotente diante da violência doméstica; sendo essa impotência a responsável pelo
sentimento de impunidade partilhado entre a publicação e seu leitorado. Por fim, o discurso da
impunidade construído pelos meios de comunicação questiona o poder público e colabora
para reações revoltadas e indignadas da sociedade, que reage investigando os casos por conta
própria, contratando advogados e realizando protestos.
174

Etimologicamente, a palavra “impunidade” refere-se à falta de punição ou responsabilização dos envolvidos
em algum tipo de crime ou infração. Daquele que fica impune. Porém, da forma como é empregada pelo jornal,
tem sentido vazio. Colocada na vala comum dos clichês e mitos construídos pelos media, o termo “impunidade”
é utilizado mais como uma estratégia aproximar e causar indignação no leitorado do que para informar algo novo
sobre o acontecimento.
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Culturalmente, a violência doméstica não é entendida como uma violação ou abuso, a
não ser que resulte na morte da criança ou seja de ordem sexual. Pelo contrário, a família
historicamente detém a autoridade e o controle sobre os filhos, no intuito de moldar suas
personalidades, conforme discutimos no primeiro capítulo. Ou seja, a violência que acontece
no espaço da casa, do privado, não emerge ao espaço público a menos que se trate de uma
situação gravíssima. Tal entendimento, que é social e histórico, dialoga, portanto, com o
discurso da impunidade que é produzido pelos meios de comunicação acerca deste tipo de
violência envolvendo crianças e adolescentes.
O discurso de impunidade ganha ainda mais força quando o Enunciador compara o
número de notificações, denúncias e condenações com a quantidade de crianças vitimadas
diariamente pela violência: 18 mil, de acordo com o subtítulo da reportagem. O tempo verbal
usualmente empregado no discurso da informação, o presente do indicativo, é um dos
elementos que corrobora para a configuração da violência como sendo cotidiana, embora
inaceitável. Outro agenciador de sentidos são os substantivos do gênero masculino.
Gramaticalmente corretos, remetem ao discurso partilhado socialmente de que são os homens
os principais autores da violência contra crianças, quando as mães ainda figuram como
agressoras na maioria dos casos de maus-tratos e negligência. Aos homens estão mais
associados os crimes de ordem sexual. A leitura dos títulos que compõem a página em análise
revela tal relação: crime – castigo – criminosos – agressor – estuprador, contrapondo uma
sequência narrativa formada por substantivos femininos: impunidade – infância – violada –
inocência.
A análise das regularidades discursivas da violência doméstica cometida contra
crianças e adolescentes do jornal O Globo revela que, de acordo com sua linha editorial, a
publicação quantifica os casos, apresenta infográficos com dados e estatísticas, confronta o
número de condenações com o de casos de violência e sustenta a sensação de impotência da
sociedade (e de seus leitores) em face a esse tipo de crime; enquanto critica a falta de
denúncias e a impunidade por parte do poder público.
As análises se apresentam, geralmente, na voz do especialista ou do representante
governamental. Uma forma do Enunciador opinar e também compartilhar emoções com seu
leitorado, mantendo uma pretensa objetividade e imparcialidade em sua narrativa. Além disso,
a voz da autoridade é convocada pelo Enunciador para compor o sentido de pureza, de
inocência e do sagrado da criança vítima, ou seja, para construir a criança ameaçada que deve
ser protegida. “A criança é sagrada, a criança é tabu. E o tabu nos protege. A gente tem limite
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para a maldade”, afirma um psicanalista, explicitando o discurso do inaceitável construído
pelo Globo.
O apelo à memória de mortes de crianças no âmbito doméstico e a descrição da cena e
das circunstâncias do crime são outras fórmulas criadas pelo Globo para informar e emocionar
seu leitorado. São estratégias comumente associadas ao jornalismo de viés popular, mas que
garantem a configuração da imagem da tristeza, do sofrimento e da indignação. Ou seja,
produzem o discurso da emoção, em que o jornal compartilha, além do saber especializado na
forma das análises dos dados apresentados, também sensações e emoções.
Na descrição da morte, o Enunciador remete o leitor a momentos de dor da vítima:
“foi esganada ou asfixiada antes de ser arremessada”; “foi arrastado por 7 quilômetros preso
ao cinto de segurança”175 (ANEXO K). O jornal ainda apura e informa todo o contexto de
agressões, surras, negligência e omissão a que são ou foram submetidas as crianças antes de
morrerem. A narração dessas mortes costuma ancorar as imagens das vítimas vivas, sozinhas
ou acompanhadas pela mãe, em cores e sorrindo para o coenunciador. A oposição vida-morte
é mais um elemento dramático na constituição do discurso da emoção nas páginas do Globo.
Revela, por fim, que o sentido é engendrado pelos modos de enunciação e na relação entre o
enunciador (pelo que é dito) e o coenunciador (pelo que é compreendido e partilhado
culturalmente).

5.3.1.1 A criminalização da pobreza como explicação para a violência doméstica

A violência doméstica é construída ainda pelo Globo como um tipo de crime que
acontece com maior frequência nas famílias pobres, moradoras de comunidades e bairros
periféricos dos grandes centros urbanos. O jornal opera esta produção de sentido
especialmente nas reportagens em que publiciza dados de pesquisas. Nestes textos, o
Enunciador destaca o perfil de vítimas e agressores, os principais tipos de violência e onde
ocorrem (bairros, cidades), além de narrar uma história de vida como exemplo. Importante
pontuar que, proporcionalmente, os casos envolvendo famílias de baixa renda chegam com
mais frequência ao conhecimento da rede de garantia de direitos (Conselho Tutelar,
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Infância ameaçada / A CADA 10 HORAS, UMA CRIANÇA É ASSASSINADA / Ministério da Saúde
contabiliza, em seis anos, 5.049 mortes de meninos e meninas de até 14 anos (O GLOBO, 06/04/2008, p. 3).
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assistências sociais e psicológicas), inflando as estatísticas e compondo um quadro de
violações que não coincide fielmente à realidade176.
Ao construir a violência doméstica como um problema cotidiano (ordinário) da
população de baixa renda, o jornal criminaliza a pobreza e, por oposição, cria o acontecimento
desviante: o de que a violência contra crianças que ocorre nos lares de classe média e rica são
extraordinários, como foi o caso da morte de Isabella Nardoni (2008) e do menino Bernardo
Boldrini (2014). Apesar disso, as próprias estatísticas apresentadas pelo jornal mostram que,
“a cada 10 horas, uma criança é assassinada” no Brasil (O Globo, 06/04/2008, p. 3).
A reportagem COTIDIANO DE SURRAS E POBREZA, de 18/09/2013, ilustra e
confirma nossas asserções. A matéria analisa levantamento realizado por uma organização da
sociedade civil em comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro. Os dados indicam um
índice elevado de casos de violência doméstica nestas regiões da cidade. Mas afinal, a
violência doméstica é “coisa de rico ou pobre?” questiona O Globo. A resposta está na
composição de títulos. Para o Enunciador, trata-se de uma “violência contra menores”. É o
que informa o chapéu da página referindo-se a um tipo específico de criança: o menor,
oriundo de famílias de baixa renda, moradoras de comunidades (ANEXO CC).
Menores que, segundo a publicação, vivem um “cotidiano de surras e pobreza” por
morarem em bairros pobres da cidade e serem espancadas dentro de casa. A violência,
portanto, faria parte da rotina destas crianças. A imagem que completa o conjunto significante
sugere a aproximação entre as mães (as jovens e de menor renda são as mais agressivas,
informa o texto) e filhas (as meninas são as que mais apanham), como forma de “conter a
violência contra crianças”, afirma a legenda.
Para Leticia Matheus (2011, p. 25), a partir de certas representações midiáticas da
cidade, cada região ou bairro é tipificado segundo determinados medos, o que não significa
que alguns deles não sejam comuns a vários lugares. Os diferentes bairros funcionam como
“espacializações do medo”, guardando um memória da violência. Assim, admitimos em nossa
análise que o jornal O Globo constrói o sentido da violência doméstica como um problema
cotidiano das famílias pobres, relacionando o ato violento com o lugar onde ocorre. Portanto,
embora contextualizadora e propositiva, a reportagem deixa traços da produção de sentido da

176

Os maus-tratos, agressões e abusos que acontecem em famílias de classe média ou ricas geralmente são
resolvidos no âmbito privado, na busca de atendimento médico, psicológico ou mesmo jurídico particular, sem
que se passe pela rede pública. Assim, os casos são subnotificados. Os meios de comunicação contribuem para
reforçar o estigma e o tabu sobre esse tipo de violência ao publicizar levantamentos sem contextualizá-los
adequadamente.
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criminalização da pobreza associada à violência. Reforça, por conseguinte, preconceitos e
estigmas.
Seguindo as regras da prática jornalística e os princípios editoriais do Grupo Globo, a
publicação expõe as várias opiniões sobre o assunto para responder a pergunta feita ao
coenunciador e citada acima. A respeito da violência ser “coisa de rico ou de pobre”, O Globo
explica que o “assunto divide especialistas” e que ligar a violência física contra crianças ao
“comprovante de residência de onde o crime é cometido é algo polêmico”. Segundo a
publicação, “há quem acredite” que na Zona Sul (região nobre do Rio de Janeiro), “o
espancamento seja tão comum quanto nas comunidades”. Sem assumir explicitamente tal
posicionamento discursivo, o Enunciador limita-se a apresentar, com menor destaque, a visão
de especialistas que dizem ser a violência doméstica uma questão cultural, presente em todas
as classes sociais, tendo, por isso, mais relação com a falta de instrução do que,
necessariamente, com a falta de dinheiro.
O jornal inclui no debate a polêmica em torno do projeto de Lei da Palmada177, em
tramitação à época. Segundo o especialista ouvido pela reportagem, a proposta “não passava
de jeito nenhum” porque havia uma “resistência enorme”. “Acham que tem que se tratar
criança na porrada. Acreditam que educar é bater. E isso no Congresso Nacional, o que prova
que não é uma questão de classe”. Fechando a narrativa, O Globo posiciona-se como um vigia
da sociedade que exige uma tomada de atitude do poder público. Recorre à fala da autoridade
para sustentar que a violência doméstica “não pode mais ser tratada como um problema
pessoal. É um problema social para o qual é necessário a criação de políticas que possam
quebrar esse paradigma de que bater resolve”. Assim, O Globo constrói o discurso da
criminalização da pobreza articulando saberes de referência a vozes de autoridades,
produzindo efeitos de sentido de credibilidade e objetividade.
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A Lei nº 13.010, conhecida como a Lei da Palmada ou Lei Menino Bernardo (em homenagem a Bernardo
Boldrini, assassinado em 2014, aos 11 anos, por, suspeita-se, o pai e a madrasta), foi aprovada e sancionada em
26 de junho de 2014. A lei altera a redação de artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo
que toda criança e adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou
tratamento cruel ou degradante como formas de correção e disciplina. Prevê que pais, demais integrantes da
família, agentes públicos que descumprirem a norma recebam encaminhamento para um programa oficial ou
comunitário de proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico e advertência. O texto prevê ainda que
a União, os estados e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na
execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir
formas não violentas para educação de crianças e adolescentes. Todos os casos ou suspeitas devem ser
comunicados ao Conselho Tutelar. A primeira redação do projeto de lei foi apresentada à Câmara dos Deputados
em 2003 pela deputada federal Maria do Rosário (PT/RS). A íntegra da lei está disponível em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=27/06/2014. Acesso em:
05/12/2015.
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A análise da produção discursiva sobre a violência que ocorre no espaço privado da
casa pelo O Globo evidenciou que o jornal busca explicitar, especialmente nos textos das
reportagens, que se trata de um tipo de violência presente historicamente nas relações
familiares e em todas as camadas sociais. Uma violência que é inaceitável e comove a
sociedade porque “o lar é onde se espera que ela [a criança] tenha maior segurança” (O
GLOBO, 06/04/2008, p. 3 – ANEXO K).
Mantendo a regularidade discursiva de articular saberes especializados, em forma de
números e estatísticas, com a exemplificação da violência pela narrativa de histórias de vida,
O Globo constrói a violência doméstica como uma questão pública, por um lado, e uma
questão privada e familiar, de outro. Verificamos que tal produção de sentido refere-se mais à
maneira como a publicação se posiciona discursiva e institucionalmente sobre o assunto do
que necessariamente uma estratégia. Ou seja, a violência é construída como um assunto
doméstico quando ocorre em famílias de classe média e ricas; e como um problema público,
de interesse de toda a sociedade, quando se trata de casos envolvendo a população de baixa
renda (que figuram com mais frequência nas estatísticas).

5.3.2 O discurso da violência doméstica no jornal Extra: crueldade e espanto

O Extra, como vimos, é um jornal popular que concentra sua produção na notícia
factual, do dia a dia. Como a violência doméstica cometida contra crianças e adolescentes é
um assunto tabu e de difícil emergência ao espaço público, a quantidade de matérias que
compõe a amostra selecionada pelo método da semana construída não se mostrou tão
expressiva – à exceção, assim como no Globo, de casos que foram construídos como
acontecimentos mediáticos de grande repercussão178.
Em termos de regularidade discursiva, o jornal Extra constrói a violência doméstica
como cotidiana, incluindo casos de abandono, sequestro por familiares e babás, maus-tratos e
agressões. Concentra sua cobertura em relatos de casos individuais, seguindo a linha do faitdivers. As narrativas são construídas nos detalhes, de acordo com uma estratégia de
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Conforme detalhado no capítulo três foi preciso realizar novas buscas no acervo on-line dos dois jornais em
estudo para ampliar e qualificar a amostra. As matérias sobre violência doméstica que possuem um
enquadramento mais analítico-contextual e menos factual foram encontradas nessa nova busca e fazem parte,
portanto, da amostra de apoio.
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aspectorização, em que a descrição da cena do crime ou do perfil das vítimas é o elemento
dramático do conjunto significante. Essa estratégia fica evidente em trechos como “agredidas
a tapas e puxões de cabelo”, “ameaçadas de morte”, “agarrada pelo braço e empurrada, caindo
no chão”, “esganada para não gritar”, “agredida pelo casal”, “espancada, asfixiada e,
inconsciente,

atirada

pela

janela”,

“violência

doméstica

por

meio

de

força

corporal/espancamento e chacoalho do bebê”.
A idade das crianças ganha espaço especial na página, seja na titulação, legenda ou no
olho. Quando bebês muito novos, o destaque aparece no título, produzindo maior
dramaticidade ao relato e construindo, na articulação dos elementos significantes, o discurso
da revolta. As imagens utilizadas pelo Enunciador dividem-se em dois grandes grupos: se a
vítima foi morta, as fotografias são da criança viva e sorridente, geralmente olhando para o
coenunciador; se a criança ou adolescente sofreu a violência, mas está viva, quem aparece é
algum familiar ou as próprias vítimas (de costas ou no contraluz como forma de preservar
suas identidades). No primeiro grupo, estão as imagens da criança inocente, angelical, que foi
“barbaramente assassinada”. No segundo grupo, aparece a criança ameaçada que, viva,
continua a sofrer com os traumas e lembranças da violência.
Diferente da produção discursiva da violência urbana, em que a mãe é quem segura o
retrato das crianças mortas, protagonizando a apresentação da vítima ao coenunciador, na
narrativa da violência doméstica, a mãe é a vilã. Apontada como uma das principais
responsáveis por maus-tratos, espancamentos e abandonos, cabe a outro familiar assumir o
papel de mostrar a vítima. Quando a mãe ou o pai são os autores da violência dentro de casa,
são as avós que entram em cena. Elas denunciam as agressões, acompanham na delegacia e
reclamam a guarda da criança que foi maltratada. As avós são, também, as mães da violência,
pois continuam a proteger seus filhos e filhas ao evitar que cometam crimes contra sua própria
prole.
No Extra, as histórias são narradas pela perspectiva da polícia. A voz da autoridade é
quem explica em detalhes como o crime aconteceu, como no trecho a seguir: “Ele deduziu
que a menor tinha ficado sozinha. Como são vizinhos, pegou a faca em casa e foi atrás da
menina. Lá, tirou a roupa dela, abusou e a matou, deixando o corpo embaixo da cama. E
seguiu a vida normalmente” (ANEXO DD). Quando se trata da violência doméstica, os
agressores tem acesso fácil às vítimas, são de confiança, moram ou frequentam a casa, podem
entrar e sair sem que despertem suspeita. Por isso, a narrativa de abusos e assassinatos
cometidos por pessoas tão próximas da criança agenciam sentidos de incredulidade. São os
detalhes do crime que, articulados com outras matérias significantes, produzem o sentido da
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violência doméstica como cruel e espantosa, como um horror, um crime bárbaro179. Assim, o
discurso da revolta e do medo são construídos em oposição ao discurso da casa como o lugar
da proteção.
As crianças ameaçadas, que está em risco social por viver em situação de miséria,
violência e abandono familiar, são “recolhidas da rua”, segundo o Enunciador, e levadas para
casas de acolhimento (abrigos), onde permanecem enquanto aguardam serem adotados. Em
2006, o Instituto de Segurança Pública do RJ e a Vara da Infância contabilizaram mais de 2,5
mil crianças e adolescentes abandonadas pelas famílias ou ameaçadas pelo tráfico que foram
viver nas ruas180. Ao lado da negligência e dos maus-tratos, o abandono e a fuga estão entre os
principais motivos de abrigamento. Essa criança ameaçada, que foi vítima de violência
doméstica e encontra socorro nos abrigos, sob a tutela e proteção do poder público, é
construída discursivamente como uma vítima de lares desequilibrados e desestruturados. Ela
precisa ser salva e protegida pela Igreja ou pelo Estado, passando a ser responsabilidade de
toda a sociedade. Assim, outra criança, a pobre e abandonada, passa a ser a nossa criança,
amparada e protegida pela sociedade, mesmo que simbolicamente. O discurso que emerge é o
da compaixão pelo drama. As imagens de crianças de lado, em contraluz, protegidas por
santos e freiras, estão ancoradas por suas histórias de vida (ANEXO GG).
A violência sexual é também doméstica quando quem abusa é um familiar, pessoa
próxima e de convivência cotidiana da criança, como um vizinho, por exemplo. O abuso
sexual é um tipo de violação que vem acompanhado de outras violências: agressões físicas,
cárcere privado, violência psicológica, até a morte. Embora sejam consideradas pela literatura
especializada em infância como violências distintas (a sexual e a física), incluímos a
discussão no rol das violências domésticas porque nos interessa discutir as diferenças de
construção discursiva operada pelos jornais quando o crime ocorre no espaço público e no
espaço privado.
De acordo com o Extra, em matéria publicada em 29/11/2000, intitulada UMA LEI
CONTRA PALMADAS, há quatro tipos de violência doméstica infantil: física, sexual,
psicológica e negligência. Significa dizer que tanto agressões ou maus-tratos quanto o abuso
179

Ao usar a construção “crime bárbaro”, por exemplo, o Enunciador remete à memória discursiva das invasões
do Império Romano pelos povos bárbaros, como eram chamadas todas as nações estrangeiras, ou seja, os nãoromanos. Como estas invasões foram extremamente violentas, o termo bárbaro passou a ter sentido de algo ou
alguém cruel ou não civilizado. Segundo definição do dicionário Michaelis, o adjetivo bárbaro é sinônimo de
“selvagem”, “rude”, “inculto”, “desumano”, “cruel”, “bestial”.
180

Anjos sem lar / MILÍCIA SEQUESTRA ATÉ CRIANÇAS / Grupos de milicianos e traficantes expulsam
menores de 12 anos das favelas, deixando-os sem teto. José e Davi só escaparam do julgamento da milícia
porque estavam num abrigo. Seus irmãos desapareceram. (EXTRA, 30/08/2007, p. 3).
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sexual no ambiente doméstico evidencia o entendimento socialmente partilhado de que a casa
é o lugar da proteção e da segurança, o lugar onde a criança recebe o amor e os cuidados dos
familiares. Esse entendimento pode explicar a maneira como as publicações engendram
sentidos da violência doméstica e, por conseguinte, do abuso sexual.
Na reportagem especial sobre violência sexual que compõe a Série ANJOS, de
2007181, o Extra não tece uma relação explícita entre os crimes sexuais e a violência
doméstica – como O Globo faz, por exemplo, na reportagem de março de 2014 em que afirma
que os casos de abuso sexual começam em casa182 – mas evidencia que compreende o abuso
como uma violência que está “bem perto da criança”, sendo o abusador alguém que conhece
os hábitos da sua vítima e tem acesso à casa (ANEXOS FF).
São relatadas histórias envolvendo pais, tios e vizinhos, tendo as mães papel decisivo
na denúncia, investigação e responsabilização dos agressores. Assim como os casos de maustratos sofridos dentro de casa, o abuso também é construído pelo Enunciador como um “crime
sem castigo”183. O discurso da impunidade está presente em toda a reportagem, emergindo já
no subtítulo da matéria, em que são informados os números de casos registrados em
comparação com a quantidade de condenações.
O protagonismo das mães manifesta-se nas imagens, nos textos e legendas, enfim, na
estratégia enunciativa operada pelo Extra. Três mães (uma delas vítima quando criança)
contam o sofrimento vivenciado ao descobrirem que seus filhos e filhas eram molestadas
sexualmente por pessoas de sua confiança e apreço. Nas fotografias que ilustram as histórias,
a decisão do Enunciador foi por manter as personagens invisíveis utilizando o recurso do
contraluz. O efeito de luz e sombra produzido pelos fotógrafos preserva a intimidade das
mães, também vítimas da violência, e conferem maior dramaticidade à página.
Assim, o Extra propõe ao seu leitorado um novo olhar sobre as narrativas, construindo
o discurso da emoção pelo compartilhamento da solidão e da tristeza que chegam à superfície
discursiva pelas fotografias produzidas para a reportagem. Além das imagens, todos os
elementos estão articulados para informar e emocionar o leitor: o sofrimento é construído nos
181

O segredo dos anjos / VIOLÊNCIA SEXUAL, UM CRIME SEM CASTIGO / Dos 465 casos de abuso
sexual contra crianças registrados no município do Rio, apenas três criminosos foram condenados. Como a
investigação depende de provas concretas, o bandido muitas vezes escapa sem punição. Uma dentista resolveu
contar ao EXTRA como reuniu provas contra o marido que abusou dos próprios filhos, uma menina de 4 anos e
um menino de 2 (EXTRA, 28/08/2007, p. 6-7).
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PESADELO QUE COMEÇA NA INFÂNCIA E EM CASA / Todos os dias, 20 crianças de até 9 anos são
vítimas de abuso sexual; Ministério da Saúde admite subnotificação (O GLOBO, 09/03/2014, p. 8)
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Em Crime e Castigo, romance de 1866, o escritor russo Fiodor Dostoiévski discute dois grandes problemas
humanos: a culpa e o castigo. É um drama moral de profundidade psicológica e filosófica que narra os conflitos
morais do protagonista Rodion Raskolnikov sobre um crime que comete no início da trama.
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títulos, nos relatos dramáticos e minuciosos dos abusos vividos pelas crianças, nas descrição
das atitudes tomadas pelas mães. Crime e castigo, sofrimento, silêncio, depressão, dor e
indignação saltam da página em direção ao coenunciador, construindo a violência que
acontece dentro de casa no engendramento de um discurso de horror e crueldade, porque
ocorre no lugar da segurança e da proteção, justamente por quem deveria cuidar da criança.

5.3.2.1 Lei da Palmada: a violência doméstica vista como um problema público

Em notícia veiculada em novembro do ano 2000, o Extra anuncia campanha contra a
“palmada”, iniciada por um grupo de psicólogos. O texto começa tentando desmistificar, com
certa ironia, o senso comum de que bater é educativo. Segundo o Enunciador, “até a
‘psicopalmada’, aquele tapinha de leve no bumbum, é recriminado pelo Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo”. O neologismo psicopalmada vem entre aspas
denotando que o próprio jornal não quer assumir para si o uso do termo, deixando vagamente
subentendido que se trata de um conceito compartilhado com seu leitorado (ANEXO OO).
Na época, quase 15 anos antes da aprovação da Lei da Palmada, o número de casos
notificados de violência física e de negligência no âmbito doméstico já era alarmante – o que
teria motivado, conforme o Enunciador, o início da campanha. Utilizando como recurso visual
o infográfico, o Extra descreve os 10 principais motivos para pais e mães não baterem nos
filhos. Entre as razões, os especialistas apontavam para o entendimento de que a agressão, o
tapa, repousa na “falsa ideia de criança considerada naturalmente perversa, teimosa,
desobediente e que precisa ser dominada”. Termos como castigo físico e humilhante, usados
na redação final da lei, ainda não faziam parte dos enunciados.
Ao longo do período analisado, o castigo físico, “severo” ou “exagerado”, esteve na
pauta do Extra em casos como o da mãe que maltratava e agredia com frequência os filhos,
um deles adolescente. Segundo o jornal, uma médica de 43 anos havia queimado a mão de um
dos filhos no fogão porque ele faltara à aula. O outro foi agredido sem motivo. Para o
Enunciador, que destacou no título da matéria o fato da agressora ser médica, o
comportamento da mãe evidencia um desvio de padrão culturalmente estabilizado: o de que
pessoas com maior instrução não cometem atos violentos contra as crianças. O depoimento da
mãe, inclusive, “provocou a indignação de policiais e funcionários da delegacia”, e, por
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conseguinte, dos coenunciadores do jornal. A agressora foi denunciada pela avó das crianças
que afirmou, preocupada: “ela ainda vai matar os meus netos”184.
O discurso da revolta dialoga, portanto, com o discurso do medo. Na produção
discursiva engendrada pelo Extra o receio de que poderia ser seu filho ronda as expectativas
de leitura construídas. Os relatos de casos de babás que agridem, torturam e sequestram as
crianças, deixando mães revoltadas, deprimidas e desoladas à espera da filha ou filho, são
alguns exemplos do modo como a construção do inimaginável pode produzir efeitos de
sentido de temor. A história que choca pelo alto grau de desvio da norma (babás são
contratadas para cuidar das crianças e não torturá-las), produz o discurso do medo a que nos
referimos anteriormente. O medo de que não exista mais garantias de segurança, nem mesmo
dentro de casa. A fala de um delegado indica esse discurso: “Tenho um filho pequeno e sofri
com a família, o que me deu mais energia para investigar”185.
Concluindo esta reflexão, retomamos afirmativa de Leticia Matheus que nos parece
bastante pertinente. Segundo ela, “a imprensa mantém o valor da morte, ainda que tente banila da esfera pública, transformando-a em drama privado” (MATHEUS, 2011, p. 59). O drama
privado, seja como notícia factual ou exemplificação de casos genéricos, colabora para
humanizar o acontecimento, mantendo, ainda, a morte no espaço público mediático.

5.4 VIOLÊNCIA URBANA E O COTIDIANO DE MORTES POR BALA PERDIDA: A
CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DA RUA POR O GLOBO E EXTRA

Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, foi baleado na porta de casa, no Complexo do
Alemão, no Rio de Janeiro, no dia 02 de abril de 2015. A tragédia das balas perdidas, como é
nomeado esse tipo de acontecimento pelos meios de comunicação, fez mais uma vítima fatal.
Entre 2007 e 2015, pelo menos 17 crianças foram mortas durante conflitos entre policiais e
traficantes em comunidades cariocas, segundo levantamento não oficial da Organização Rio

184

Castigo exagerado / MÉDICA QUEIMA A MÃO DO FILHO QUE FALTOU À ESCOLA / Avó denuncia a
própria filha à polícia, revoltada com castigos impostos aos netos (EXTRA, 06/10/2006, p. 10).
185

Atrás das grades / BABÁ FILMADA ESPANCANDO CRIANÇA VAI PARAR NA CADEIA (EXTRA,
20/09/2005, p. 9).
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de Paz. O Instituto de Segurança Pública (RJ) afirma que, de 2008 a 2013, 829 pessoas foram
atingidas por balas perdidas em todo o estado: 62 morreram186.
Os números evidenciam, na avaliação do fundador da Rio de Paz, Antônio Carlos
Costa, a forma de trabalhar da polícia carioca:
“Eles atiram primeiro para depois procurar saber quem é a vítima. E vivem sob
terror psicológico. São enviados para áreas de altíssima complexidade, com histórico
recente de companheiros mortos em serviço. Então, muitas dessas balas perdidas
representam o exercício da profissão sob essa cultura psicológica, que faz com que
eles tenham medo da própria sombra.” (COSTA, 2015, p. 1)

O pesquisador critica o que ele chama de “operações desastradas” da polícia,
informando que as ações acontecem “à luz do dia, com criança indo para a escola” e com o
uso de armas de guerra.
Esse breve panorama revela uma violência complexa e estrutural, um problema
público profundo do Rio de Janeiro. Os ferimentos e mortes por bala perdida são apenas um
exemplo dos inúmeros tipos de crimes, acidentes e atos violentos que acontecem no espaço
urbano da cidade. Na capital carioca, eles crescem em amplitude e proporção devido a fatores
históricos, sociais, econômicos que configuram as condições de produção do discurso da
violência envolvendo crianças e adolescentes, conforme discutimos no capítulo quatro.
De acordo com Leticia Matheus (2011), o medo molda o cotidiano das grandes
cidades, fisicamente e simbolicamente, isto é, desde a arquitetura até o comportamento dos
habitantes. Segundo a autora, diferentes tipos de temores e de experiências, aliados ao
trabalho de produção de sentido operado pelos meios de comunicação, configuram distintos
lugares imaginários, compondo, por sua vez um “mapa midiático do medo”. Assim:
“Se Bangu, que abriga o complexo penitenciário, é o bairro da violência explosiva,
do perigo que deve ser contido dentro de quatro paredes, a Linha Vermelha e a
Avenida Brasil são os lugares onde os traficantes invadem e fecham as pistas, onde
há tiroteios, onde o inesperado, o desconhecido, a surpresa dominam. Enquanto isso,
em Copacabana, bairro da visibilidade do turismo, o medo midiático se configura,
sobretudo, em pânico diante de assaltos e tiroteios. Da mesma forma, o medo em
São Conrado, no Leblon e na Zona Sul, como um todo, objetiva-se em assaltos a
residências, tiroteios e fechamento de túneis. No centro, o foco é a desordem urbana.
Portanto, a partir de certa representação midiática da cidade, cada região ou bairro é
tipificado segundo determinados medos, o que não significa que alguns deles não
sejam comuns a vários lugares. Os diferentes bairros funcionam como
espacializações do medo, guardando uma memória da violência” (MATHEUS,
2011, p. 25).

Podemos refletir que a construção da violência que ocorre nos espaços públicos da
cidade envolvendo crianças e adolescentes, seja como vítima ou agente, tem relação direta
186

Fonte: Por que crianças ainda morrem por bala perdida no Rio? (Revista Exame, 06/04/2015). Disponível em:
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/por-que-criancas-ainda-morrem-por-bala-perdida-no-rio. Acesso em:
21/11/2015.
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com uma memória espacial da criminalidade. No imaginário social (e mediático), cada bairro
ou região tem tipos de atos violentos mais comuns, esperados e até mesmo aceitáveis ou não.
Ou seja, assaltos cometidos por adolescentes na Zona Sul, crianças que ficaram na linha de
tiros ou a morte por bala perdida de um aluno dentro da sala de aula de uma comunidade vista
como perigosa, vão agenciar sentidos distintos na construção, muitas vezes, de um mesmo
discurso, como o discurso da revolta ou da impunidade.
Nesta sessão, analisamos a construção discursiva da violência urbana em matérias que
noticiam os crimes que acometem crianças e adolescentes nos espaços públicos da cidade
(ruas, comunidades ou mesmo zonas de guerra), tais como agressões, brigas, homicídios,
roubos, mortes por balas perdidas, chacinas, massacres. Buscamos compreender, assim, como
os jornais O Globo e Extra constroem o discurso da rua. Optamos por realizar uma análise em
separado, no capítulo seis, da violência ocorrida em escolas e espaços educativos por
entendermos que, embora se trate também de uma violência urbana, ela é construída
discursivamente de maneira distinta pelos jornais. Assim como a casa, a escola é
culturalmente considerada como um lugar de cuidado e proteção; ao contrário da rua, em que,
no imaginário social, tudo é permitido. A escola está, portanto, no limiar entre o privado e o
público, entre a casa e a rua.

5.4.1 A violência urbana no discurso generalista e fatalista de O Globo

O Globo constrói a violência urbana sofrida por crianças e adolescentes não apenas no
Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, de maneira generalista. O jornal recorre a elementos
do saber referencial e especializado para discutir o assunto, apresentando e analisando
estatísticas e pesquisas. A problemática é construída como algo que irrompe no espaço
público provocando mudanças na estrutura e no funcionamento da própria cidade, como o
toque de recolher que obriga o fechamento de escolas da Rocinha e de bairros vizinhos,
gerando pânico e apreensão em pais e crianças. A notícia, factual, repercute na análise do
especialista convocado pela publicação: “A violência provoca a discussão de valores. Está
insuportável”187.
A violência urbana reflete, segundo o discurso engendrado pelo Globo, a ineficiência
do poder público sobre questões de segurança e um tipo de fatalidade ou destino a que estão
187

TOQUE DE RECOLHER NAS ESCOLAS / Cerca de dez mil alunos deixam de ir a aula por causa de
violência na Rocinha (O GLOBO, 13/04/2006, p. 13).
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submetidas crianças e adolescentes pobres moradores de áreas de risco. Brigas, agressões,
tráfico de drogas e homicídios cometidos no espaço público da rua é com frequência nomeado
pelo jornal como uma “tragédia anunciada” ou uma “guerra anunciada”. O Enunciador se
posiciona, pois, como o detentor de um saber especializado e como um vigia da sociedade,
capaz de fazer previsões sobre atos violentos esperados em determinados regiões da cidade,
historicamente identificadas como perigosas188.
Nesses dois modos de construir a violência (cobrança do poder público e relato da
tragédia anunciada), o Enunciador recorre a estratégias discursivas que enfocam a violência
de maneira mais geral, produzindo uma enunciação ancorada nos números de vítimas ou de
afetados pela situação, em infográficos com a geolocalização dos crimes ou na evolução dos
casos ao longo dos anos. Justifica, assim, seu posicionamento discursivo de ser aquele que,
tendo feito análises e previsões, pode afirmar que este ou aquele tipo de violência estava
“anunciado”.
No entanto, se a violência sai das comunidades (dos morros) e chega ao asfalto,
vitimando crianças e adolescentes das famílias de classe média e rica da cidade (as nossas
crianças), a construção discursiva do Globo muda. A enunciação tende ao relato dramático,
recorrendo a elementos com efeito de sentido de revolta e sofrimento, como na matéria
coordenada produzida para ilustrar a reportagem “Mais de cem gays são mortos por ano” (O
GLOBO, 17/10/2010, p. 16). Usando como estratégia o relato da história individual da
personagem como exemplo de dramas parecidos, o jornal narra o assassinato de um
adolescente de 14 anos, vítima de crime de homofobia. Na matéria intitulada “VIDAS
INTERROMPIDAS COM CRUELDADE / Vítima de preconceito, adolescente teve rosto
deformado e morreu asfixiado”, O Globo constrói a história opondo, de um lado, os sonhos
do garoto (o maior deles era ser engenheiro civil), seus passatempos (Orkut e encontro com
amigos na praça do bairro) e gostos pela leitura (estava lendo A menina que roubava livros);
com a tortura narrada pela mãe, por outro: “Ele foi espancado, teve o rosto deformado e
morreu asfixiado. Não deram chance de defesa, foram covardes. Dói pensar no que meu filho
sofreu”. A vítima saía de um churrasco com amigos quando foi atacado (ANEXO KK).
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As favelas, por exemplo, são lugares de estigmatização espacial e social. Desde o início do século passado,
conta Matheus (2011, p. 29-30), são identificadas por uma “sequência de atribuições negativas”: como perigosas,
lugar da proliferação de doenças, lugar da ignorância. A estigmatização da favela como lugar do perigo social
está amplamente difundida no imaginário social e os jornais, segundo a autora, reproduzem esses conceitos
partilhados com seu leitorado. Configura-se, assim, uma “cidade que existe espacialmente nas delimitações de
fronteiras reais e simbólicas”, articuladas também pelos meios de comunicação.
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Neste exemplo, é possível perceber que O Globo, a depender do tipo de violência e/ou
do perfil da vítima, também faz uso da emoção, construindo narrativas que apelam ao drama e
ao medo, como verificado por Letícia Matheus (2011). O discurso da emoção sustenta-se em
números, infográficos e estatísticas, gerando efeito de sentido de uma cobertura racional e
com certa distância, mas ainda assim com sentimento. Opera tal produção discursiva, entre
outras, utilizando o relato de histórias de vida com foco na perda vivida pela família, ou
mesmo repercutindo e colocando um acontecimento em debate através da fala do especialista.
A exemplo de quando o jornal analisa, junto com um psiquiatra infantil, desenhos feitos por
crianças que ficaram “na linha de tiro” em conflitos entre policiais e traficantes (ANEXO JJ).
O Globo discute o trauma psicológico de crianças que vivenciaram situações de medo
e perigo e, embora recorrendo à fala da autoridade que explica os desenhos, as sequelas
emocionais e como tratá-las, fica evidente a estratégia discursiva das emoções. A página traz
reproduções dos desenhos feitos pelas crianças, o título remete o leitor aos “horrores” vividos
por elas, enquanto que na matéria coordenada o Enunciador afirma que uma “menina se
esconde embaixo da cama” e que o “barulho de fogos e tiros traumatiza crianças da Rocinha”.
“Parece que a gente está lá com elas, sofrendo”, diz a voz da autoridade especializada, o
psiquiatra, quando, discursivamente, é O Globo quem enuncia. “Sofremos todos juntos com
essas crianças”, afirma o jornal, convocando o coenunciador a se solidarizar com os medos e
angústias das vítimas. Realiza, assim, uma crítica à violência e às consequências que
provocam para aqueles que simbolizam, culturalmente, o futuro e a esperança.
Sendo assim, é possível afirmar que, embora posicionado discursivamente como uma
publicação de referência, que compartilha saberes especializados e um discurso racional, O
Globo não deixa de recorrer a matérias significantes com sentidos melodramáticos que vão
além da emoção e da comoção dos implicados nos fatos – estratégia mais recorrente no Extra.
Observamos que a construção de sentidos de emoções (como o medo e a revolta) operado
pelo Globo é mais sutil se comparado ao Extra189, mas está presente nas fotografias de mães,
pais ou avós segurando retratos das crianças vivas, para ilustrar casos de homicídios; nas
imagens e descrições da cena do crime, destacando as marcas da violência como os buracos
de tiros nas paredes, um brinquedo ou uma peça de roupa; e nos números que conferem a
dimensão da violência como estatísticas de crimes, idade das vítimas, etc.

189

Ao contrário do Extra, por exemplo, O Globo raramente faz cobertura de velórios e sepultamento. Quando o
faz, evita divulgar fotografias em close das crianças nos caixões.
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5.4.2 A violência urbana no discurso personalista e revoltado do Extra

A violência que atinge crianças e adolescentes no espaço público da cidade, mas
principalmente nas comunidades pobres e periféricas da capital do Rio de Janeiro, é
construída pelo Extra como cotidiana e rotineira. Sendo noticiada como ordinária, é um tipo
de violência que provoca impactos no dia a dia das pessoas, como o fechamento de ruas,
comércio e escolas. Ela reconfigura a cidade, reformula hábitos, causa medo e incertezas. A
escola que fecha, a mando dos traficantes ou por precaução da direção, mostra o “poder” do
tráfico, segundo o Enunciador. Mas que, por ser tão frequente, não impede que os moradores
continuem levando suas vidas. Por conta dessa estranha naturalidade para com a violência
experienciada é que o “tiroteio entre policiais e bandidos” atinge o casal de adolescentes que
namorava em frente de casa com um “disparo de fuzil”. Esse mesmo conflito fere uma
menina de 10 anos que estava no local “colando figurinhas em um álbum”. É a avó quem
segura o retrato da menina sorridente, interpelando diretamente o coenunciador com sua dor
(ANEXO LL).
A construção discursiva da violência urbana pelo Extra engendra sentidos de revolta,
raiva e sofrimento. O jornal se concentra em descrever, com detalhes de crueldade e frieza, as
cenas do crime, como na morte violenta de uma família expulsa do seu barraco por
traficantes; em repercutir, com ironia, a prisão de policiais investigados por suspeita de
execução; e em narrar a despedida de familiares e das vítimas nos sepultamentos.
Tais sentidos de revolta e a raiva são produzidos, entre outros, nas narrativas de
velórios, sepultamentos e protestos, elaborando, com isso, “ritos de dor” (MATHEUS, 2011,
p. 50). Por vezes, os enterros são tumultuados e os “parentes das vítimas” invadem a capela
onde funcionários “ornamentavam os caixões com pétalas de flores”. Nos títulos, textos e
olhos da página, destaque para os depoimentos em discurso direto de familiares, como nos
trechos a seguir: “Não se pode entrar numa comunidade e sair matando um monte de criança
inocente”, diz a carta escrita pela avó de uma das vítimas; “Policiais tiram a vida de crianças e
ninguém é punido. Quando é que isso vai acabar?”, grita o pai; “Welinton era meu melhor
aluno de percussão”, lamenta o professor (ANEXO X).
As mortes por bala perdida, pelo seu potencial de agenciamento de sentidos de tristeza
e sofrimento, estão entre as que ganham mais destaque na cobertura da violência urbana
realizada pelo Extra. A “bala perdida” é construída como um inimigo oculto, um algoz sem
face que surpreende e irrompe bruscamente no cotidiano das pessoas. Embora o Enunciador
atribua esses homicídios à guerra do tráfico, sugerindo que os tiros sejam frutos de conflitos
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entre policiais e traficantes, raramente fica evidente a autoria dos disparos. Eventualmente,
quando se trata de uma morte que gera mais comoção ou revolta dos moradores, o jornal
repercute o caso com as autoridades de segurança pública que garantem a apuração do fato.
Os tiros perdidos encontram adultos, crianças, mulheres grávidas, provocando
violências múltiplas. Uma adolescente de 16 anos, grávida, morre e deixa a filha prematura
com graves sequelas: uma bala, duas vítimas (ANEXO HH). O Extra repercute a história,
enfocando a sobrevivência da criança e a situação de quem fica e tem que lidar com as
consequências da violência. Para o pai que tenta “controlar as lágrimas”, resignado, a solução
segundo os médicos é rezar e confiar em Deus.
A composição do título da notícia é emblemático para a análise: Herdeira de uma
tragédia / A ESPERANÇA NÃO MORRE / Alertado pelos médicos de que Leiliane terá
sequelas, pai pede a Deus pela recuperação da filha. O Enunciador associa o bebê recémnascido à esperança de um futuro de paz e sem balas perdidas, indicando que a criança
sobrevivente, “que luta pela vida desde que nasceu”, é o desejo por dias melhores, pelo fim da
violência. Toda a narrativa é construída associando os ferimentos da menina à resiliência do
pai, também sobrevivente, pois é aquele que fica quando as pessoas amadas partem.
Identificamos que as mortes por bala perdida ganham mais visibilidade nas páginas do
Extra a partir de 2007. Coincidência ou não, é quando a política de segurança pública no Rio
de Janeiro muda e as comunidades começam a ser ocupadas pela polícia pacificadora e pelo
exército. É também quando o assunto passa a ser agendado pelos movimentos sociais,
conforme apontamos acima, a propósito do levantamento realizado pela organização Rio de
Paz. Isso não quer dizer, no entanto, que não houvesse homicídios frequentes nas
comunidades cariocas, mas que a violência urbana que vitima fatalmente crianças e
adolescentes começa a ser construída discursivamente pelo Extra como um problema público.
Casos isolados continuam a alimentar as páginas do jornal, mas paralelamente surgem
reportagens mais abrangentes, como a Série ANJOS, de 2007, ou a ampla cobertura da morte
de um menino de 11 anos, atingido por uma bala perdida dentro da escola onde estudava, em
2010.
A reportagem que inaugura a referida série, intitulada “Inocência interrompida pela
violência”190, relata, entre outras histórias, a morte prematura de uma menina de 2 anos de
190

Como nascem os anjos / INOCÊNCIA INTERROMPIDA PELA VIOLÊNCIA / Pesquisa feita pelo EXTRA
mostra que, a cada três mortes de crianças de até 12 anos, uma aconteceu de forma violenta. Em 2007, 38% dos
casos foram registrados na Zona Oeste, como o da menina Maria Fernanda, de 2 anos, que levou dois tiros
quando passeava de bicicleta com o padrasto, na Vila Vintém. Após seis meses, o crime ainda está sem solução
(EXTRA, 27/08/2007, p. 6-7).
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idade, atingida na cabeça por dois tiros enquanto “passeava de bicicleta com o padrasto”, na
Zona Oeste do Rio (uma das mais perigosas da cidade, de acordo com o jornal). Quem se
lamenta, chorando, é a avó: “A gente cuida, lapida e vem uma pessoa e tira a vida de quem
mais amamos”. Para concluir, o Extra se veste de dor e de emoção e descreve a cena da casa,
vazia pela falta da neta: “espaço preenchido pela Bíblia aberta no Salmo 44 e as roupas da
menina ainda arrumadas” (ANEXO EE).
Após usar estrategicamente o caso da criança para abrir a matéria, o Extra informa que
a cada três mortes de crianças com menos de 12 anos no Rio de Janeiro, uma havia sido de
forma violenta e se compromete a “contar histórias de pequenas vítimas que morreram pela
violência ou sem que se soubesse a causa de suas mortes”. Verifica-se que a publicação
mantém a postura de exemplificar o tema com o relato de dramas individuais, que
representam, no contexto da série, os dramas coletivos com os quais seus leitores presumidos
têm mais tendência a identificar-se.
Meses antes de lançar a Série ANJOS, as imagens do desespero de uma mãe que
perdia a filha de 13 anos, baleada depois de deixar a irmã mais nova na creche, estampava a
página 13 da edição de 06 de março de 2007 (ANEXO D). As fotografias, em close e do
choro da mãe, são articuladas com o título em discurso direto que grita “Eu quero a minha
filha de volta”, produzindo sentido de sofrimento pela perda violenta e (in)esperada. Na
mesma matéria, o jornal informa brevemente que a operação policial que provocou a morte da
menina deixou outros dois adolescentes mortos (de 16 e 17 anos); mas estes eram os alvos da
polícia por estarem “ligados ao tráfico”.
A estratégia de construção discursiva tensionada pelos dois polos, de uma lado, “quem
vai” (a criança assassinada) e, de outro, “quem fica” (pais, mães e familiares que sofrem a
perda) mostrou-se recorrente no Extra durante o período analisado, evidenciado por um léxico
da partida: “despedida”, “dizer adeus”, “volta, não vai”, “fica”; e reforçado pelas fotografias
do velório, que são, conforme algumas legendas, o “retrato do desespero”.
Por fim, o Extra se apropria do termo “bala perdida” para nomear e classificar as
mortes causadas pelos conflitos entre polícia e traficantes, ou seja, pela guerra do tráfico nas
comunidades. No início da década de 2000, esse tipo de homicídio era quase invisível nas
páginas do jornal, descrito mais como consequência de um roubo, crimes passionais, brigas de
gangues ou mesmo chacinas do tráfico, em que há uma autoria identificada e declarada.
Depois de 2010, além de emergir ao espaço público mediático, esta categoria de
acontecimentos se aglutina discursivamente sob a rubrica “bala perdida”. Os relatos
continuam focados no drama individual das vítimas, sem apresentação de levantamentos ou

238

análises, diferentemente de O Globo que concentra sua cobertura do tema na divulgação de
pesquisas realizadas por organizações internacionais e de prestígio, como o Unicef. Há uma
reconfiguração, portanto, na forma como o Extra constrói a categoria de violência “mortes por
bala perdida”, evidenciada, entre outras, pelos títulos, enquadramentos e hierarquização na
página, conforme demonstra o Quadro 03.

Quadro 03: Mortes por bala perdida nas páginas do Extra
Data

Antetítulo / TÍTULO / Subtítulo

27/06/2005

ADOLESCENTE É BALEADO EM FESTA DE RUA EM
JACAREPAGUÁ

06/03/2007

A dor de uma mãe / ‘EU QUERO A MINHA FILHA DE
VOLTA’ / Adolescente é baleada durante troca de
tiros entre PMs e traficantes, depois de deixar irmã de
2 anos na creche
Uma conta que não fecha / NO RESULTADO DA
OPERAÇÃO, A MORTE DE UM ALUNO INOCENTE /
Wesley Guilber, de 11 anos, foi atingido por bala
perdida na sala de aula, em Ciep de Barros Filho

17/07/2010

22/09/2013

BALA PERDIDA MATA GAROTO DE 14 ANOS

08/01/2014

MENINO VÍTIMA DE BALA PERDIDA TEM ALTA DA
UTI EM NITERÓI

Enquadramento
Abordagem no
caso particular.
Autor não
identificado.
Relato isolado da
ação da polícia e
da morte. Reação
da família (mãe).
Relato detalhado
da morte do
menino. Crítica à
ação da polícia.
Retrospecto de
casos de mortes
em escolas por
bala perdida.
Relato do caso
individual.
Fonte: polícia
Suíte do caso.
Registro do
estado de saúde
(criança 2 anos)

Localização
na página
Pg. 10
Inferior da
página
(nota)
Pg. 13
Matéria
principal da
página
Pg. 3
Matéria
principal da
página

Pg. 21
Inferior da
página
(nota)
Pg. 8
Inferior da
página
(nota)

A violência urbana engendrada pelo Extra produz efeitos de sentido do desproposital,
do que é desmedido e inaceitável, porém, cotidiano. Ao mesmo tempo, evidencia um discurso
estigmatizante e preconceituoso quando acentua sua cobertura nos relatos individuais e
dramáticos de mortes por balas perdidas nas comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro.
Estariam essas crianças e adolescentes condenados a morrerem nos conflitos armados entre
polícia e traficantes por terem nascido pobres e morarem em áreas de risco? A esse tipo de
violência basta a cobertura factual como se esse fosse o destino dessas pessoas?
A “bala” refere-se coloquialmente ao projétil das armas de fogo, o objeto concreto da
ação de atirar. Estar “perdida” denota algo que está sumido, extraviado, esquecido, e também
ao que é irrecuperável, irremediável. Segundo o discurso do Extra, pela dificuldade em
precisar de que arma partiu o tiro, sua trajetória e a quem se destinava, a bala pode encontrar
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qualquer um. O problema é que, conforme Leticia Matheus, muitas vezes essas mortes
aleatórias são compreendidas como acidentais, minimizando o caráter histórico-social da
violência. “[...] estando parte da população armada e sendo a resposta do Estado basicamente
militar, o ferimento provocado por arma de fogo (tido como uma das principais causa mortis)
não é exatamente algo que se possa chamar de acidental” (MATHEUS, 2011, p. 51).
Existe, então, um não dito formado por preconceitos e estigmas relacionados à
espacialização do medo e que marcam o posicionamento discursivo do Extra. Se a bala
perdida atinge uma criança em uma rua de uma área de risco, como uma comunidade em
guerra contra o tráfico, trata-se do acaso, do irremediável, daquilo que é difícil de enfrentar ou
acabar, quase o destino dessas crianças; por outro lado, se o tiro fere o aluno dentro da sala de
aula o discurso construído é o do inaceitável, merecendo, por isso, ser amplamente debatido e
combatido.
***

Embora muitas vezes construídas pela imprensa como fatalidade, acaso ou mesmo
destino (como uma “tragédia anunciada” na fala de O Globo), as mortes de crianças nas ruas,
praças, festas, escolas descortinam uma violência estrutural. Casos como estes poderiam
estimular debates sobre políticas de segurança pública, prevenção, redução de situações de
vulnerabilidade social, valores morais, etc., mas estes nem sempre são realizados pelos
jornais.
A cobertura factual do Extra e a protocolar191 de O Globo sobre a violência urbana
envolvendo crianças e adolescentes constroem sentidos de sofrimento, revolta, medo e uma
sensação de que ninguém mais está seguro. Pela forma como são articulados, tais efeitos de
sentido podem naturalizar um cotidiano de violência ao quantificar e expor estatísticas sem
problematizar a questão ou evidenciar a dor e a comoção da perda sem relacionar o fato a uma
conjuntura mais ampla. Segundo veredicto do próprio O Globo, com base em estudo realizado
pelo Unicef, a “violência vai matar 36 mil adolescentes até 2016” e a maioria das vítimas será
homem e negro (ANEXO L)192.

191

Refere-se a coberturas que surgem de forma pouco propositiva por parte das redações, constituindo-se como
uma ação puramente protocolar em que o jornal decide divulgar uma informação a partir de um release ou
coletiva de imprensa, produzindo um texto focado em listar dados, estatísticas e percentuais, ressaltando falas de
especialistas que mais informam do que analisam ou aprofundam o tema tratado.
192

VIOLÊNCIA VAI MATAR 36 MIL ADOLESCENTES ATÉ 2016 / Estudo do Unicef mostra que a maioria
das vítimas será homem e negro; situação é mais grave no Nordeste (O GLOBO, 14/12/2012, p. 11).
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Apesar do alerta, qual a contribuição da publicação para o debate público sobre a
violência envolvendo crianças e adolescentes?. Não se trata de tecermos considerações sobre
a qualidade do material produzido sobre a temática da infância pelos jornais brasileiros,
trabalho que a ANDI bem realiza há mais de 20 anos, mas cabe refletir até que ponto esses
modos de construção discursiva da violência urbana não corroboram com um imaginário de
fragilidade diante do ambiente urbano e em relação à alteridade, como aponta Matheus
(2011). O medo engendrado nas páginas de O Globo é o medo das elites que experimentam a
sensação de vulnerabilidade diante do perigo que o outro simboliza. No Extra, o medo é o de
ser a próxima vítima ou, pior, da próxima vítima ser o seu filho. O que nos leva a pensar,
respondendo ao questionamento lançado por Leticia Matheus em sua conclusão sobre o uso
do sensacional pelo jornal O Globo, que os jornais tanto banalizam a violência (quando
realizam coberturas factuais e protocolares), como sensacionalizam o cotidiano de
criminalidade vivenciado pela população.

5.5 DOIS ENUNCIADORES DE UM MESMO GRUPO DE COMUNICAÇÃO:
COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO COMO ROTINA PRODUTIVA DOS
JORNAIS O GLOBO E EXTRA

Os jornais O Globo e Extra são parte de um mesmo grupo de comunicação e possuem,
entre suas rotinas produtivas, uma prática de sinergia seguida por todos os veículos
informativos do Grupo Globo, como discutido no capítulo quatro. Durante a análise,
buscamos identificar convergências e divergências enunciativas entre as duas publicações e se
o fato de pertencerem a um mesmo grupo, tendo, pois, um mesmo emissor, interferia na
produção discursiva operada pelos dois sujeitos enunciadores.
Observamos que O Globo e Extra praticam, dentro desse acordo de sinergia, um
compartilhamento de conteúdos (matérias significantes) como fotografias, informações, dados
e até mesmo reportagens inteiras escritas por uma ou outra equipe de redação. Todavia, a
maneira como tais elementos são articulados por cada publicação, com base em suas próprias
linhas editoriais e expectativas dos leitores, produz efeitos de sentido distintos. O que nos leva
a afirmar que o fato de integrar um mesmo grupo de comunicação favorece o acesso ao
conteúdo bruto, mas não implica, diretamente, em uma convergência discursiva. Os efeitos de
sentido engendrados são resultados das estratégias enunciativas de cada publicação para
manter seu posicionamento e relação contratual com seus coenunciadores.
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Verificamos um esforço das duas publicações em articular textos, fotografias e cores
que remetam a saberes especializados associados à violência (mais evidente nO Globo) e a
emoções como raiva e sofrimento (no caso do Extra). Com as mudanças gráficas realizadas
pelos dois jornais, as páginas começam a ganhar mais cores. O vermelho conquista seu espaço
de excelência como a cor da dor, da morte e do sofrimento no Extra. No Globo, além das
fotografias coloridas, é o azul que se destaca, mantendo a sobriedade, e as páginas em preto e
branco, configurando a frieza triste e cinzenta da violência extrema.
As imagens da violência e do sofrimento (paredes crivadas de tiros, janelas de escolas
com grades, os policiais sempre muito armados e com coletes à prova de bala, cenas do crime
e do momento da despedida) corroboram para a produção do discurso da emoção nos dois
jornais, o que evidencia que tanto o impresso de referência quanto o popular fazem uso dessa
estratégia enunciativa. Como vimos anteriormente, ambas as publicações utilizam como
matéria significante o retrato em close da mãe, além de familiares e amigos chorando a morte
da criança ou do adolescente. As lágrimas são protagonistas nas narrativas produzidas pelo
Globo e pelo Extra. O choro da criança aparece comumente em destaque na página, em
tamanho maior, em pose de interpelação do coenunciador, conferindo mais dramatização à
narrativa.
A cobertura dos velórios e sepultamentos é mais recorrente no Extra. Para a
construção dramática da morte, o jornal evidencia as imagens da criança no caixão, cercada
pela dor e desespero dos familiares. Já O Globo raramente repercute os sepultamentos.
Quando o faz, evita os closes da criança morta, sem deixar de evidenciar o sofrimento dos que
ficam. O grito, a incredulidade, a desolação das mães, o choro da criança, o desespero no
momento do socorro, a criança angelical morta no caixão: todas essas imagens fazem parte do
engendramento de sentido da violência envolvendo crianças e adolescentes operado tanto pelo
Extra e quanto pelo Globo. A diferença é que a perda e a dor são construídas no equilíbrio
entre razão e emoção, no Globo, e entre compreensão e emoção, no Extra. Ou seja, no jornal
de referência, a cumplicidade estabelecida com o leitorado se funda na racionalidade, embora
sob um manto de comoção; já no jornal popular é a compreensão e a solidariedade que
marcam a relação entre enunciador e coenunciadores.
Para concluir, ressaltamos que o compartilhamento de conteúdo operado por jornais de
um mesmo grupo de comunicação não é garantia de convergência discursiva, embora isso
aconteça eventualmente. Por exemplo, na repercussão de um caso em que a polícia militar é
acusada de executar jovens e adolescentes, O Globo publica reportagem produzida pela
equipe do Extra, conferindo o crédito no fim do texto e nas fotografias. Porém, as matérias
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significantes são articuladas na página compondo efeitos de sentido quase opostos (FIGURA
12).
A notícia factual é a mesma, mas o Extra enquadra sua narrativa pela perspectiva da
execução dos adolescentes, destacando as cenas dramáticas do velório e a prisão dos
acusados. Já O Globo inverte a ordem do texto destacando, no lead, a prisão dos policiais e a
reconstituição do crime, informando quem são e as idades das vítimas somente no final da
matéria. Denota, assim, o que cada Enunciador julga mais importante para a sua produção de
sentidos. Ou seja, O Globo coloca-se como o vigia da sociedade e denuncia a ineficiência do
Poder Público na figura do político que integra a comissão de direitos humanos e visita uma
das vítimas no hospital. O Extra, por outro lado, evidencia a emoção, o choque e a revolta de
familiares durante o velório (ANEXOS X e Y).193
Este exemplo deixa bem marcado que é no modo de Enunciação, isto é, no processo
de articulação de matérias significantes e na relação entre enunciadores, que o sentido é
produzido. Nos remete ao exemplo de Verón (2004, p. 216-217) sobre a enunciação. Segundo
o teórico, se comparamos os enunciados “Pedro está doente” e “Creio que Pedro está doente”,
pode-se pensar que o que é enunciado é idêntico nos dois casos: o estado de doença atribuído
a Pedro. Não é no plano do enunciado que as duas frases são diferentes, explica Verón, mas
no plano da enunciação. Na primeira, o enunciador afirma que Pedro está doente (trata-se de
uma evidência objetiva); na segunda, qualifica o que diz como uma crença e a atribui a si
mesmo. Assim, o que varia de uma frase a outra não é o que é dito, mas a relação do
enunciador ao que ele diz, às modalidades do seu dizer. Nas duas reportagens acima, os
jornais enunciam a prisão de policiais acusados de executarem adolescentes, mas o modo com
que a informação é construída por cada um deles engendra efeitos de sentidos diferentes.
Assim, dois jornais de um mesmo grupo de comunicação podem trabalhar em sinergia,
compartilhando conteúdos e, mesmo assim, operarem uma produção de sentidos mais
alinhada ao seu posicionamento discursivo e institucional. São capazes, portanto, de construir
sentidos diversos recorrendo a mesmas matérias significantes: uma mesma foto, mesma cena,
mesmos dados, mesmas declarações de vítimas e envolvidos.

193

PM DECRETA A PRISÃO DE 12 POLICIAIS DE NITERÓI / Para deputado da Comissão de Direitos
Humanos da Alerj, existem ‘fortíssimos indícios’ de que houve execução (O GLOBO, 07/12/2005, p. 23). Jovens
mortos / ‘HÁ FORTES INDÍCIOS DE EXECUÇÃO’ (EXTRA, 07/12/2005, p. 3).
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FIGURA 12: Exemplo de compartilhamento de conteúdo entre O Globo e Extra. FONTE: Extra (07/12/2005, p. 3) e O Globo (07/12/2005, p. 23).
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5.6 INTEGRAÇÃO JORNALÍSTICA ENTRE O GLOBO E EXTRA: ESTRATÉGIAS
DE CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DA EMOÇÃO

Os sentidos da violência partilhados socialmente remetem, quase sempre, à ruptura e
ao desvio da norma, por isso chocam e impressionam. O trabalho de produção
sociossimbólica operado pelos meios de comunicação faz emergir ao espaço público tais
rupturas e desvios. Neste capítulo, buscamos compreender como os jornais O Globo,
considerado de referência, e o Extra, um jornal popular, ambos pertencentes ao Grupo Globo,
constroem discursivamente a violência envolvendo crianças e adolescentes. Para isso,
realizamos uma análise diacrônica das regularidades enunciativas das publicações a respeito
desta temática e, em seguida, comparamos como os dois diários enunciam a violência
doméstica e a violência urbana, à luz da oposição sociológica entre a casa e a rua
(DAMATTA, 1997).
Observamos que, mesmo sob o véu da referencialidade, objetividade e sobriedade das
reportagens de divulgação de números e pesquisas, os sentidos compartilhados pelo Globo
são também de emoções como tristeza, perplexidade e revolta. O jornal oferece ao seu
leitorado uma racionalização da violência na forma de um saber especializado e abstrato,
típico do jornalismo de referência, e também emoções. Opera, pois, uma “economia de
sensações” (MATHEUS, 2011), reforçando sutilmente o sentido do medo em suas narrativas
e articulando matérias significantes com apelo emocional como imagens, infográficos, títulos
em discurso direto exaltando as vozes dos implicados nos fatos, além dos números da
violência e histórias de vida como exemplificação.
O Extra, por outro lado, constrói a violência envolvendo crianças e adolescentes quase
como um retrato de uma guerra civil. Semelhante a um obituário, o jornal prioriza em sua
cobertura a narração das histórias de vida com foco na perda da família, nos sonhos
interrompidos e na crueldade do ato violento. Uma mesma página do jornal pode conter
narrativas de homicídios, confrontos, velórios e sepultamentos. Dessa forma, o Extra oferece
ao seu leitorado a emoção engendrada na concretude das histórias de perda e dor,
posicionando-se como uma publicação cúmplice e solidária, que compreende a situação e está
ao lado dos que vivenciam a violência. De maneira geral, a violência contra a criança e o
adolescente construída pelo Extra não difere muito da violência como um todo, a não ser pelo
uso de elementos significantes com maior dramaticidade quando se trata de um caso de
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grande comoção social: as crianças são tratadas como mais uma vítima dentre tantas outras da
violência estrutural e complexa do Rio de Janeiro.
É possível afirmar, portanto, que quando se trata da construção discursiva da violência
envolvendo crianças e adolescentes, os dois jornais compartilham saberes e emoções com seu
leitorado, mas articulando estratégias enunciativas distintas. O Globo acentua o
compartilhamento de saberes especializados – um tipo de conhecimento de referência –
evidenciando o que dizem os expertos sobre as nossas crianças e sobre as crianças do mundo;
o Extra, por seu turno, partilha com seus leitores um saber cotidiano, popular; um saber de
utilidade sobre como viver melhor e cuidar das nossas crianças. As nossas crianças, no
entanto, são crianças distintas: no Globo é aquela que vive nos bairros de classe média e rica
da cidade, enquanto a criança do Extra vive nas comunidades, estuda em escolas públicas e
está fatalmente ligada a atos violentos no seu dia a dia. Em termos de compartilhamento de
emoções, ambos os jornais buscam seduzir e se aproximar de seus coenunciadores pelo
discurso da emoção, mas o fazem de modos diferentes: O Globo oferece a abstração da
violência pelo uso de dados, números, estatísticas e análises; já o Extra oferece a concretude
das histórias cotidianas de perdas, dores e sofrimento.
Para além de se relacionarem com seu leitorado pelo saber ou pela emoção, os jornais
O Globo e Extra compartilham ainda experiências. Conforme demonstrado ao longo deste
capítulo, o engendramento de sentidos proposto pelas fotografias, títulos, cores, legendas e
textos conduz o leitor a uma “experiência comum” (MATHEUS, 2011). Quer dizer que
enunciadores e coenunciadores partilham a experiência do medo da violência urbana do Rio
de Janeiro, o temor e a surpresa provocados pela violência doméstica e a indignação que
emerge da violência que ocorre nas escolas. O medo, a indignação e a revolta estão
cotidianamente nas páginas dos jornais. Portando, mais que “fazer-saber” e “fazer-crer”, O
Globo e o Extra operam um “fazer-sentir”.
De acordo com Leticia Matheus (2011, p. 43), “o medo é um importante
desencadeador e também encadeador de histórias que proporcionam uma experiência
simbólica da vida urbana. E a reportagem policial constitui oportunidade privilegiada de
conformar mentalmente a cidade em que se vive materialmente”. A autora prossegue
afirmando que, no “fluxo do sensacional”, ou seja, na estratégia de compartilhamento de
emoções, o medo é um dos principais mediadores do relacionamento do público com o
jornalismo. Entre os tantos sentimentos, experiências e saberes que enunciadores e
coenunciadores compartilham, no caso da violência, o medo é o principal deles. O medo do
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agressor desconhecido, do agressor conhecido dentro de casa, da violência nos espaços
públicos que ronda a todos, o medo do tráfico, etc.
Os sentimentos constituem matéria social e histórica. As experiências e atitudes
frente a eles podem variar tanto ao longo do tempo quanto em relação a diferentes
grupos sociais. Pode também dar forma às cidades. O medo pode funcionar como
importante intrumento de interpretação e intervenção histórica. Olhar para o que as
pessoas temem em um determinado momento e lugar ajuda a entender o que elas
vivem. Na disputa pelas interpretações dos sentimentos sentidos coletivamente, os
medos configurados nas notícias são fundamentais para ler os diálogos que se
estabelecem entre as pessoas e seu tempo histórico (MATHEUS, 2011, p. 45).

Assim, ao informar, seduzir e comover, os jornais contribuem para a estabilização de
experiências e memórias sobre violência, sobre o que são atos violentos envolvendo crianças
e adolescentes. Seguindo por esse raciocínio, podemos dizer que os dois jornais em estudo
tendem a acentuar emoções e sensações reforçando sentidos de medo, drama, revolta como
estratégia discursiva. A seu modo, portanto, O Globo é tão popular quanto o Extra quando se
trata da violência envolvendo crianças e adolescentes. “O Globo também trabalha com um
modo popular do fazer jornalístico, a despeito de seu status de imprensa de referência. Há
uma dosagem de sensações, para que se mantenha uma espécie de revestimento de
credibilidade em uma cultura que discrimina o jornalismo sensacionalista” (MATHEUS,
2011, p. 13).
Por fim, retomando a reflexão de Roberto Damatta (1997) sobre a casa e a rua,
verificamos que o Extra produz um discurso mais familiar, da casa, enquanto O Globo produz
o discurso da rua, generalista; corroborando as expectativas de leitura construídas por cada
publicação: o leitor dos números, racional, de O Globo; e o leitor das histórias, emocional, do
Extra. O posicionamento discursivo adotado pelas publicações interfere, pois, diretamente no
modo de enunciação da violência envolvendo crianças e adolescentes.
Damatta afirma que as categorias sociológicas da casa e da rua permitem leituras ou
construções diferenciadas da sociedade brasileira por ela mesma. Assim, segundo o
antropólogo, é possível “ler” o Brasil de um ponto de vista da casa ou da perspectiva da rua,
sendo que essas possibilidades estão institucionalizadas entre nós. Tecendo um paralelo com
nossa pesquisa, é possível ler os jornais O Globo e Extra pela perspectiva da rua e da casa,
respectivamente.
Leituras pelo ângulo da casa ressaltam a pessoa, explica Roberto Damatta. São
discursos arrematadores de processos ou situações. Sua intensidade emocional é alta. “Aqui, a
emoção é englobadora, confundindo-se com o espaço social que está de acordo com ela.
Nesses contextos, todos podem ter sido adversários ou até mesmo inimigos, mas o discurso
indica que também são ‘irmãos’ porque pertencem a uma mesma pátria ou instituição social”.
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Por outro lado, leituras pelo ângulo da rua são discursos muito mais rígidos e instauradores de
novos processos sociais. “É o idioma do decreto, da letra dura da lei, da emoção disciplinada
que, por isso mesmo, permite a exclusão, a cassação, o banimento, a condenação”
(DAMATTA, 1997, p. 19).
Para o pesquisador, “o discurso dominante é muito mais da rua do que da casa. Vindo
da rua, ele vem sempre dos seus componentes legais e jurídicos”, assim como o discurso
engendrado pelos jornais de referência. Já a “fala dos subordinados é muito mais o idioma da
casa e da família, e, assim, é sempre vazado de conotações morais e de um apelo aos limites
morais da exploração social” (DAMATTA, 1997, p. 22), assim como o discurso produzido
pelos jornais populares, em que a fala da casa, dos subordinados e da comunidade se expressa.
Essa dicotomia fica evidente na análise: a voz de O Globo é a voz do especialista ou da
autoridade pública, ao contrário do Extra, onde quem mais fala (direta ou indiretamente) são
as vítimas, familiares e polícia.
Assim, para além de construírem a violência envolvendo crianças e adolescentes que
acontece no âmbito privado da casa e no espaço público da rua, os jornais O Globo e Extra
praticam, enquanto regularidade enunciativa, o discurso da casa e o discurso da rua. O Extra
lê a sociedade pelo ângulo da casa, da família, da emoção, construindo discursos personalistas
focados nas histórias de vida e na concretude da dor. O Globo, por seu turno, lê a sociedade
pelo ângulo da rua, da racionalidade, da emoção disciplinada, produzindo um discurso
generalista fundado em saberes de referência e na abstração dos números como estratégia para
emocionar e seduzir.
Não significa dizer que permaneçam todo o tempo com esta postura discursiva.
Defendemos que, quando se trata da violência envolvendo crianças e adolescentes, as duas
publicações tendem a uma maior popularização de seu discurso – com mais ou menos
acentuação das sensações, de acordo com o perfil editorial praticado. Roberto Damatta ensina
que, apesar da oposição sociológica entre a casa e a rua, a sociedade brasileira (e incluíriamos
os meios de comunicação) é “fortemente motivada e tematizada pelas relações e pelas
possibilidades de inventar pontes entre esses espaços” (DAMATTA, 1997, p. 22). Ou seja,
estamos a todo o momento ligando e relacionando a casa e a rua. O que os jornais fazem é
criar pontes entre o discurso generalista e o discurso personalista, entre o abstrato e o concreto
dos números e das histórias. Assim, quando se hibridizam discursivamente, convergem e
constroem o discurso da emoção sob a máscara da referência e da objetividade e o discurso do
saber racional sob o signo da comoção.
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6. A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO
ACONTECIMENTO: O CASO WESLEY E O MASSACRE EM
REALENGO

Conjuntos significantes analisados isoladamente e diacronicamente nos conduzem a
regularidades discursivas dos jornais. Já os enunciados inscritos no fluxo da construção
sociossimbólica de acontecimentos nos levam a compreender a informação (e o discurso)
produzida como um ciclo ininterrupto de transformações. O sentido de um acontecimento,
pois, se inscreve na própria narratividade do jornal impresso e na coesão enunciativa que é
construída pelo sujeito enunciador no momento em que articula os diversos elementos
significantes para produzi-lo.
Para Maurice Mouillaud (2012d), os acontecimentos mediáticos são pré-construídos
pelas rotinas de produção do campo jornalístico e pela relação contratual estabelecida entre
enunciadores e coenunciadores, tendo como princípio uma matriz de sentido que é o
dispositivo, no caso, o jornal impresso. Os acontecimentos são, para o autor, objetos de uma
construção previamente formatada como um “fato-padrão”. Nesta perspectiva, o jornalismo
atua sobre um conjunto de informações preparadas, de cenários pré-construídos da vida
pública e privada. Seu trabalho é, portanto, operar o enquadramento e tornar visível o que
emerge na esfera pública, daquilo que surge como factualidade, mas que os media produzem,
muitas vezes, como uma não-factualidade.
De uma maneira geral, o que é acontecimento em nossas sociedades (acidentes,
catástrofes, delinquência, terrorismo, etc) revela dessas sociedades a trama policial
que é seu inverso. A tela – como imagem refletora – não é um acréscimo ao
acontecimento; ela o revela (no sentido fotográfico), revelando-se ela própria. O
acontecimento e sua reflexão formam apenas um: a reflexão é constitutiva de seu
conceito. A consequência é que todo acontecimento é orientado (MOUILLAUD,
2012d, p. 85).

É orientado, conforme Maurice Mouillaud, por um passado e um futuro, pela memória
que se tem do tema, pelo mise en scéne que sugere. A cobertura mediática da violência
envolvendo crianças e adolescentes está inserida, em outras palavras, em um “continuum da
narrativa da violência” (MATHEUS, 2011). Por isso, articula memória, mitos e discursos
estabilizados socialmente, como a noção de criança, de adolescente e de violência, como
vimos no primeiro capítulo.
No caso brasileiro, segundo Barbosa (2005), as notícias possuem marcas singulares:
estão alicerçadas em fatos anteriores ao próprio acontecimento, configurando essa
continuidade narrativa a que nos referimos. Os acontecimentos sobre violência, contam,
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normalmente, duas histórias: a do crime e a de seus antecedentes que englobam outras
notícias semelhantes. “O jornalista narra não apenas o que se passou efetivamente ou explica
de que forma tomara conhecimento daqueles fatos, como também transporta para o relato algo
que é de certa forma previamente conhecido pelo público, ou, pelo menos, reconhecível”
(MATHEUS, 2011, p. 33). A bondade ou a inocência da vítima, exemplifica a autora, são
evidenciadas no discurso ao relembrar sua vida. Esses aspectos são comumente construídos
em oposição à maldade, à frieza, à crueldade do assassino. Assim, a composição textual se
apoia em valores antagônicos e deixa um ensinamento moral insinuado.
O acontecimento instaura novas significações dia após dia, através da inclusão de
fatos, informações e análises, como episódios que configuram a trama principal
(MOUILLAUD, 2012). De modo que, para sua reconstrução e compreensão, é preciso
realizar uma decupagem e uma modelagem no tempo (a emergência do acontecimento, seus
ápices e seu fim), operando a tecitura dos fragmentos do acontecimento e instaurando
conexões entre os elementos da narrativa, conforme nos ensina Eliseo Verón.
Após analisarmos as estratégias enunciativas empregadas pelo O Globo e pelo Extra
na produção de sentidos da violência doméstica e da violência urbana envolvendo crianças e
adolescentes, nos questionamos, aqui, como dois jornais com posicionamentos institucionais e
discursivos distintos, mas integrantes de um mesmo grupo de comunicação, constroem um
mesmo acontecimento mediático: a violência nas escolas. Quais as especificidades discursivas
das mortes por bala perdida ou assassinatos em massa que acontecem dentro do ambiente
escolar? Para tanto, nos concentramos na análise de dois acontecimentos: a morte por bala
perdida do estudante Wesley, de 11 anos, ocorrido em 2010, e o assassinato de 12
adolescentes dentro de uma escola, em 2011, caso que ficou conhecido como o Massacre em
Realengo.
Os dois casos aconteceram no Rio de Janeiro, mobilizando amplamente as redações
dos jornais em estudo na sua cobertura, sendo uma das razões para serem analisados. Além
disso, ambos evidenciam uma violência urbana que afeta as escolas e coloca em questão a
própria ideia de segurança e proteção que as configura. Enfim, a morte do menino Wesley e o
Massacre em Realengo são dois acontecimentos que provocaram grande comoção nacional
pelo inexplicável e pelo ineditismo. Embora a cobertura de mortes por balas perdidas tenha
sido recorrente no período analisado, foi a primeira vez que um aluno foi atingido dentro da
sala de aula enquanto estudava, revelando inúmeras consequências dos conflitos armados
entre traficantes e policiais na capital fluminense. O Massacre em Realengo também foi o
primeiro caso registrado no Brasil de assassinato em massa no ambiente escolar, o que trouxe
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à memória os vários acontecimentos similares ocorridos nos Estados Unidos. Antes de
seguirmos com as análises desses dois casos, nos deteremos brevemente na observação global
da construção discursiva da violência nas escolas pelos jornais em estudo.
Para O Globo e Extra, uma das piores faces da violência urbana e da guerra do tráfico
no Rio de Janeiro é quando ela atinge as escolas e os estudantes. Porque é a violência que
impacta no futuro, na esperança, que provoca mudanças na rotina de crianças e adolescentes,
que traumatiza e entorpece. A escola é culturalmente entendida como a segunda casa da
criança, por isso está muito associada a ideias de proteção, cuidado, atenção. Sua violação,
física ou simbólica, tem efeitos de sentido muito próximos aos da violência ocorrida no
âmbito doméstico. A escola é um lugar que está no limiar entre a casa e a rua. Comporta
aspectos da socialização e da liberdade dos espaços públicos, com os cuidados e a disciplina
do espaço privado.
Assim, atos violentos que acontecem dentro ou no entorno da escola mostraram-se, em
nossa análise, como um problema público que está na pauta dos jornais O Globo e Extra.
Cada um, como veremos, enfatizando determinados aspectos em suas construções discursivas,
mas convergindo no entendimento geral de que se trata de uma violência que revolta, provoca
raiva e indignação. Esta constatação parte não apenas do que é dito (ampla cobertura
conferida pelos jornais ao tema), mas também pelo que não é dito (a invisibilidade de outros
temas como as mortes de crianças em situação de rua, tráfico e consumo de drogas, trabalho
infantil).
Extra e Globo convergem na forma de abordagem da violência nas escolas: mesclam
coberturas factuais e emocionais, com enfoques mais analíticos e contextualizadores. A leitura
diacrônica da construção de sentidos sobre a violência envolvendo crianças e adolescentes em
ambientes educativos e seu entorno pelos jornais em estudo nos permite compor um retrato da
violência que atinge as escolas do Rio de Janeiro (FIGURA 13).
No ano 2000, as consequências negativas da violência para a vida escolar das crianças
ainda era uma hipótese. Reportagem de O Globo, intitulada “O quadro-negro da violência”
(ANEXO MM), afirmava que a presença do tráfico “pode estar por trás dos números de
reprovação de alunos nas escolas de 15 favelas do Rio, situadas em áreas classificadas como
de risco pela polícia”. A composição título/subtítulo e a imagem que compõem a página
estabelecem uma relação direta entre educação, violência, pobreza e população negra.
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FIGURA 13: Retrato da violência nas escolas. FONTE: O Globo, 03/09/2000, 15; O Globo, 22/09/2008, p. 15; EXTRA, 18/11/2007, p. 16.
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As escolas são representadas pelo Enunciador como prisões, com janela gradeada e
paredes marcadas de tiros. Ela protege as crianças do entorno violento. As ações do tráfico de
drogas nas comunidades, como tiroteios, chacinas, brigas por pontos de venda e toque de
recolher são categorizadas pelo Globo (na voz do especialista) como uma “violência
invisível”. O fraco desempenho escolar das crianças que vivem nessas áreas da cidade é
apenas um do sintomas dessa violência. Segundo pesquisa apresentada pelo jornal, roubos e
furtos, vandalismo e brigas entre gangues rivais eram, à época, os principais “delitos”
cometidos no interior das escolas. Não havia registros de mortes por balas perdidas. O
discurso construído era o de alerta: a violência dos alunos e a guerra do tráfico estavam
destruindo um templo sagrado (a escola). Para corroborar seu discurso, o Enunciador recorre
às vozes do especialista e da autoridade policial, que afirmam: “A escola era um espaço
protegido, quase sagrado. Hoje isso mudou: ela não é mais um espaço a ser preservado”. Por
isso, a polícia prometia “intensificar as palestras antidrogas e difundir a ideia da escola como
um templo sagrado”.
Oito anos depois, a hipótese da relação entre o baixo desempenho das crianças que
frequentam escolas localizadas em áreas de risco com a violência se confirma. Na reportagem
“Boletim da violência” (ANEXO NN), o subtítulo informa que “escolas em áreas de risco
diminuem desempenho dos alunos e são desafio para os candidatos”. O texto vem ancorado
em um infográfico que geolocaliza as instituições com as piores notas obtidas em 2007 no
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). No boletim da violência, as escolas
situadas próximas a áreas “carentes” e “com problemas de violência”, onde os “confrontos”
entre polícia, tráfico e milícias é constante, as crianças tem maior defasagem. O Globo
conclui, na fala do especialista responsável pela pesquisa, que “a intranquilidade afeta o
rendimento dos alunos” e que o poder público precisa se “articular para combater a
violência”.
Reforçando a cobrança por ação do poder público, o jornal anuncia, na mesma página,
que o Exército havia ocupado mais quatro favelas do Rio de Janeiro. A imagem mostra dois
militares em posição de vigilância, em primeiro plano, enquanto crianças brincam,
sorridentes, ao fundo. O contraste entre luz e sombra da fotografia produz a oposição de
sentidos: o lugar da criança é o da luz, da esperança e da alegria, enquanto o exército se ocupa
da sombra e da violência, garantindo que a luz continue a brilhar. Por fim, artigo publicado
como matéria coordenada da reportagem, descreve a escola não mais como o templo sagrado,
mas como espaço de socialização e convivência. Como um local de cidadania e exercício de
direitos, que pode colaborar para a melhoria das condições de vida na cidade.
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O Extra produz, em 2007, reportagem especial com levantamento dos principais
crimes cometidos no entorno das escolas. A matéria, intitulada “Zona Oeste: uma lição de
perigo” (ANEXO I), afirma que os estudantes estão na linha de tiro e que que alunos de
Campo Grande são os que mais sofrem. A reportagem difere do padrão geral do trabalho
realizado pelo jornal e demonstra que a violência no ambiente escolar é um problema público,
merecendo, para além de narrativas factuais, amplo debate. Um grande infográfico ocupa
quase toda a página e tem como título “Perto demais da violência”. Ele é construído com a
imagem destacada de um policial fazendo revista em uma sala de aula, além de tabelas com os
números da violência nas proximidades de escolas. Os crimes, portanto, estão perto demais da
escola. O que obriga a polícia a ocupar o ambiente escolar.
Assim como faz O Globo, o Extra também recorre à estratégia de geolocalizar a
criminalidade. Conforme o Enunciador, a violência está no “caminho de 744 mil crianças
matriculadas na rede pública de ensino do Rio” e os estudantes da Zona Oeste são os mais
expostos. O jornal conclui sua análise exemplificando os dados apresentados com o relato de
moradores de áreas de conflito. Uma mãe que não quis ser identificada conta um pouco do seu
cotidiano: “os policiais entram nas nossas casas, quebram a porta e as crianças ficam
desesperadas”; “ficamos com medo” e “as crianças começam a chorar”. São os tiroteios que
mais impactam a rotina dos alunos, impedindo que cheguem à escola ou voltem para casa,
refletindo no elevado índice de evasão escolar e repetência. “Outro dia, meu marido não pôde
sair de casa para buscar as crianças porque estava havendo tiroteio”, relata a mesma mãe.
Os três exemplos acima demonstram que ambas as publicações buscam ampliar o
debate sobre a problemática ao divulgar as estatísticas da violência. O Globo concentra-se na
apresentação dos dados e repercussão com especialistas, mantendo sua posição de
racionalidade e objetividade sobre o tema e compartilhando com seu leitor um saber
especializado, de referência. O Extra, por sua vez, aproxima-se mais do cotidiano pelo seu
leitor presumido ao humanizar os números com a exemplaridade da história de vida. Também
opera um compartilhamento de saberes para além das estatísticas: o conhecimento da rotina
de quem mora em áreas de risco. Os títulos das reportagens são situacionais, isto é, não
revelam uma ação (uma narrativa) mas um estado das coisas: a situação, na avaliação do
Enunciador, da violência que ocorre dentro e no entorno das escolas. O jogo dos títulos
informa, portanto, a precariedade das escolas, a falta de segurança, bem como os impactos
negativos que os atos violentos nos ambientes educativos provocam.
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6.1 A NÃO-FACTUALIDADE DO ACONTECIMENTO: A MORTE POR BALA
PERDIDA DENTRO DA SALA DE AULA

A bala que está perdida, mas encontra um estudante dentro da sala de aula e o fere
mortalmente, representa o ápice do desvio da norma para os meios de comunicação e para a
sociedade como um todo, conforme observamos em nossa análise. Mesmo que outras crianças
e adolescentes também sejam vítimas de tiros nas ruas, em festas ou dentro de carros, o
discurso de O Globo e Extra nos dizem, implicitamente, que ser atingido na escola é
inadmissível e revoltante. Sabemos que o acontecimento irrompe no espaço público pelo
trabalho de produção de sentido operado pelos meios de comunicação e evidencia, entre
outros, a ruptura e o desvio da norma (também criada pelos media). Se a escola é, pois, o
templo sagrado, espaço de proteção, cuidados e cidadania, tudo que foge a esse entendimento
merece destaque nas páginas dos jornais.
Wesley Gilbert Rodrigues de Andrade, de 11 anos, foi morto na manhã do dia 16 de
julho de 2010, após ser atingido por um tiro dentro da sala de aula no Ciep Rubens Gomes, no
bairro Costa Barros, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele era aluno do 5º ano do ensino
fundamental e tinha sido uma das crianças entrevistadas meses antes para uma reportagem de
O Globo que tratava, justamente, da violência nas escolas. Filho de pais separados, vivia com
a mãe e o padrasto, mas iria se mudar com o pai para Pernambuco assim que terminasse o ano
letivo. O motivo era a falta de segurança no Rio. A bala perdida que vitimou o garoto resultou
de um confronto entre policiais e traficantes nas proximidades da escola. Sua morte gerou
revolta entre os moradores da comunidade, que protestaram.
A capa do Extra de 17 de julho de 2010 (ANEXO PP) conferiu o tom da cobertura
adotada pela publicação: a de crítica e de revolta sobre as ações realizadas pela polícia militar
no entorno de escolas. Tal perspectiva estabelece a identidade do acontecimento. O Extra
constrói a morte de Wesley enfocando a história pessoal da vítima, descrevendo com detalhes
a cena do crime e evidenciando a dor e a tristeza dos familiares e amigos do menino.
Utilizando a metáfora da escola e da aula de matemática (o menino foi atingido enquanto
fazia contas), a publicação questiona o que leva a polícia a “ainda guerrear com traficantes
tendo crianças na linha de tiro”. Essa é a “lição que a polícia do Rio não aprende!”, grita o
Enunciador, no texto da chamada de capa. O uso da palavra “ainda” nos diz que os confrontos
próximos a escolas eram recorrentes e que, portanto, a morte do garoto, mesmo que

255

revoltante, era possível e até esperada – o que coaduna com a forma como O Globo se
posiciona.
O Globo, por sua vez, constrói o discurso da “tragédia anunciada” e trata a morte de
Wesley como mais uma entre tantas. Informa que na mesma escola outros três estudantes já
haviam sido feridos por balas perdidas e que a violência era o maior problema apontado por
alunos entrevistados pela publicação em reportagem anterior. Para as crianças do Rio de
Janeiro, os tiroteios reconfiguravam os medos comuns da infância, tendo se transformado no
novo “bicho-papão”.
O

jornal

popular

baseia-se

na

estratégia

de

aspectorização,

produzindo

discursivamente o acontecimento nos detalhes da sua narrativa: o menino morreu enquanto
segurava um lápis na mão direita. O horário em que os tiros foram disparados é informado,
bem como o que as crianças e professores fizeram para se proteger: eles se abaixaram na sala
ou no corredor, como de “costume”. O jornal segue o relato dramático quantificando os
policiais envolvidos na operação, descrevendo os gritos e a tentativa de uma professora em
salvá-lo. Como em um filme de ação policial, a ambulância demora para chegar e o estudante
perde muito sangue. Ainda é levado ao hospital por funcionários da escola, mas não resiste e
morre. Para completar o relato, o jornal informa que moradores protestaram em frente à
escola, fazendo barricadas com pneus incendiados.
O Extra repercute a morte do garoto ouvindo familiares, professores e especialistas em
segurança pública. A voz da autoridade é quem detém o discurso da crítica: “o próprio Estado
promove uma operação que deixa a escola refém”. A vítima é qualificada como “um menino
estudioso que queria trabalhar para ajudar a mãe”, também era um “filho exemplar”, um
“amigão” que dizia para o pai não se preocupar porque “não era tão perigoso” o lugar onde
morava. No entanto, o pai lamenta não ter tido tempo de se mudar com o filho.
Nos títulos em discurso direto ou situacionais, nas legendas das fotografias e no corpo
do texto, o discurso da emoção fica evidente pelo emprego do léxico do drama e da revolta: os
“gritos”, o “menino inocente”, “incertezas”, “traumas”, as “lágrimas”, “revolta”, “despedida”,
“sofrimento”. Este vocabulário se repete durante toda a cobertura, como comprovam os títulos
das páginas 19 e 20, da edição de 18 de julho de 2010 (ANEXOS SS e TT). As imagens e o
layout também remetem ao discurso da emoção: a dor do familiares, desolados no velório; o
menino no caixão, com a camisa do São Paulo por cima; o choro inconsolável de amigos e
parentes.
Lugar fundamental do binômio perda-dor, o relato minucioso de velórios e
sepultamentos é prática comum no Extra. O modo de enunciação, ou seja, a maneira de
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construir discursivamente o momento do adeus às vítimas segue uma estratégia padrão. De
praxe, o jornal destaca a revolta da família com a morte e a ação da polícia, evidenciada nos
gestos de cobrança, gritos ou desespero ilustrados pelas imagens; e ainda nos títulos
construídos em discurso direto reproduzindo a fala ou exclamação de parentes da vítima
durante o sepultamento. A criança, chorando, interpela diretamente o coenunciador enquanto
o título grita: ‘Vai não, Wesley, volta!’. A tristeza e a dor das vítimas indiretas da violência
(familiares e amigos que ficam) são representadas pelas fotografias em close do choro e das
lágrimas; assim como nos textos e nas legendas que destacam “o sofrimento do pai” e o
sentimento da “mãe de Wesley: sofrimento e reclamação com descaso do governo”.
O Enunciador posiciona-se discursivamente como solidário ao sofrimento e à
indignação dos familiares, professores e amigos da vítima. Gritos, tristeza e desespero
marcam a Enunciação. A articulação das matérias significantes faz com que a página toda do
jornal grite e chore junto com as personagens. O coenunciador é convocado a entrar na cena
do velório, seja pelo olhar convocatório do garoto que chora, no centro da página; seja pela
cor de fundo da reportagem, a mesma da parede da capela; ou até mesmo pela descrição
detalhada do clima do enterro: o meteorológico, com a “chuva que insistia em cair”, e o
emocional, com a diretora da escola gritando, pedindo perdão e tendo que ser retirada da
capela. O leitor é posicionado pelo Extra dentro da cena, interagindo, olhando e sendo visto
pela criança em lágrimas. Assim, o Enunciador compartilha a dor das vítimas com seus
leitores, que são convocados a se irmanar com o sofrimento do outro, isto é, com a dor da
nossa criança.
Por fim, verificamos que a construção do acontecimento da morte de Wesley pelo
Extra foi ganhando mais tonalidades narrativas ao longo dos dias. À dramaticidade das
fotografias, dos títulos e dos textos somam-se as cores que ilustram as páginas: dos tons de
cinza, branco e preto do primeiro dia de cobertura, passando para o fundo rosado da parede da
capela do velório, fechando com o vermelho da página de entrevista, em que a mãe do menino
(de cabelos vermelhos e sentada em um sofá igualmente vermelho) declara: ‘Eu só quero
justiça’ (ANEXO UU).
A aparência lânguida e deprimida da mãe, que segura um retrato de Wesley, constrasta
com a ira e a revolta da cor vermelha. Seu olhar encontra diretamente o olhar do
coenunciador. Nesse momento, o Enunciador-jornal sai de cena colocando frente a frente, na
Enunciação, a mãe (também enunciadora porque ganha voz do jornal) e o coenunciador (o
leitor). Com esta estratégia, o Extra se posiciona como uma publicação que possibilita a fala
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não especializada dos familiares e que reaproxima seu leitorado aos dramas com as quais está
habituado. O Extra promove o encontro do leitor de histórias com quem as vivencia.
Diferentemente do Extra, O Globo assume posicionamento professoral, de autoridade,
relembrando o leitor de que já tinha avisado que mortes como a de Wesley poderiam
acontecer. O menino havia sido personagem de reportagem produzida pelo Globo sobre a
violência nas escolas, dois meses antes. Informação prévia que justifica a manchete “O
PESADELO VIROU REALIDADE / Bala perdida mata na sala de aula estudante de 11
anos que foi personagem de série do GLOBO sobre escolas em áreas de risco” (O GLOBO,
17/07/2010, capa) e o título da reportagem principal: “Tragédia na escola / O BICHO-PAPÃO
CHEGOU / Menino que dissera ao GLOBO temer a violência é morto em sala de aula por
bala perdida” (17/07/2010, p. 14) (ANEXOS VV e WW). A estratégia revela uma
autoreferencialidade que produz sentido de valorização do próprio jornal, ou seja, reforça seu
posicionamento discursivo e institucional ao recuperar reportagens anteriormente produzidas.
O bicho-papão é recontextualizado e simboliza o novo monstro que assombra as
crianças de comunidades pobres e que convivem com a violência: a bala perdida. Por isso é
que, para O Globo, a morte de Wesley era uma “tragédia anunciada” por vários motivos: a
escola está localizada “a menos de 200 metros da favela” e está na região do Costa Barros, “o
segundo bairro mais pobre e um dos mais violentos do Rio de Janeiro”. Tais informações
dialogam com um discurso estigmatizante e de criminalização da pobreza e, em última
análise, é utilizado pelo jornal como uma justificativa para a realização de ações policiais
próximo a escolas.
Ao construir o acontecimento, O Globo reproduz o questionário respondido por
Wesley para a reportagem anterior e alerta para o maior receio dos estudantes: 80% dos que
foram entrevistados pelo jornal falaram que a violência era o principal problema. Relembrou
que no mesmo Ciep em que o garoto foi atingido, outros três alunos já haviam sido vítimas de
balas perdidas. Ou seja, ao recorrer à memória de outros acontecimentos similares, o
Enunciador engendra sentido de insegurança e indignação. Produz medo das crianças que se
sentem inseguras em sala de aula e revolta da sociedade por perceber, mais uma vez, que a
violência está tomando proporções inaceitáveis e chegando até lugares sagrados. Esta
estratégia de remeter o coenunciador a sentidos produzidos anteriormente reforça o
posicionamento discursivo da publicação: o de ser um jornal que analisa a conjuntura, que
antecipa os fatos e alerta a sociedade sobre os perigos da violência.
O Globo se concentra em repercutir o caso com moradores (que atestam e comprovam
a violência cotidiana), com o poder público (que através da secretaria de educação avisa que

258

uma equipe de assistência psicológica iria acompanhar alunos e familiares), com as
autoridades policiais (que realiza perícia e inicia a investigação, enquanto que o coronel da
PM afasta os militares que participaram da ação). O Enunciador informa, ainda, que o número
de vítimas de balas perdidas teria diminuído em relação ao ano anterior, mas que, no primeiro
trimestre de 2010, 45 pessoas haviam sido atingidas.
Apesar de manter uma postura de referência, produzindo uma narrativa mais sóbria,
composta de números, estatísticas e análises de especialistas, O Globo não deixa de utilizar
elementos significantes que constroem o discurso da emoção. Entre eles, a imagem do
padrasto, chorando, em frente a um painel colorido da escola (na capa do primeiro dia de
cobertura); a reprodução da opinião de Wesley sobre o medo das balas perdidas; o retrato do
menino, sorrindo de braços abertos, na sala de troféus do São Paulo (mesma fotografia
utilizada pelo Extra na capa do primeiro dia); a narração da cena do crime, detalhando que ele
foi atingido no peito, que havia sido socorrido por professores; a revolta dos moradores que
protestaram em frente à unidade escolar. A vítima é qualificada como “pequeno são-paulino e
líder do grêmio estudantil”, que morreu “segurando um lápis”.
A construção da morte anunciada do menino Wesley se completa com a narrativa do
adeus: cobertura do velório e uma entrevista com o pai da vítima (ANEXOS XX e YY).
Verificamos que O Globo concentra seu relato na dor do pai, ao contrário do Extra que tende
a enfocar a tristeza das mães que perdem os filhos. Sem mostrar a imagem da vítima dentro
do caixão, como costuma fazer o jornal popular, O Globo apropria-se do desabafo do pai para
enunciar, no título em discurso direto, que a criança morta “é só mais uma estatística”. Esta
mesma declaração é divulgada pelo Extra, porém, em um olho da página e não com tamanho
destaque. A fala indignada do pai opera, estrategicamente, o discurso racional de crítica ao
poder público.
Enquanto no Extra era a chuva fina e os gritos da diretora da escola que marcavam o
velório, para O Globo, foi o desabafo do pai que deu “o tom do clima de revolta que marcou o
enterro”. O Enunciador constrói, assim, o discurso da revolta racionalizada. Apesar do
sofrimento evidente, as imagens do choro dos homens (o pai sobre o caixão no velório e o
padrasto de cabeça baixa na escola) articula-se a uma fala objetiva, com teor de cobrança por
mais segurança. O Globo reforça, dessa maneira, seu poder simbólico como vigilante dos
direitos dos cidadãos e daquele que denuncia a ineficiência do Estado, mas coloca seu
enunciado na voz do enunciador-pai, a quem confere a autoridade para dizer o que diz. Com
esta estratégia enunciativa, os efeitos de sentido de sofrimento e de revolta continuam
garantidos, mesmo sob o véu da racionalidade masculina.
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O pai do menino também é protagonista na edição de 19/07/2010, em que O Globo
situa a morte de Wesley espacialmente (no layout e no texto) dentro de uma estatística de que
o “Rio tem 150 mil alunos em áreas de risco”. Confirma, assim, a declaração do dia anterior
de que a vítima era apenas “mais uma estatística”. A reportagem traz dados e avalia
programas da secretaria de educação, tratando da violência em escolas e ambientes educativos
como um problema público e uma preocupação de toda a sociedade. A fotografia do pai
mostrando a tatuagem com o nome do filho está em destaque na página, mas ilustra matéria
coordenada em que o familiar se diz revoltado com as justificativas da PM e com o pedido de
desculpas do governador.
A mãe de Wesley, coadjuvante na narrativa construída pelo Globo, somente aparece
na edição do dia 20/07/2010, em uma pequena matéria de pé de página. Todo o conteúdo
(texto, imagem e título) foi produzido pela equipe de redação do Extra e compartilhado com
O Globo, que fez outra apropriação do material, articulando os elementos significantes de
acordo com sua própria linha editorial e discursiva.
Verificamos, portanto, que a trama narrativa de cada jornal segue por caminhos
distintos: o Extra focado no drama familiar, na perda, na dor, ou seja, na concretude das
histórias dramáticas; O Globo recorrendo à memória coletiva da violência, divulgando
estatísticas e análises, mas, ainda assim, produzindo sentidos de revolta e indignação pela
abstração destes dados. Mesmo com estratégias discursivas diferentes, como observamos, os
efeitos de sentido de perplexidade e indignação convergem194. O que nos possibilita afirmar
que tanto os jornais populares quanto os de referência tendem ao compartilhamento de
emoções e à construção de narrativas dramáticas quando se trata de mortes trágicas de
crianças. O Globo constrói uma visão geral do acontecimento, relacionando-o a outros casos e
à violência estrutural e complexa do Rio de Janeiro. O Extra, por sua vez, se concentra no
drama, no sofrimento e na revolta de familiares e moradores da comunidade. Assim, ao
acentuarem o discurso da emoção, os jornais colaboram para a produção do imaginário do
medo e da ideia de que todas as crianças estão em perigo, vulneráveis, e que a escola não é
mais um ambiente seguro e protegido.

194

Observamos que especialmente neste tipo de construção de acontecimentos com grande potencial de
agenciamento de sentidos fica evidente a prática de compartilhamento de conteúdo entre jornais de mesmo
grupo. Vários elementos significantes como imagens, partes de textos, entrevistas ou declarações são os mesmos
nos dois periódicos. A maioria das fotografias utilizadas pelo Globo, por exemplo, foi produzida por
fotojornalistas do Extra. Porém, a forma com que estes elementos são articulados e arranjados no conjunto
significante da página, com maior ou menor destaque, inversão de ordem da narrativa, etc, depende da estratégia
enunciativa e da linha editorial de cada publicação.
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6.2 MASSACRE EM REALENGO: UMA TRAGÉDIA SEM PRECEDENTES E A
CONSTRUÇÃO DE DISCURSOS DE ÓDIO E DE PERPLEXIDADE

A chacina que ficou mundialmente conhecida como o Massacre em Realengo
aconteceu na manhã do dia 7 de abril de 2011, na Escola Municipal Tasso da Silveira,
localizada no bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. Wellington Menezes de
Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola armado com dois revólveres e começou a disparar
contra os alunos, matando doze adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos. O atirador foi
interceptado por policiais, cometendo suicídio. A motivação do crime nunca foi esclarecida.
Todavia, uma carta de suicídio encontrada na casa de Wellington e o testemunho de familiares
e conhecidos revelaram que o jovem era reservado, solitário, sofria bullying e pesquisava
muito sobre atentados terroristas e grupos religiosos fundamentalistas. O crime causou grande
comoção em todo o país e teve ampla repercussão em noticiários internacionais. A presidente
Dilma Rousseff decretou luto nacional de três dias em virtude das mortes.
Procedemos nesta sessão a análise da construção do assassinato em massa dos 12
estudantes de Realengo pelos jornais O Globo e Extra, buscando compreender, assim como
fizemos com o caso do menino Wesley, como dois sujeitos enunciadores pertencentes a um
mesmo grupo de comunicação constroem acontecimentos. Entendemos que o Massacre em
Realengo, como o fato foi nomeado pelos meios de comunicação, pode ser considerado um
acontecimento pré-construído, uma vez que estabelece um diálogo, em termos de memória
discursiva, com outros acontecimentos semelhantes, como o Massacre em Columbine (EUA,
1999) e o Massacre na Escola de Beslan (Rússia, 2004). As estratégias enunciativas e o modo
de articulação das matérias significantes operadas pelo Globo e pelo Extra, como veremos,
seguem um padrão narrativo-discursivo que engendra sentidos de sofrimento, indignação e
revolta, mas sobretudo de perplexidade diante do inexplicável195.
Quando a escola, o lugar seguro, sagrado, da alegria e do saber é invadida e crianças
são assassinadas, a referência social do que é protegido ou não fica abalada. Os sentimentos
de dor, tristeza e revolta que emergem ao espaço público mediático acabam unindo as
chacinas de crianças em ambiente escolar em uma memória coletiva do terror e do pânico,
exaltada pelo medo midiático que é engendrado discursivamente pelos meios de comunicação
(MATHEUS, 2011). Ao analisar a estrutura do fait-divers, Barthes (1970) afirma que um
195

Concentramos nossa análise na primeira semana de publicações sobre o caso (de 08 a 14 de abril de 2011),
com especial atenção para os três primeiros dias, em que a produção de matérias foi expressivamente maior.

261

acontecimento se torna notável em função da relação entre o ordinário e o extraordinário. A
forma com que o acontecimento é produzido, isto é, como os sentidos são articulados na
enunciação, que o torna atrativo, sensacional.
Observamos que Massacre em Realengo foi construído pelos jornais O Globo e Extra
em três episódios: o massacre, a hora do adeus, a vida que segue. A identificação dos conflitos
da trama e das figuras discursivas mobilizadas, seus papéis na narrativa e como são
qualificadas, permite identificarmos a funcionalidade de cada episódio dentro da totalidade do
enredo. Em outras palavras, a análise de cada um dos três momentos do acontecimento nos
possibilita verificar o modo de construção discursiva operado pelos dois jornais em estudo,
quando se trata de uma violência envolvendo crianças e adolescentes no ambiente escolar.

6.2.1 1º Episódio: O massacre

A situação inicial de uma narrativa jornalística, aquilo que faz o acontecimento
emergir à superfície da esfera pública mediática, é quase sempre um fato de conotações
dramáticas imediatas e negativas, segundo Luiz Gonzaga Motta (2005). É um conflito ou
situação problema que “desestabiliza, rompe o equilíbrio, traz ambiguidades”, como um
“crime, um golpe, uma infração, um choque, um rompimento, uma anormalidade climática, a
eclosão de um fenômeno físico ou social de impacto” (MOTTA, 2005, p. 5).
É por isso que na narrativa jornalística é normal a história começar pelo seu clímax,
isto é, pelo meio e não pelo início cronológico. “Os fatos saltam sobre o leitor” (MOTTA,
2005), sendo necessário, por isso, que os jornais expliquem o que está acontecendo. A
recuperação de fragmentos anteriores de significação, como depoimentos de autoridades,
especialistas ou policiais, uso de infografias que reconstituem a cena, os boxes “entenda o
caso”, são estratégias de linguagem para o leitor acessar a memória de eventos ou episódios
passados. Conexões que faltam e precisam ser trazidas pelo enunciador para garantir a
funcionalidade da narrativa e a compreensão das relações entre os fatos e informações que
vão sendo inseridas na história.
O clímax do acontecimento coincide com o início da narrativa jornalística, ou seja,
com sua emergência no espaço público mediático. Conforme Calabrese (2013), é no calor dos
primeiros dias de cobertura que o acontecimento é construído, nomeado e enquadrado. Sobre
essa matriz discursiva criada na emergência dos fatos que os jornais assentam suas estruturas
narrativas, posicionando-se e estabelecendo a identidade do Massacre em Realengo. As
edições do dia 08 de abril de O Globo e do Extra conferem, pois, o tom da narrativa e o
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posicionamento discursivo das publicações sobre o acontecimento. Verificamos que a
perspectiva adotada no primeiro dia de cobertura se manteve ao longo da semana analisada.
O Globo apresenta o Massacre em Realengo, na primeira página do dia 08 de abril,
sob a perspectiva de uma das sobreviventes (ANEXOS ZZ). A imagem de uma aluna,
amparada pela mãe – que desenha um leve sorriso de alívio – ilustra o depoimento da menina.
É ela quem narra o que aconteceu, em discurso direto e sem a interferência do Enunciador. A
moldura da página, que enquadra os sentidos engendrados pela articulação de elementos como
a fotografia e o depoimento, é a manchete: ‘Ele atirava na cabeça’ (FIGURA 14).
Três imagens, no topo da primeira página do Globo, reconstituem a cena do crime e
apresentam os personagens da trama: uma aluna que foge da escola sangrando (a vítima), o
assassino morto na escada (o agressor), e o policial que baleou o atirador (o herói).
O jornal constrói a perplexidade e o susto diante da tragédia196. Afirma que o massacre
faz a cidade, considerada pelo Enunciador como pacificada, “reviver o pesadelo da violência”.
No entanto, destaca o ineditismo desse tipo de crime. Dentre os tantos já vivenciados pela
população, esse era “o pavor que o Rio não conhecia” (ANEXO AAA). Como estratégia
enunciativa, a cidade é personificada: é o Rio que se apavora, revive o pesadelo e assiste
incrédulo e perplexo a uma violência incomum onde ela “menos” deveria acontecer, numa
escola. As imagens de crianças em pânico reforçam esse discurso, que se constrói, mais uma
vez, pela perspectiva dos sobreviventes diretos (as crianças) e da cidade. Paralelamente, O
Globo destaca e faz interpretações sobre os números da chacina: “12 crianças acuadas são
executadas”, “feriu outras 12”, “doze anos depois de Columbine em que também morreram 12
crianças”. A princípio, meras coincidências, mas que reativam a memória do terror das mortes
em escolas publicizadas pelos media.

196

O termo tragédia, muito utilizado pelos meios de comunicação para nomear acontecimentos que geram
comoção social, tem origem na arte poética aristotélica e se refere a um gênero literário e artístico. Aristóteles
descreve a tragédia como imitação de uma ação completa e elevada, em uma linguagem que tem ritmo, harmonia
e canto. Também chamada de drama, sua função é provocar, por meio da compaixão e do temor, a expurgação
ou purificação dos sentimentos (a catarse). A tragédia clássica deve cumprir três condições, de acordo com
Aristóteles: possuir personagens de elevada condição (heróis, reis, deuses), ser contada em linguagem elevada e
digna e ter um final triste, com a destruição ou loucura de um ou vários personagens sacrificados por seu orgulho
ao tentar se rebelar contra as forças do destino. As personagens de uma tragédia deparam-se inevitavelmente
com os deuses ou com diversas situações que os levam à fatalidade. A personagem principal da tragédia costuma
terminar morta ou destruída moralmente. Hoje, a tragédia pode ser todo e qualquer evento da vida real que possa
despertar emoções trágicas. A linguagem coloquial associa a tragédia a situações de grande dramatismo e dor.
Assim, uma tragédia pode ser uma catástrofe natural (inundações, seca, etc.), um crime passional ou um atentado
com numerosas vítimas, por exemplo. Acontecimento triste, funesto, catastrófico são sinônimos de tragédia.
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FIGURA 14: Primeira página e caderno especial sobre o massacre em O Globo.
FONTE: O Globo de 08/04/2011.

Uma linha narrativa se desenha na relação dos títulos das capas acima: atirar na cabeça
de alunos dentro de uma escola era um tipo de pavor que ‘o Rio não conhecia’. O ineditismo
do crime se justifica por dois motivos, segundo o discurso do Enunciador: primeiro porque a
cidade era vista como já pacificada197 e depois por se tratar de uma violência incomum porque
acontecia em uma escola. O drama na escola do bairro Realengo é construído pelo Globo
como um drama de toda a população, de toda a cidade do Rio de Janeiro. Era o Rio, e não as
crianças ou famílias, que estava apavorado.
O Extra traz as cores da violência em suas capas. O vermelho do sangue escorre pela
fachada da escola e o preto do luto simboliza elementos do quadro semântico da escola, como
o quadro-negro e o giz. Mas este quadro-negro não ensina porque ele está marcado pelos tiros.
197

Embora a chacina não tenha relação nenhuma com a violência urbana do Rio de Janeiro, conforme as
investigações irão concluir, é interessante reconhecer como o imaginário de uma cidade pacificada depois das
ações de ocupação das comunidades estava presente nos discursos sobre violência.

264

Sem muito texto, as duas capas articulam imagens apelativas, com grande potencial de
agenciar sentidos de revolta e raiva, a títulos em discurso direto (ANEXOS LLL e MMM). Na
primeira página da edição de 08 de abril é o atirador quem narra o atentado: “Vira pra parede
que eu vou te matar”. Foi assim, segundo o jornal, que “um maluco decretou a morte de 10
meninas e 2 meninos”. No topo da página, retratos de algumas das vítimas. Assim como O
Globo, o Extra apresenta aos leitores os personagens da trama: as alunas (vítimas), o assassino
(qualificado como maluco) e o cenário do crime (a escola). Na capa do caderno especial, o
olhar do Enunciador sobre o massacre é pela perspectiva das vítimas (sobreviventes ou não) e
seu desespero na hora da morte. A relação entre os títulos das capas pressupõe um (possível)
diálogo entre o assassino e as vítimas: “Vira pra parede que eu vou te matar”, diz o atirador;
ao que que as crianças suplicam: “Me ajuda, me ajuda, não me deixa morrer” (FIGURA 15).
O drama na escola de Realengo é construído pelo Extra como um drama pessoal das
vítimas, identificadas, uma a uma, nos retratos do topo da página. Não há imagens de

FIGURA 15: Primeira página e abre da reportagem especial sobre o massacre no Extra.
FONTE: Extra de 08/04/2011.
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sobreviventes ou pessoas mortas nas capas do Extra (nos retratos, as vítimas estão vivas e
sorridentes). O sentido é produzido especialmente pela simbologia dos elementos articulados
no layout das páginas, como as cores e os títulos, fazendo emergir um discurso de ódio e de
revolta. A morte e o luto estão representados nas cores das capas. Diferente do Globo, por
exemplo, que constrói o discurso do pavor e da perplexidade recorrendo às imagens das
crianças que sobreviveram (em seu alívio e sofrimento compartilhados).

6.2.1.1 A trama narrativa de O Globo: uma lição de crueldade

No Globo, o acontecimento configura-se como uma trama narrativa em cada página do
caderno especial produzido no primeiro dia de cobertura. O Enunciador descreve a cena do
crime, explica ao leitor como o assassinato aconteceu, quem são as personagens e suas
funções no conflito (as vítimas, o assassino e o herói) e quais as repercussões da tragédia. O
Globo opera uma narrativa sóbria e generalista, focada em informar, analisar e repercutir,
embora também recorra ao discurso da emoção, principalmente nas imagens.
Mesmo se tratando de um caderno especial, o layout das páginas não apresentou
muitas mudanças com relação ao padrão adotado pelo jornal: textos longos, porém objetivos e
em linguagem referencial; títulos informativos, com algumas exceções quando o Enunciador
recorre ao discurso direto entre aspas; tipologia e tamanho das fontes como de costume; e
fundo branco da página. As imagens que ilustram as páginas estão ancoradas nos textos e nos
títulos, como forma de conter sua polissemia (BARTHES, 1984) e sugerir um percurso de
leitura. As fotografias testemunhais, geralmente em plano geral, evocam o fato e as ações das
personagens, garantindo o efeito de sentido de veracidade do acontecimento. O acontecimento
é articulado em três momentos neste primeiro dia.

1) Descrição da cena do crime: utilizando a metáfora da escola, O Globo nomeia o massacre
como uma “lição de crueldade em sala de aula”, afirmando que “o terror que antes os
brasileiros assistiam pela televisão” tornou-se uma “realidade assustadoramente presente na
vida dos cariocas”. Descreve, recorrendo a vozes de vítimas e testemunhas, como Wellington
entrou na escola, disparou contra os alunos e se suicidou. As fotografias destacam a
mobilização em torno do socorro às vítimas e as falas dos sobreviventes. Todos os
depoimentos evidenciam o terror vivido pelas crianças: “ele apontou para minha amiga e
atirou”, “tinha medo de ele me matar”, “ele queria matar apenas as meninas”. Um infográfico
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intitulado “O Massacre passo a passo”, ocupa uma página inteira e completa a narrativa do
clímax do assassinato na escola.
2) Construção das personagens da trama – as figuras discursivas: conforme afirmamos
anteriormente, o acontecimento é construído pelo Globo sob a perspectiva narrativa das
vítimas: sobreviventes, familiares dos adolescentes mortos, funcionários e professores. Todos
relatam o pânico vivenciado, lamentam as perdas e refletem sobre como lidar com o
sofrimento. Além das vítimas, o jornal produz ainda as figuras discursivas do herói,
representado pelo policial militar que impede o assassino de ferir mais alunos, e do algoz, o
atirador. O ato heroico do policial de entrar na escola e balear o atirador inspira manifestações
de gratidão dos moradores. Na imagem que ilustra a apresentação do herói, um morador beija
a mão do policial. É um dos PMs quem explica, no título, como eles chegaram até a cena do
crime: “Deus nos colocou ali”. A figura do atirador é qualificada como um “fanático
religioso”, “retraído”, “discreto”, “de poucos amigos”, vítima de “bullying” na escola,
possivelmente com algum “distúrbio de personalidade” e, por fim, um “suicida”. Para
justificar o uso, pelo jornal, de tais qualificações, é o próprio agressor quem fala, no título da
reportagem que o apresenta: “Os impuros não poderão me tocar sem luvas”. O Globo recorre
a especialistas para analisar a personalidade do assassino e suas possíveis motivações para o
crime.

3) Consequências e repercussões: em todo o caderno especial produzido neste primeiro dia
de cobertura do acontecimento Massacre em Realengo, O Globo realiza movimentos de idas e
vindas a causas e consequências da chacina; em outras palavras, o jornal busca explicações
para as possíveis motivações do assassino (causas) e relata o que os assassinatos provocaram
(consequências). No momento em que tiros eram disparados dentro da escola e crianças saíam
correndo buscando ajuda e abrigo nas casas vizinhos, o pânico toma conta do entorno da
escola. Moradores vão até a instituição saber o que estava acontecendo, prestam socorro às
vítimas, levam a hospitais, acolhem. A aglomeração de pessoas gera tumulto, revolta e
apreensão. Todo esse clima em torno do fato principal (as mortes) é construído pelo jornal
como narrativas secundárias diretamente relacionada ao massacre. Neste momento, conforme
o Enunciador, todo o Rio de Janeiro é vítima do assassino das crianças de Realengo, uma vez
que todos estão implicados, direta ou indiretamente, pelo sofrimento e pela revolta. O
assassinato em massa dos alunos de Realengo repercutiu nacionalmente. A presidente chorou
e pediu um minuto de silêncio para as vítimas, lamentando ao dizer que “esses brasileirinhos
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foram tirados tão cedo da vida’. Para o governador do Rio de Janeiro, que foi até a escola,
tratava-se de um “psicopata”. As vozes das autoridades ganharam destaque nos títulos em
discurso direto, bastante utilizado como estratégia de dramatização do relato pelo Globo nesta
cobertura. O jornal destacou ainda a repercussão internacional do massacre, dizendo que
“jornais, revistas e TVs de todo o mundo relatam a primeira carnificina em escola no Brasil”.
O Enunciador traz à memória do leitor outros casos de assassinatos em escolas nos EUA, país
que é “palco recorrente de atiradores”, para reforçar seu discurso da perplexidade e ineditismo
do caso.
Ao concluir que o Massacre em Realengo foi a primeira “carnificina” em escolas do
país, O Globo fecha sua narrativa remetendo o leitor ao início do seu relato, quando afirma
que o acontecimento ficará marcado na história do Rio de Janeiro e do Brasil como o “pavor
que o Rio não conhecia”. Podemos concluir que no primeiro dia de cobertura, O Globo
constrói o acontecimento de maneira linear. A estrutura narrativa e argumentativa compõe-se
da descrição da cena do crime, apresentação das personagens e suas funções no conflito e as
repercussões do acontecimento no Brasil e no Mundo. O Enunciador se concentra em
apresentar os fatos, na ordem cronológica em que aconteceram: primeiro, o assassinato em
massa e todo o tumulto e desespero que causou, depois a investigação sobre quem era o
atirador e, por fim, as consequências e repercussões. Dessa maneira, o jornal produz sentidos
de incredulidade e perplexidade, construindo o Massacre em Realengo como uma “tragédia
sem precedentes no país”.

6.2.1.2 A trama narrativa do Extra: sensação coletiva de impotência

No Extra, a construção do Massacre em Realengo se processa pelas histórias de vida e
nos detalhes dramáticos convocados pelo Enunciador para engendrar o discurso do ódio e da
revolta. A estratégia enunciativa evidenciada nas capas mantém-se ao longo da cobertura. As
cores, o léxico, as imagens, mas principalmente os títulos, clamam a atenção do coenunciador.
As muitas fotografias – em geral testemunhais, mas também poses e enquadramentos em
close – e os títulos em discurso direto das vítimas, saltam da página, conferindo à linguagem
escrita dos textos um papel secundário. Neste caso, são as imagens (em forma de fotografias,
olhos, títulos e infográficos) que dão o tom da narrativa construída pelo Extra. Assim, o
drama se aproxima do leitorado: os sentidos de sofrimento, raiva e revoltam gritam nas
páginas.
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Diferente da estratégia de O Globo, que se concentrou no relato das ações que
conformaram o acontecimento (como o ato de entrar na escola e atirar contra as crianças, o
socorro aos feridos, o tumulto dos moradores, etc.), o Extra enfoca as histórias de vida (os
dramas pessoais, o sofrimento das famílias, o perfil do assassino). Assim, a narrativa do jornal
popular ocupa-se em dissecar os personagens da trama, seus conflitos pessoais e funções
dentro da composição do acontecimento. Neste primeiro dia de cobertura, a estrutura da
narrativa do Massacre em Realengo operada pelo Extra articula-se em três momentos, com
maior destaque para a construção das figuras discursivas.

1) Descrição do cenário: o Extra faz o relato da cena do crime e da ação do atirador a partir
de uma perspectiva espacial. Nomeia e localiza a escola, descreve passo a passo as ações do
assassino dentro da instituição, por onde passou, com quem falou, em que salas entrou e como
foi disparando contra as crianças. Recorre à ironia para informar que Wellington entrou na
escola bem vestido, mas que “um cinturão para carregar munição contrasta com as roupas
sociais, mas ninguém presta atenção ao detalhe”. Critica, assim, o descuido e a falta de
segurança dentro do ambiente escolar.
2) Construção da personagem central da trama – a figura discursiva do algoz: o perfil
de Wellington Menezes de Oliveira, responsável pela morte de 12 adolescentes, ocupa duas
páginas inteiras da edição de 08 de abril do Extra. O jornal estampa na íntegra uma carta
suicida do atirador, lista a série de adjetivos que estavam sendo usados pela população e pelos
meios de comunicação para qualificá-lo: “monstro”, “animal”, “psicopata”, “terrorista”,
“assassino”. No centro da página, o retrato em close do rosto do jovem de 23 anos articula-se
ao texto, configurando, assim, a figura do mal (ANEXO OOO).
O Extra define-o como “caseiro”, “solitário”, “quieto”, “introvertido”, “alvo de
chacotas dos colegas de escola e vizinhos”. Mas também, um “bicho do mato”, um “animal”,
um “fracasso na vida e no trabalho”, um “louco”. Era, pois, segundo o Enunciador, “um zé
ninguém sonhando ser homem-bomba”. Nas duas edições que foram impressas naquele dia, o
atirador é chamado, nos títulos em caixa alta colocados acima do retrato 3x4, de “O
MONSTRO” e “A BESTA”. O título anafórico está em relação de correferência com a
imagem que ilustra a página, ou seja, as palavras “monstro” e “besta” retomam outro
elemento do conjunto significante, qual seja, o rosto e o olhar do atirador, engendrando
sentidos de asco, raiva e ódio ao assassino.
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Como bem nos lembra Susan Sontag (2003), acerca da importância discursiva das
legendas e títulos, o significado da foto (e a reação do espectador) depende de como a imagem
é identificada, ou seja, depende das palavras. “As fotos esperam sua vez de serem explicadas
ou deturpadas por suas legendas” (SONTAG, 2003, p. 14). Por fim, a imagem de Wellington
morto e ensanguentado na escada da escola ocupa quase toda a página 18. O texto narra a sua
história de vida dramática: filho adotivo, mãe com problemas psiquiátricos e que vivia
desaparecida, frequentador da igreja Testemunhas de Jeová, que se dizia o Bin-Laden e tinha
um gato preto como melhor amigo198.

A figura discursiva das vítimas: as imagens e os títulos, que narram as mortes e contam
quem são as vítimas, conferem a moldura da tragédia que vitimou muitas pessoas (direta e
indiretamente). De um lado, retratos e o perfil das alunas assassinadas, e familiares desolados
e inconformados com as “vidas interrompidas de seus filhos”. “Para eles, só resta a saudade”,
enuncia o Extra. Choro, gritos, lágrimas e desespero reforçam o discurso de revolta. De outro
lado, as vítimas sobreviventes, que pediam socorro, pediam para não morrer e agora recebem
o consolo e o abraço do pai e da mãe. Nas fotografias, as imagens de choro e tristeza são
abrandadas pelo consolo recebido. Remetem ao alívio por terem sobrevivido ao massacre. O
relato emocionante de uma das meninas que conseguiu escapar com vida, utilizada pelo
Globo na capa do dia 08 (ANEXO ZZ), reaparece no Extra nas páginas 20 e 21 (ANEXO
PPP).
As memórias da adolescente são recontadas pela repórter do jornal junto a outros
depoimentos emocionantes de alunos, pais e mães, demonstrando que uma mesma matéria
significante pode ser articulada de diversas formas, de acordo com as estratégias enunciativas
adotadas por cada publicação na construção discursiva do acontecimento. A fotografia em
pose do abraço de mãe e filha é a mesma, mas o corte e o enquadramento operados pelos
jornais produz efeitos de sentidos distintos: no Extra, o plano geral, mais aberto, situa o leitor
em frente à escola (o cenário das mortes), destacando o consolo da mãe. No Globo, o close na
expressão das personagens aumenta o efeito emocional, dramático, da cena. Possibilita ver as
expressões de alívio e de aconchego entre mãe e filha, aproximando o leitor ao drama pessoal.

198

Sem nos determos em um debate ético, o julgamento implícito processado pelo Extra estigmatiza e discrimina
outras pessoas que possam ter comportamentos parecidos com o de Wellington por sofrerem bullying ou terem
algum transtorno psiquiátrico.
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A figura discursiva do herói: o policial militar que evitou mais mortes, tendo baleado o
assassino, também é descrito pelo Extra como o salvador, o herói. As duas publicações
constroem este personagem de maneiras parecidas: dedicam uma página à narrativa da ação
policial e a imagem que ilustra a matéria é a mesma, mas no Extra o enquadramento conferido
à fotografia aproxima um pouco mais o leitor, aumentando o efeito emocional do beijo na
mão do PM. Além do policial, o Extra constrói também os “heróis anônimos”, moradores da
vizinhança que ajudaram a socorrer as vítimas, abrigando em casa ou levando a hospitais. O
discurso da emoção é engendrado pelos relatos dessas pessoas e pelo agradecimento público
dos familiares. “O Fábio foi um anjo em nossas vidas”, reconhece o pai de uma aluna. A
publicação se apropria da declaração e a destaca como título da matéria, informando que
todos aqueles que colaboraram são anjos que deram uma “lição de amor e solidariedade”.
Extra e O Globo evidenciam a solidariedade e a comunhão de esforços da população do Rio
em torno do acontecimento trágico. O sentido produzido era o do Rio de Janeiro em choque,
em luto pelas vítimas, mas empenhado em ajudar, doando sangue, protestando, rezando ou
limpando a escola.

3) Consequências e repercussões: nas páginas do Extra, o poder público lamenta e tenta
explicar o massacre. Para o governador do Rio de Janeiro, com olhar triste e distante ao lado
do prefeito, o atirador é um “psicopata, um animal”. Assim como em O Globo, a presidente
repudia o ato de violência, “sobretudo contra crianças indefesas”. No Extra, contudo, o layout
privilegia a autoridade local em detrimento da nacional. O título da matéria principal traz a
declaração do governador, enquanto a manifestação da presidente figura em uma coordenada.
A principal repercussão do crime, de acordo com a enunciação do Extra, era a comoção social
que tomou conta da cidade toda, das ruas e da internet. A sensação, segundo o jornal, era de
perplexidade, indignação e medo de que pudesse ser na escola dos meus filhos.
A construção do clímax do acontecimento Massacre em Realengo pelo Extra é
concluída de maneira similar ao Globo. O jornal faz um retrospecto dos casos de chacinas em
escolas que chocaram o mundo, com muitas fotografias de crianças feridas. Além de publicar
um artigo de opinião do editor-executivo do Extra que resume as emoções compartilhadas não
apenas entre o Extra e seu leitorado, mas entre toda a população naquele momento: “a
brutalidade cometida na Zona Oeste por um jovem insano foi capaz de fazer emergir nas
pessoas uma sensação coletiva de impotência, de espanto, de choque”.
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6.2.2 2º Episódio: A hora do adeus

O segundo dia de construção discursiva do Massacre em Realengo pelos jornais O
Globo e Extra é dedicado ao adeus às vítimas. A cidade está em luto e acompanha cada
detalhe dos velórios e sepultamentos, bem como das investigações sobre o crime. Neste
momento da narrativa, os “ritos de dor” (MATHEUS, 2011) promovem a estabilização do
discurso da emoção. Se na emergência do acontecimento foi o choque e a surpresa que
marcam a significação, agora, é o sofrimento e a tristeza que tomam seus lugares na narrativa.
O segundo episódio do acontecimento se apresenta em três partes: a despedida, as lembranças
e a culpabilização do assassino como forma de explicar e atenuar a revolta.
Nas duas publicações, as fotografias revelam o choro, as lágrimas, a tristeza e a revolta
na hora da despedida. Muitas das imagens, inclusive, são compartilhadas por ambos os
jornais, mas produzem efeitos de sentidos por vezes distintos, a depender do modo de
apropriação e articulação com os demais elementos significantes. São fotografias compradas
de agências ou produzidas por fotojornalistas do Grupo Globo. Algumas trazem o crédito com
a indicação do veículo, outras não. Ao longo da cobertura, identificamos fotografias repetidas,
mas com cortes ou enquadramentos diferenciados.
Susan Sontag (2003) nos lembra que, desde que as câmeras foram inventadas, em
1839, a fotografia flertou com a morte. As fotos, segundo a escritora, são meios de tornar
“real” assuntos que as pessoas prefeririam ignorar. Especialmente as fotografias das vítimas
são, mais que uma estratégia enunciativa, uma modalidade de retórica porque “reiteram,
simplificam, agitam e criam a ilusão de consenso” (SONTAG, 2003, p. 11). Elas invocam
uma experiência compartilhada, por isso a importância que as fotografias assumem no
contexto de produção discursiva de acontecimentos com elevado apelo emocional, como é o
caso do Massacre em Realengo.
A capa do Globo de 09 de abril de 2011 distancia-se do padrão enunciativo do jornal,
mas demonstra o que Sontag afirma. Na primeira página, o diário dá adeus às vítimas com a
foto de uma das adolescentes mortas, dentro do caixão, compartilhando no título de poucas
palavras, situacional, o sentimento de comoção que pairava pelo Rio de Janeiro naquele dia. O
“Adeus, crianças” se completa na capa do caderno especial, que que o Enunciador revela
quem se despede das vítimas: “Uma cidade que chora” (ANEXOS FFF).
O jornal mantém seu posicionamento discursivo de personificação da cidade do Rio de
Janeiro ao afirmar, no texto da capa, que “o massacre em Realengo abriu uma ferida no Rio e
enlutou todo o país”, produzindo “tanta dor que as vítimas foram sepultadas sob uma
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comoção coletiva poucas vezes vista”. Reforça a ideia de que se trata de um drama coletivo,
de uma tragédia em que toda uma cidade lamenta e sofre, representada simbolicamente pela
mulher que chora segurando uma flor. O pavor dos alunos do primeiro dia é substituído por
lágrimas de dor por “toda a cidade”. Assim, O Globo se coloca ao lado da totalidade e da
generalidade que a cidade representa. Como uma publicação que fala em nome de todo o Rio
de Janeiro.
Os relatos de despedida ancoram as imagens de choro, desespero e consolo que
ocupam páginas inteiras. A narrativa mescla o discurso da emoção, ao reproduzir trecho de
música cantada por amigas de uma das meninas sepultadas, com o discurso referencial dos
números: “2000 mil pessoas se reuniram no cemitério Jardim da Saudade para acompanhar 5
dos 11 velórios. Outras 5 vítimas foram enterradas no cemitério do Murundu, em Realengo”.
O Globo recorre ao imaginário de “santidade” da escola e das crianças para informar
que a Escola Municipal Tasso da Silveira, local do massacre, havia se transformado em
destino de “peregrinação” e em um “santuário”. Parentes, amigos e desconhecidos “renderam
homenagens aos mortos da tragédia numa romaria ao colégio que começou ainda de
madrugada”. Ao lado, imagens das flores depositadas junto ao muro da escola, simbolizando
um altar, uma faixa pedindo paz e a palavra amor escrita com pétalas de rosas. Em outra
página, os retratos das 12 vítimas foram cuidadosamente dispostos em forma de crucifixo, no
centro da página, envolto pelas histórias de vidas interrompidas. A imagem produzida pelo
Enunciador remete à inocência e à santidade das crianças, das “nossas crianças”, as crianças
do Rio de Janeiro, pelas quais toda a cidade chora.
Os sonhos desfeitos pela morte são lamentados pelo jornal, na voz de familiares e
amigos – as principais fontes de informação nesse tipo de narrativa. O tempo verbal utilizado
é o pretérito imperfeito do modo indicativo, denotando a ruptura repentina dos planos.
Expressa ações e hábitos ocorridos em um tempo anterior, mas que não foram concluídos. É o
tempo da imaginação e dos planos para o futuro que, no entanto, não vão mais se realizar:
“sonhava ser modelo”, “vislumbrava uma carreira na aeronáutica”, “queria ser marinheira”,
“sonhava dar uma casa para a mãe”, “queria ser jogador profissional”, “queria fazer
faculdade”, uma delas “queria mudar o mundo e só trazia alegrias”. Em todos os depoimentos,
a mesma sensação: “ela tinha um futuro pela frente, brilhante, mas o atirador encerrou a
carreira dessas meninas e meninos” diz uma das mães entrevistadas. O Extra também utiliza
desta estratégia enunciativa para construir o discurso da emoção e da revolta pela morte
prematura, inexplicável e inaceitável dos adolescentes.
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Verifica-se, portanto, que O Globo lança mão da prática narrativa de contar quem são,
descrever hábitos, sonhos e personalidades para compor a figura discursiva da “criançaagredida” e da “criança-vítima”. O uso da adjetivação é recorrente e, nos retratos, todos
sorriem, provocando maior efeito de sentido de revolta e raiva. As vítimas são qualificadas
pelo Enunciador como “meninas bonitas, vaidosas e de longos cabelos”, “fãs de cantores pop
e jogadores de futebol”; “extrovertida”, “simpática”, “católica”, “com longos cabelos negros”.
Enfim, as estudantes eram “meninas comuns, com preferências e desejos compartilhados com
milhares de adolescentes da mesma idade”, ou seja, poderia ser sua filha, alerta o discurso não
dito do jornal.
A construção discursiva da figura do atirador ganha mais detalhes com o avanço das
investigações feitas pela polícia. Para O Globo, trata-se de “um lobo em pele de cordeiro” e
também de um candidato a ser enterrado em uma “cova de indigente”, já que, até aquela data
a família não havia reclamado o corpo. A repercussão das descobertas sobre o perfil do
assassino, suas possíveis motivações e modos de agir, servem para aguçar o interesse dos
leitores, que viam no atirador o responsável por uma tragédia inaceitável contra aqueles que
simbolizam a vida e o futuro de uma família e de um país.
Nesta perspectiva, O Globo dedica duas páginas inteiras para reconstruir, em detalhes,
a história de vida do assassino. Tática que, como vimos, o Extra havia utilizado no dia
anterior, revelando como duas publicações de um mesmo grupo podem divergir nas decisões
editoriais e na forma de abordagem de um mesmo acontecimento, embora construindo
discursos similares (no caso, o discurso da revolta e da indignação).
Com uma narrativa mais aprimorada, em termos de complexidade das estruturas das
frases, de vocabulário e de tamanho, O Globo constrói uma descrição menos raivosa de
Wellington Oliveira, se comparada a do Extra. Pelo contrário, o discurso construído pelo
jornal de referência tende quase à compaixão ao menino abandonado, rejeitado pela mãe, alvo
de piadas e humilhações na escola, e que pode ter atacado o colégio por vingança. Entre falas
que demonstram piedade e tentam encontrar motivações para o crime, um ex-colega de sala
de aula revolta-se: “Ninguém dava nada por ele. Foi um covarde até o fim”. O Enunciador
recorre a especialistas para tentar compor um diagnóstico psiquiátrico mais preciso mas, no
entanto, admite que seria impossível traçar um perfil. Havia indícios de transtorno psicótico
como esquizofrenia, o que justificaria, segundo o discurso construído pela publicação,
qualificá-lo como, no mínimo, um louco.
A cidade está de luto, é o que o Extra destaca na capa do caderno especial produzido
no segundo dia de cobertura do Massacre em Realengo (ANEXO SSS). Com a imagem de
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uma camiseta de uniforme da rede pública do Rio, em que está escrito “Descansem em paz!”
e “Luto!”, a página, com fundo preto, remete à tristeza e ao pesar pelas mortes. Na capa da
edição, o Enunciador adianta ao leitor que naquele dia ele encontrará “cenas de uma dor
inexplicável”. Um menino chora, desolado, com olhar disperso. A lágrima em primeiro plano.
Assim como no Globo, a cena da despedida é construída como parte do acontecimento.
Porém, o jornal destaca, na manchete, o valor ínfimo pago pelo jovem atirador ao
desempregado que vendeu a arma do crime, engendrando, mais uma vez, sentidos de revolta e
raiva (ANEXO RRR).
Imagens de caixões, cemitérios, choro, lágrimas, gritos, desespero e abraços de
consolo estampam as páginas dedicadas pelo jornal ao acontecimento. Todas coloridas, as
fotografias estão emolduradas de preto, sob a retranca que nomeia e confere identidade ao
acontecimento: MASSACRE EM REALENGO (em caixa alta e no topo). Na última
reportagem do dia dedicada ao assunto, como se não tivesse mais nada a dizer, o Enunciador
apenas publica uma fotogaleria com imagens de familiares e amigos, aos prantos, em frente
aos túmulos das crianças que acabaram de enterrar.
Nos títulos e declarações, o discurso da emoção se constrói na recorrência de um
campo lexical da despedida e da comoção por causa do inexplicável da morte: “a dor de ir ao
enterro das netas”; o “desespero assolou o cemitério”, “aos prantos, foi amparada”. “Levanta,
minha filha, levanta que a vó tá pedindo” suplica o título, em discurso direto e com a
fotografia da avó ao lado, em super close, evidenciando sua expressão de sofrimento. São as
avós e os avôs e não as mães, comumente as figuras discursivas da dor da perda, que são
evocados pelo Extra para compartilhar a revolta. A narração dos sepultamentos pela
perspectiva dos avôs (pessoas de mais idade e que normalmente são as que morrem antes)
produz ainda mais efeitos de sentido de comoção e revolta.
A figura das vítimas é objetivada pelo Extra na forma de “perolazinhas” e “anjinhos”
que se foram. O perfil de cada um dos adolescentes assassinados é construído pelo jornal,
compondo, assim como faz O Globo, o discurso dos sonhos interrompidos. Nas narrativas, os
duas publicações tensionam, sempre que possível, o que as crianças eram (suas
personalidades, gostos, vontades, hábitos) com o que poderiam ser (cantora, pediatra,
modelo). Assim, os jornais constroem discursivamente o enterro de corpos e de sonhos.
Na edição de 09 de abril, embora fique evidente a estratégia enunciativa de enfocar o
sofrimento da perda, o Extra continua a agregar novos elementos à figura discursiva do algoz.
Com base nas investigações da polícia, atualiza seu leitorado dizendo que o assassino havia
planejado o ataque, que estivera na escola na semana anterior, que era “o impopular esquisito
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que virou monstro”. Detalha quais as armas usadas, como ele tinha comprado e aprendido a
usar. O objetivo era, citando a fala da autoridade policial, “traçar um perfil completo e
definitivo do acusado”. Missão que, como verificamos, o Extra toma para si.

6.2.3 3º Episódio: A vida que segue

Passados o choque e a perplexidade iniciais com o massacre, que representou o clímax
do acontecimento e marcou o discurso de O Globo e Extra no primeiro dia de cobertura, e a
tristeza e desolação do adeus às vítimas, o terceiro episódio narra o dia seguinte dos
moradores do bairro de Realengo. Paira sobre ambas as publicações o sentido de
conformismo, de aceitação velada da violência e um esforço em seguir a vida. Nos dias
seguintes ao massacre, O Globo e Extra atualizam seus leitores sobre os rumos da
investigações, as novas descobertas, pistas, indícios e boatos em torno do assassino e suas
motivações. Enfim, tudo o que se relaciona ao acontecimento e possa explicar o que
realmente levou Wellington a matar friamente 12 adolescentes da Escola Municipal Tasso da
Silveira.
A dor e o sofrimento vão sendo expiados, dia após dia, nas narrativas sobre a rotina
dos moradores e o trabalho da polícia. Das famílias e vítimas pouco ou quase nada mais se
fala no Globo. O crime é revivido por professoras que presenciaram o massacre e contam
como foi, como se sentiram e o que pensam para o futuro. Protestos de estudantes em áreas
nobres da cidade tentam tornar visível a indignação da população do Rio, apesar disso, não
conseguem simbolizar a revolta (ou mesmo o ódio) de familiares e moradores próximos ao
local do massacre.
O Globo constrói discursivamente as consequências e repercussões do acontecimento
que deixou o Rio perplexo. Na capa da edição de 10 de abril de 2011, o jornal mostra a rotina
dos moradores do entorno da escola de Realengo, caminhando e andando de bicicleta. Nas
imagens que compõem a página cuja manchete é “A vida que segue”, o movimento das
pessoas é para frente, adiante, indicando superação. O texto, que se aproxima da linguagem
literária, relata o cotidiano da população dois dias após o massacre (um sábado pela manhã) e
anuncia que o governo do estado e a ONG Viva Rio decidem retomar imediatamente a
campanha do desarmamento. De acontecimento inesperado que irrompe bruscamente na arena
mediática, o Massacre em Realengo evidencia, na construção discursiva operada pelo Globo,
um problema público que merece amplo debate: a questão do desarmamento da população
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brasileira – tema que retorna à visibilidade a cada novo acontecimento similar, especialmente
nos Estados Unidos.
O jornal agenda as discussões sobre o desarmamento, posicionando-se a favor da
retirada de armas de fogo de circulação e do início imediato da campanha de entrega
voluntária de armamento mediante indenização do Estado. Buscando mobilizar seu leitor a
posicionar-se da mesma forma, a publicação agrega ao seu discurso estatísticas, dados e
análises de especialistas que referendam sua opinião. Além disso, ilustra a reportagem com
crianças destruindo armas, uma referência evidente às vítimas do massacre. Na imagem, dois
meninos sorridentes, moradores da Rocinha, destroem uma pistola a golpes de martelo,
durante a campanha realizada em 2004. Com tal estratégia, o jornal informa, implicitamente,
que o desarmamento é a única forma de prevenir que crianças como as da foto não sejam as
próximas vítimas. E, se no dia anterior O Globo dizia “Adeus, crianças” na manchete, nesta
edição enuncia o adeus às armas e às munições.
Relativizando os discursos do medo e da perplexidade construídos nos dois primeiros
dias do acontecimento, o Enunciador busca agora racionalizar sua narrativa, avisando que,
apesar de tudo, “a vida seguiu”. Um dia depois do sepultamento das vítimas, o “povo” de
Realengo, como foram nomeados os moradores do bairro, agora “se via no dever de despertar
e encarar a ressaca que lhe fora imposta”. Nas imagens, os habitantes conversam na padaria e
compram o jornal, enquanto crianças vão para a escola de mãos dadas com a mãe. O cenário
de desespero cede lugar a uma calmaria triste, entorpecida, de busca por explicações.
A narrativa construída pelo Globo vai se fechando como se ganhasse um novo fôlego.
Apesar da indignação e do choque, a vida continuava. A escola “ainda é um lugar seguro”, diz
a voz do especialista convocado pelo Enunciador para analisar o caso. E, além disso, ações
estavam sendo feitas para reduzir o número de armas no Brasil. Enquanto o governo e
parlamentares brasileiros debatiam a lei do desarmamento e campanhas para recolher armas,
especialistas eram mobilizados para ajudar o leitor a entender quem era o assassino e porque
matou tantas crianças. Assim, depois da emoção dos primeiros dias, o Enunciador começa a
construir um discurso da racionalidade, do detalhe e da análise especializada sobre o caso. No
início, o jornal contou o que havia acontecido; agora, reflete sobre o assunto junto ao seu
leitorado. O acontecimento Massacre em Realengo teve, portanto, seu clímax e ponto alto de
dramaticidade no primeiro e no segundo dia de narrativa, estabilizando-se, em termos
discursivos, nas consequências e repercussões que provocou. Neste momento, o discurso da
emoção começa, pouco a pouco, a sair de cena e dar lugar ao discurso do saber. O Globo
começa, assim, a retornar para a sua regularidade discursiva.
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O Extra, na tentativa de expiar o sofrimento através de um culpado, continua a
construir, no terceiro dia de sua cobertura sobre a chacina, a figura do assassino como um
monstro: montando peça a peça um quebra-cabeças formado pelos detalhes de sua
personalidade. O jornal investiga e traz à tona pormenores da vida do atirador na tentativa de
explicar o inexplicável, evidenciando sentidos de ódio e indignação. A promessa de “traçar
um perfil completo e definitivo do acusado”, feita pelo Enunciador a seus leitores no dia
anterior, estava sendo cumprida. Na primeira página de 10 de abril (ANEXO UUU), o jornal
garante explicar “como o bobão da turma virou uma besta assassina”. Posiciona-se, assim,
como a publicação que representa as famílias e os moradores de Realengo em busca de justiça
(FIGURA 16).
Com um discurso raivoso, o Extra constrói o perfil detalhado de Wellington de
Oliveira. Descreve-o como “bobão da turma”, “besta assassina”, “egoísta”, “solitário” e com
uma personalidade “monstruosa”. Isso apenas no título e subtítulo da manchete. Esse perfil

FIGURA 16: A figura do assassino. FONTE: EXTRA, 10/04/2011, capa e página 3.
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pode explicar, segundo o jornal, a atitude do jovem. A história do “assassino cruel e macabro”
foi dissecada pela publicação, que dedica uma página inteira ao grande vilão do
acontecimento. Segundo o jornal, a única coisa que o atirador tinha era “ódio, muito ódio”.
O perfil de Wellington é apresentado em um texto que não segue o padrão jornalístico
da notícia, assemelhando-se mais a um artigo de opinião. O Enunciador realiza um trabalho
de juntar as peças para elaborar o retrato do assassino. Faz isso agrupando, em uma narrativa
quase ficcional e cheia de julgamentos de valor, ironias, adjetivação e senso comum, tudo o
que já havia sido dito sobre o atirador de Realengo até aquele dia, inclusive pelo próprio
Extra. Poucas informações novas foram acrescentadas. O objetivo parece ser compartilhar
com seu leitorado um tipo de saber específico: os detalhes sórdidos da história de vida do
assassino (ANEXO VVV).
O Extra também recorre ao discurso de especialistas (criminologistas e psiquiatras
forenses) para compor seu discurso, embora a quantidade de adjetivos e construções com
julgamentos de valor evidenciem a estratégia do Extra de expor a sua opinião sobre o
assassino e não a dos entrevistados. Como nos trechos: “abraçou a solidão como
companheira”; “menino bobo da sala”; “o silêncio fazia dele um sujeito esquisito”;
“adolescente de comportamento duvidoso”; “não tinha namorada”; “tinha ódio”; “um
colecionador de fracassos”; “frio e calculista”.
Contrapondo ao retrato do assassino perverso, o Enunciador apresenta os perfis das 12
vítimas, como O Globo havia feito na edição do dia anterior, advertindo o leitor de que se
trata de histórias “antagônicas”: “Wellington era descrito como introspectivo e esquisito. Os
adolescentes, alegres e cheios de vida”. O jornal apresenta, em página inteira, as
personalidades, sonhos e características das crianças assassinadas (ANEXO WWW).
Desenha, assim, a estrutura narrativa e argumentativa desta edição utilizando como fio
condutor os sentidos de ódio e indignação: mostra primeiro ao leitor quem é o assassino
“cruel e macabro” para, em seguida, descrever as vítimas inocentes que tiveram seus sonhos
interrompidos.
Neste terceiro episódio da narrativa, o Extra reforça o discurso da solidariedade e da
compaixão, apresentando outros heróis que ajudaram no socorro às vítimas (médicos, pais,
policiais e bombeiros), além de informar que as doações de sangue continuavam. Mas, por
outro lado, destaca que casa do atirador havia sido pichada por moradores revoltados,
retornando ao discurso do ódio.
Dias depois da tragédia, a caçada aos que o jornal chamou de cúmplices do assassino,
por terem vendido as armas do crime a Wellington, prosseguia. Professores e alunos tentavam
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reconstruir a escola e, também, a si mesmos. A fim de tornar mais acolhedor o lugar da
tragédia, voluntários se mobilizam para limpar e pintar as paredes da escola. É o drama,
portanto, que une as pessoas em solidariedade a um espaço público que representa o futuro, o
sagrado, a proteção. Assim como O Globo, o Extra também opera um discurso da vida que
segue, só que mais focado na realidade dos moradores do bairro vitimado pela chacina e no
que está sendo feito na escola para acolher novamente os estudantes.

***

A construção do acontecimento Massacre em Realengo é operada pelo Extra e pelo
Globo, pois, em dois movimentos concomitantes: os jornais articulam a personificação do
acontecimento (na figura do vilão versus vítimas); e engendram uma temporalidade
articulando um passado do acontecimento (a vida trágica do atirador e seus planos de
vingança), o presente do acontecimento (o crime) e o futuro interrompido (os planos e sonhos
das vítimas).
O Globo constrói o acontecimento como uma violência inexplicável e uma tragédia
sem precedentes. Engendra um discurso de perplexidade e pânico, em um primeiro momento,
posicionando-se solidário ao medo e a tristeza de seus leitores, representados pela
coletividade da população do Rio de Janeiro. O jornal de referência compartilha saberes
especializados, mas também emoção, como se, apesar de todas as tentativas, fosse impossível
explicar (e aceitar) o que aconteceu.
O Extra constrói o Massacre em Realengo como uma violência injustificada,
produzindo um discurso de ódio e revolta, seja no modo como descreve o assassino, como
narra a cena do crime ou apresenta as vítimas; evidenciando o compartilhamento de emoções
com seu leitorado. Por outro lado, a publicação opera também a partilha de um saber
característico dos jornais populares: um saber de bastidores, que tece relações entre a história
de vida do assassino e o crime trágico. Em suas páginas, o discurso materializa-se em
elementos significantes dramáticos e, na articulação entre eles, é como se o jornal gritasse
junto com seu leitor sua raiva e indignação.
É possível afirmar, portanto, que em acontecimentos como a morte do menino Wesley
e o Massacre em Realengo, que produzem grande comoção na sociedade, tanto O Globo
como o Extra tendem a construir um discurso de emoção, utilizando estratégias enunciativas
que reforçam o sentido da violência e da revolta, aproximando-se de uma fronteira comum: a
da espetacularização do sofrimento e da popularização do discurso. Constroem, pois, sentidos
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da violência aproveitando que a temática já é, por si só, um atrativo especial, pois comove,
choca e revolta os destinatários do conteúdo da publicação. A violência narrada pelo
perspectiva do sofrimento convoca o leitor a se irmanar com a dor do outro. Os jornais
agenciam saberes e emoções e, portanto, “fazem-saber”, “fazem-crer”, e também, “fazemsentir”.
Admitimos, enfim, as diferenças de posicionamento discursivo entre O Globo e Extra,
mas verificamos que ambas as publicações adotam a espetacularização do sentido da
violência e do sofrimento envolvendo crianças e adolescentes como estratégia enunciativa
para informar e seduzir. Compartilham, assim, não somente informações, mas também o
entretenimento e a dramatização da vida cotidiana como recurso de sensibilização e
fidelização de seus leitores aproximando-se de uma maneira mais popular de produção do
jornalismo impresso.
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CONCLUSÃO

Intentamos, nesta pesquisa, responder ao seguinte questionamento: como um jornal de
referência como O Globo e um jornal popular como o Extra, ambos integrantes de um mesmo
grupo de comunicação, e, portanto, oriundos de um mesmo emissor, posicionam-se
discursivamente e constroem o sentido da violência envolvendo crianças e adolescentes? Para
tanto, analisamos comparativamente o funcionamento discursivo dos dois jornais para
compreender como promovem o engendramento de sentidos da violência em suas páginas.
Admitimos que a relação que se estabelece entre emissor (o Grupo Globo) e sujeitos
enunciadores (os jornais O Globo e Extra) é uma condição de produção constitutiva do
discurso jornalístico, conforme discutimos no capítulo quatro.
A presente pesquisa situa-se, assim, no interior do campo da Comunicação,
prioritariamente dentro de uma abordagem semiodiscursiva e sociológica de estudo da
produção de sentido pelos media. Trata-se de uma problemática que é da ordem da
Enunciação, dentro do contexto de trabalhos sobre a construção discursiva operada pelos
jornais, em que se busca superar uma visão imanente do discurso em si e avançar para uma
compreensão das suas condições de produção e implicações no processo de significação.
Inspira-se principalmente na Sociossemiótica sob o olhar de Eliseo Verón – nos conceitos de
semiose, mediatização, enunciação, acontecimento e posicionamento discursivo – e nos
trabalhos de análise do acontecimento mediático e do jornal impresso realizados por Maurice
Mouillaud, entre outros.
Observação sistemática do acervo online de ambos os jornais, leitura da bibliografia
de referência e estudo exploratório de O Globo e Extra no período de 01 a 07 de outubro de
2012 nos levaram a formular duas hipóteses que conduziram a nossa reflexão. A primeira
resposta hipotética para a problemática ora apresentada era a de que a estratégia discursiva
utilizada pelo O Globo e pelo Extra para construir discursivamente a violência envolvendo
crianças e adolescentes era a do compartilhamento de saberes e de emoções. Nesta
perspectiva, cada publicação, de acordo com suas características, acentua um tipo de
compartilhamento com seu leitorado: O Globo um saber especializado, geralmente de
referência e de origem científica; e o Extra emoções como forma de construir efeitos de real a
partir dos detalhes da narrativa.
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Porém, esta hipótese ainda não respondia satisfatoriamente a questão do
funcionamento discursivo de dois jornais integrantes de um mesmo grupo de comunicação,
dentro de uma abordagem comparativa. Afinal, como esta condição de produção – possuir um
mesmo emissor empírico – implicava ou não na enunciação dos jornais em estudo era um
ponto que nos inquietava.
Entendendo que o jornal impresso é um dispositivo extremamente complexo, que
articula matérias significantes diversificadas para produzir sentidos, seria impossível pensar
que O Globo se posicionasse apenas como o jornal de referência, sóbrio e pedagógico, e o
Extra apenas como popular, didático e coloquial quando o assunto é a violência envolvendo
crianças e adolescentes – um tema que historicamente agencia sentidos patêmicos de
sofrimento e revolta. Assim, para evitar qualquer tipo de classificação maniqueísta dos nossos
objetos de estudo, consideramos como ponto de partida admitir que O Globo acentua um
compartilhamento de saberes e o Extra acentua as emoções, operando os dois modos de
enunciação a depender do acontecimento que é construído.
Com base nas observações exploratórias do corpus, verificamos que quando se tratava
de um acontecimento envolvendo atos violentos contra crianças que gerava grande comoção
na sociedade (pelo surpreendente ou pelo extraordinário), tanto O Globo quanto o Extra
apresentavam a tendência em enfatizar emoções e sensações. A partir desta constatação,
constituímos a segunda hipótese da pesquisa: em se tratando de um mesmo acontecimento, os
dois jornais do Grupo Globo utilizam estratégias discursivas que reforçam o sentido da
violência e do sofrimento, aproximando-se de uma fronteira comum quanto ao modo de
enunciação.
Responder a nossa problemática tendo como norte essas duas hipóteses nos demandou
encontrar soluções teóricas e metodológicas para os desafios inerentes à pesquisa. Primeiro,
para compreendermos o funcionamento discursivo das duas publicações, entendendo como
articulam as matérias significantes em suas páginas para compor sentidos da violência
envolvendo crianças e adolescentes, estudamos as regularidades discursivas diacronicamente
e dentro de um espaço temporal mais alargado, conforme nos ensina Eliseo Verón (2004).
Para o autor, é impossível ao analista fazer inferências ou suposições sobre o modo de
enunciação de um jornal impresso, por exemplo, sem sistematizar as suas regularidades. A
estratégia analítica consistiu em observar a partir de uma perspectiva mais ampliada aquilo
que, dia a dia, o jornal apresenta como recorrências discursivas.
Optamos, portanto, por comparar jornais que, historicamente, não são vistos como
comparáveis: um jornal de referência e um jornal popular – mas que integram um dos maiores
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conglomerados de comunicação da América Latina. O desafio era justamente estudarmos até
que ponto uma publicação qualificada como de referência mescla elementos populares em seu
discurso e quando um jornal popular recorre a estratégias referenciais e sóbrias para enunciar.
Assim, procedemos uma análise não apenas de jornais impressos isoladamente, mas
comparativamente, entendendo-os como dois sujeitos enunciadores com características
próprias e que se inserem em um modelo de negócios de convergência e segmentação
mediática – em que grupos de comunicação com um histórico de circulação de jornais de
referência criam publicações populares para atender a um novo tipo de leitor.
Com a problemática e hipóteses delineadas, além de definidos os operadores de
análise (explicitados no capítulo três), sentimos a necessidade de selecionar um corpus
abrangente e diversificado. A amostra está dividida em um corpus principal, composto de
matérias publicadas no O Globo e no Extra de 2000 a 2014 e selecionadas com base no
método da semana construída. A esse corpus adicionamos uma amostra de apoio quando
houve necessidade de mais elementos para a análise. Esse conjunto de matérias nos
posibilitou sistematizar as regularidades discursivas de cada publicação, individualmente e
comparativamente; compreender como os dois jornais constroem discursivamente as figuras
da narrativa; identificar quais as vozes enunciativas mais frequentes e sua articulação com o
todo do conjunto significante; e perceber como os jornais fazem uso de imagens (fotografias e
infográficos) na produção de sentidos da violência. Nos permitiu, ainda, verificar as
invariantes discursivas do campo lexical da violência, os enquadramentos e perspectivas de
abordagem.
Um corpus secundário ancorou nossa discussão sobre como um mesmo acontecimento
é construído discursivamente por dois jornais com características distintas, mas integrantes de
um mesmo grupo de comunicação. Para isso, selecionamos dois acontecimentos que geraram
grande comoção social no Rio de Janeiro e no Brasil: a morte de um menino dentro de uma
sala de aula, vítima de bala perdida, em julho de 2010, e o Massacre em Realengo, ocorrido
em abril de 2011. Nos concentramos na análise dos três primeiros dias de cobertura de cada
um deles por entendermos que o acontecimento, como nos lembra Calabrese (2013), é
nomeado, configurado e estabilizado no “calor do hora” de sua emergência – no caso do
jornalismo, coincide com o clímax da narrativa (MOTTA, 2005), ou seja, com o que irrompe
bruscamente no espaço público mobilizando a produção mediática. Com esta amostra foi
possível cotejar a tendência ao uso da estratégia discursiva das emoções tanto pelo O Globo
quanto pelo Extra, verificando que cada publicação, à sua maneira, articula modos de
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enunciação que reforçam sentidos da violência, tais como medo, raiva, dor, tristeza,
sofrimento.
Logo, nos pareceu coerente trabalhar com duas amostras. É evidente que as análises
foram se complementando e oferecendo elementos interessantes para cada uma das
discussões. Isso porque, mesmo durante a construção de um acontecimento de maior comoção
social, cada publicação busca manter o posicionamento estabelecido com seu leitorado,
esforçando-se em seguir por um caminho de regularidade discursiva, que é justamente o que
define sua posição no mercado editorial e perante os demais meios de comunicação do grupo.
No entanto, os jornais têm a propensão a exacerbar sentidos de emoções que são partilhados
social e culturalmente quando o assunto demanda tal postura enunciativa. Significa afirmar
que O Globo mantém seu posicionamento sóbrio e pedagógico, mas recorre ao discurso da
emoção quando se trata de um evento extraordinário, inédito ou altamente desviante; e o Extra
continua posicionado como a publicação popular e cúmplice, utilizando elementos do saber
referencial quando pretende aprofundar uma discussão, geralmente evidenciando causas e
consequências do acontecimento.
Buscamos compreender, assim, os modos de dizer que configuram o posicionamento
discursivo e institucional dos jornais O Globo e Extra sobre a violência infanto-juvenil a partir
de condições de produção específicas: expansão de grandes grupos de comunicação no Brasil;
segmentação do mercado editorial; fortalecimento dos jornais populares; consolidação de
práticas de integração jornalística, tais como rotinas produtivas, conteúdos e princípios
editoriais partilhados; e avanço do processo de mediatização, em que os indivíduos estão cada
vez mais informados em tempo real, compartilhando conteúdo e experiências via redes sociais
online e tornando-se coprodutores de informações.
A Sociossemiótica e as teorias da Enunciação nos ofereceram caminhos interessantes
para a definição de parâmetros de análise, para o estudo das relações que se estabelecem entre
as diferentes matérias significantes que compõem o jornal e, sobretudo, para a articulação dos
discursos analisados com o ambiente sociocultural em que é produzido. Conforme
apresentado no capítulo três, o jornal é um dispositivo que se configura nas ligações que cria
com o contexto e com os sujeitos discursivos que instaura, nos processos de produção e
articulações internas que constrói e nas expectativas que dirige à instância de reconhecimento,
seu leitorado. Dessa maneira, o desenho metodológico e analítico elaborado para esta
pesquisa nos permitiu analisar: o discurso e a construção de sentido da violência envolvendo
crianças e adolescentes pelos jornais O Globo e Extra; o entendimento sociocultural sobre a
temática da violência; as condições de produção que deixam traços na materialidade do
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discurso; bem como o posicionamento discursivo e institucional estabelecido pelas
publicações face a seus públicos.
Assim, o percurso realizado nos levou a reiterar algumas observações e suposições que
estavam no início do nosso trabalho: 1) a de que existe toda uma construção sociodiscursiva
acerca da noção de violência envolvendo crianças e adolescentes que se processa no interior
de uma semiose social, histórica, cultural e infinita; 2) que esta produção discursiva é
impulsionada e cada vez mais complexificada com a visibilidade da temática operada pelos
meios de comunicação, entre eles os jornais impressos; 3) que a violência envolvendo
crianças e adolescentes não é um fenômeno novo, mas algo complexo e uma das faces do
entendimento que é construído social, cultural e discursivamente acerca das noções de
criança, adolescente, direitos e violência; 4) e que a presença desta violência nas páginas dos
jornais nos remete à evolução social do fenômeno, bem como aos sentidos produzidos sobre
ele; 5) que paralela à mobilização mundial de defesa e proteção dos direitos de crianças e
adolescentes, verifica-se a inserção, no mercado editorial brasileiro, de jornais considerados
populares ligados a grandes grupos de comunicação com tradição em publicações de
referência; 6) e, por fim, que tanto jornais de referência quanto populares tendem, atualmente,
a uma popularização de seus discursos e ao compartilhamento de saberes e emoções quando o
assunto é a violência infanto-juvenil.
Em termos de condições de produção do discurso dos jornais O Globo e Extra, uma
primeira constatação diz respeito à integração jornalística e às rotinas produtivas: ambos
compartilham conteúdo entre eles e entre os demais veículos informativos do grupo. Pesquisa
exploratória realizada em 2012 já apontava a publicação de reportagens semelhantes, embora
com algum tipo de edição. Naquele momento, foi possível perceber regularidades discursivas
no interior de cada jornal e, ao mesmo tempo, diferenças de estratégias enunciativas e suas
implicações no posicionamento discursivo, em função do perfil do leitor construído pelas
publicações: O Globo com conteúdo mais voltado para temas como política nacional e
internacional, macroeconomia, esporte, e com relatos de acontecimentos com enfoque em
interesses gerais; e o Extra com formato menor e menos páginas, fotografias maiores e de
mais destaque na capa, com mais notícias no formato fait-divers, bem como relatos de casos
particulares e individuais.
A ideia do compartilhamento do conteúdo como rotina produtiva que implica nas
estratégias enunciativas foi se tornando mais palpável ao longo do trabalho de análise.
Identificamos que ao construir a violência envolvendo crianças e adolescentes, especialmente
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quando se tratava de um acontecimento com maior potencial de agenciamento de sentidos de
revolta, raiva, sofrimento, O Globo e o Extra utilizavam matérias significantes semelhantes.
Observamos, conforme apresentado no capítulo cinco, que O Globo e Extra
compartilhavam conteúdos brutos, como fotografias, informações, infográficos, dados,
declarações e até mesmo reportagens inteiras, contudo, a articulação dessas matérias
significantes seguia a linha editorial própria de cada publicação. O que nos leva a concluir que
dois jornais de um mesmo grupo de comunicação podem trabalhar em sinergia, partilhando
rotinas e conteúdos e, mesmo assim, produzirem sentidos distintos sobre um mesmo fato
noticiado, permanecendo alinhados a seus posicionamentos discursivos e institucionais e em
conformidade com as expectativas de leitura de seus públicos. A prática do compartilhamento
de conteúdo é, pois, uma forma de integração jornalística de veículos noticiosos de um
mesmo grupo mediático e uma estratégia enunciativa.
Outra rotina dos jornais estudados e que evidencia a integração jornalística é remeter o
leitor (o coenunciador) a outros produtos noticiosos do grupo. O Globo e Extra costumam
citar telejornais (Jornal Nacional, Fantástico, etc) ou sites (G1, O Globo Online, Extra Online)
como fontes de informação no corpo do texto ou mesmo direcionar o leitor a enquetes e
debates realizados pelos media digitais, a programas de rádio e até mesmo novelas,
autoreferenciando, assim, todo o Grupo Globo. Os Enunciadores Extra e O Globo situam,
pois, seus leitorados dentro do grande conglomerado brasileiro de comunicação, demostrando
que o imaginário e a memória da violência envolvendo crianças e adolescentes fazem parte da
agenda pública de debates e também da pauta de todo o Grupo Globo.
A construção de sentido perpassa então outros media do grupo, promovendo diálogos
e compondo uma interdiscursividade própria. Denota que a produção de sentidos operada pelo
Grupo Globo não se fecha no jornal impresso em si, mas dentro de um sistema de
autorreferenciação que se completa não apenas na relação entre sujeitos enunciadores e
coenunciadores, mas na totalidade de produtos informativos geridos pela Infoglobo. Trata-se,
portanto, de um processo cíclico de Enunciação em que o sentido se processa na articulação
de elementos significantes das páginas dos jornais e na conexão com o que é produzido pelos
diversos media noticiosos do grupo.
Acerca da hipótese do compartilhamento de saberes e emoções, verificamos que
ambos os jornais em estudo operam, em maior ou menor grau, as duas estratégias
enunciativas. A diferença é que O Globo compartilha um saber especializado, referencial,
distanciado, racional e cosmopolita, evidenciando a fala dos especialistas sobre as nossas
crianças e sobre as crianças do mundo; o Extra, por sua vez, compartilha um saber popular,
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local, e por isso mais próximo do cotidiano de seu leitorado, isto é, um saber do dia a dia e de
utilidade sobre como viver melhor e cuidar das nossas crianças. Cada um, no entanto, focado
em falar da sua própria criança: no Globo, a nossa criança é aquela que vive nos bairros de
classe média e rica da cidade, enquanto a nossa criança do Extra vive nas comunidades e
estuda em escolas públicas. As duas publicações também compartilham emoções como medo,
tristeza, raiva e revolta quando constroem a violência envolvendo crianças e adolescentes.
Mas a emoção, no Globo, é contida e triste e, no Extra, aflorada e desesperada. Para além de
se relacionarem com seus leitorados pelo saber ou pela emoção, os jornais O Globo e Extra
compartilham ainda experiências, em forma de memória sobre a violência no Rio de Janeiro
(como sendo uma cidade com locais perigosos, hábitos inseguros, etc.).
A análise das regularidades discursivas da produção de sentido sobre a violência
envolvendo crianças e adolescentes nos permite concluir que O Globo constrói o discurso da
rua: racional, distante, pedagógico e da “emoção disciplinada” (DAMATTA, 1997).
Caracteriza-se por operar a abstração, a generalização e muitas vezes reforçar sentidos da
violência como fatalidade – como algo esperado, inevitável, quase um destino; por utilizar
como estratégias enunciativas as análises de especialistas e a divulgação de números e
estatísticas; e por produzir a violência como um fenômeno social e um problema público. O
Globo posiciona-se, assim, como o jornal detentor do saber, como aquele que orienta e
previne, que vigia a sociedade de maneira assimétrica e professoral, com um olhar de cima.
A construção da violência engendrada pelo Extra pode ser definida como o discurso da
casa: emocional, familiar, próximo, cúmplice e da “emoção englobadora” (DAMATTA,
1997). O Extra produz o discurso personalista e revoltado, utilizando como estratégias a
concretude dos dramas pessoais; o reforço do vocabulário do pânico e do medo; a
aspectorização pelo detalhamento das cenas do crime e das ações policiais; a exposição de
fotografias das vítimas angelicais e das mães em desespero. Posiciona-se, assim, como uma
publicação solidária às vítimas e cúmplice da polícia, como aquele que caminha ao lado do
leitor, disposto a mostrar o cotidiano de violência da cidade do Rio de Janeiro e irmanar-se
com a dor e a revolta dos implicados nela.
Inferimos que O Globo posiciona-se, portanto, como autoridade, defensor da moral e
do bom funcionamento social, reafirmando seu poder simbólico e sua história como um
grande jornal que participa dos rumos políticos e econômicos do país há quase um século; e o
Extra como o jornal parceiro do leitor, que compartilha seus dramas e angústias do dia a dia e
da experiência de viver em uma cidade que é uma das mais violentas do país – comungando
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de um imaginário do medo e também de uma memória da luta por uma vida melhor nas
batalhas cotidianas da população.
Tais regularidades discursivas corroboram nossas asserções sobre as expectativas de
leitura construídas por cada publicação: o leitor dos números, mais racional, de O Globo; e o
leitor das histórias, mais emocional, do Extra. As publicações permanecem fiéis a suas
estratégias discursivas e critérios de noticiabilidade, em conformidade com o posicionamento
discursivo e institucional adotado: O Globo comunicando-se com o público mais favorecido
economicamente, com ensino superior e que mora nas áreas nobres da cidade; e o Extra
comunicando-se com as classes média e baixa que residem principalmente nas periferias e
comunidades. Sendo assim, o modo de Enunciação da violência envolvendo crianças e
adolescentes engendrado diariamente pelos jornais O Globo e Extra, bem como o horizonte de
expectativas de seu leitorado, interfere diretamente no posicionamento discursivo adotado
pelos dois jornais.
Observamos, todavia, que quando se trata de acontecimentos violentos com alto grau
de ruptura da norma social (filhos matam os pais, crianças de famílias ricas assassinadas pelos
pais, massacres em escolas e mortes de crianças por balas perdidas, etc), o Extra e O Globo
mesclam estratégias enunciativas referenciais e populares. Atendem, assim, a uma série de
anseios e expectativas do seus públicos leitores – mais semelhantes em suas angústias, desejos
e opiniões do que se supõe comumente, especialmente na atual ambiência de mediatização,
com aumento de acesso e circulação de informação, em que a tendência é que os leitores dos
jornais de referência e dos populares tornem-se cada vez mais parecidos. Assim, tanto o
leitorado do Extra quanto de O Globo querem saber e entender os números, bem como
emocionar-se com as histórias de vida.
Seguindo a análise das regularidades discursivas dos jornais em estudo, buscamos
compreender como O Globo e o Extra constroem a violência urbana e a violência doméstica
que atinge crianças e adolescentes – dois fenômenos igualmente entendidos como ruptura e
desvio da norma e que, por isso, chocam, impressionam e mobilizam a opinião pública. No
entanto, no nível da Enunciação de ambas as publicações, as violências que acontecem no
espaço público da rua e no âmbito privado da casa engendram sentidos distintos.
Na construção discursiva da violência doméstica, o tom do extraordinário da narrativa
surge no diálogo com o entendimento social da casa como o lugar da proteção e da segurança.
São os efeitos de sentido de tristeza, comoção, desolamento, languidez, depressão, silêncio e
escuridão que se articulam no conjunto significante. As páginas se calam e apenas lamentam e
choram – sem exposição de cenas de sepultamentos ou de crianças mortas. Os jornais
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constroem, pois, o sofrimento calado. A violência urbana, por outro lado, é articulada como
ordinária, que está dentro da ordem por ocorrer no espaço público da rua, local culturalmente
visto como o lugar da insegurança. Emergem, assim, sentidos de sofrimento, dor, choro, raiva,
revolta e desespero. As páginas, mais coloridas e chamativas (especialmente no Extra),
gritam, falam alto, choram. Mesmo no O Globo, onde esse tipo de produção é mais sutil, as
fotografias e infográficos enviam a leitura a tais efeitos de sentido. É o sofrimento revoltado,
nesse caso, que chega à superfície discursiva.
A análise de dois acontecimentos com grande potencial de mobilização da arena
pública de debate, apresentada no capítulo seis, revelou que O Globo e o Extra operam a
construção das narrativas recorrendo a uma economia de emoções e sensações, ancorando-se
em estratégias discursivas que reforçam sentidos de medo, sofrimento e revolta. Isto é,
quando os jornais relatam fatos que chocam e comovem (como as mortes por bala perdida ou
chacinas em escolas) a tendência é de se aproximarem de uma fronteira comum: a da
espetacularização da violência e da popularização do discurso.
Cada um dos jornais acentua, pois, determinados aspectos em suas construções
discursivas, mas convergem no entendimento geral de que se trata de violências inaceitáveis,
que comovem, revoltam, provocam raiva e indignação – devendo por isso serem tratadas
como problemas públicos que merecem visibilidade. Os sujeitos enunciadores constroem,
assim, sentidos da violência aproveitando que a temática já é, por si só, um atrativo especial.
Reconhecemos as diferenças de posicionamento discursivo entre O Globo e Extra, mas
verificamos que os dois jornais adotam, a depender da gravidade ou da excepcionalidade do
acontecimento, a espetacularização do sentido da violência e do sofrimento envolvendo
crianças e adolescentes como estratégia enunciativa para informar e seduzir. Compartilham,
assim, não somente informações, mas também o entretenimento e a dramatização da vida
cotidiana, caminhando para uma forma mais popular de produção da notícia do jornal
impresso.
Mas por quê a dor e o sofrimento atraem tanto a ponto de estarem quase todos os dias
nas páginas dos jornais? Susan Sontag (2003), em sua reflexão sobre os efeitos das imagens
de guerra entre as pessoas, defende algumas hipóteses para explicar esse comportamento.
Segundo a autora, existe uma orientação involuntária e inata para o horrível e que o amor à
crueldade é tão natural aos seres humanos como a solidariedade. As pessoas gostam de olhar
para imagens de sofrimento porque extraem delas algum grau de prazer. Além disso, Sontag
acredita que a quantidade de imagens e notícias chocantes com que entramos em contato
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todos os dias embotoa o sentimento, causa passividade e, por conseguinte, a naturalização da
dor.
A compaixão é uma emoção instável. Ela precisa ser traduzida em ação, do contrário
definha. A questão é o que fazer com os sentimentos que vieram à tona, com o
conhecimento que foi transmitido. Se sentirmos que não há nada que ‘nós’ possamos
fazer – mas quem é esse ‘nós’? – e que também nada que ‘eles’ possam fazer – e
quem são ‘eles’? –, passamos a nos sentir entediados, cínicos, apáticos. (SONTAG,
2003, p. 85).

A proximidade imaginada ao sofrimento dos outros que é assegurada pelas imagens,
acredita a escritora, sugere um vínculo entre os sofredores distantes. Do mesmo modo, o
conjunto de imagens que constitui o discurso da violência construído pelo O Globo e Extra e
engendra o sentido de proximidade do leitor à dor do outro – em geral, pose e testemunhal –
configura uma regularidade discursiva que remete com frequência os leitores às histórias
dramáticas dos implicados nos fatos. O retrato (a pose) em close e superclose de vítimas e
familiares chorando evidencia a lágrima e congelam no tempo a dor e a tristeza; enquanto a
fotografia testemunhal da cena do crime ou do momento do adeus dos velórios confere
veracidade à narrativa e aproxima os enunciadores. A violência narrada pela perspectiva do
sofrimento convoca o leitor a se irmanar com a dor do outro, mas “na mesma medida em que
sentimos solidariedade, sentimos não ser cúmplices daquilo que causou o sofrimento”
(SONTAG, 2003, p. 86).
Apreendemos com esta reflexão que a sedução faz parte do discurso jornalístico – seja
pela estratégia da emoção ou da razão – e que o público do jornal impresso quer ser
informado, mas também quer se emocionar. É momento, então, de pensarmos sobre a própria
deontologia do jornalismo e as funções a ele historicamente confiadas. Emocionar não seria
também uma das funções do discurso da informação? Informando sensações, os jornais
compartilham imaginários e memória social e, assim como as narrativas de crimes e de
violências influenciam na socialização – como defendem Kalifa (1995) e Garcin-Marrou
(2007) – o discurso da emoção produz pertencimento e identificação: uma espécie de união
em torno de princípios morais e éticos implicitamente estabelecidos no interior de uma
sociedade. O compartilhamento de emoções também informa e nos diz sobre o aceitável e o
inaceitável, o ponto limítrofe entre a naturalização aceita socialmente e o que rompe,
transforma e exige tomadas de posição da sociedade.
Assim, esta pesquisa inova ao analisar comparativamente duas publicações de grupo e
comprovar que, quando se trata de um mesmo acontecimento mediático com grande apelo
emocional, dois jornais de matrizes diferentes podem utilizar estratégias convergentes,
revelando uma tendência de aproximação em termos enunciativos. Os jornais O Globo e
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Extra, mesmo partilhando de um emissor empírico comum, algumas rotinas produtivas e
conteúdos, posicionam-se de maneiras distintas no mercado editorial, mantendo-se fiéis ao
posicionamento estabelecido na relação cotidiana com seus respectivos públicos. Apesar
disso, fazer parte de um grupo de comunicação, conforme demonstrado no capítulo quatro, é
condição constitutiva de produção do discurso, impactando, em maior ou menor grau, no
modo de enunciação operado pelos sujeitos discursivos – mesmo que as evidências sejam
sutis e inseridas dentro de um escopo ampliado de regularidades discursivas.
A construção dos dois acontecimentos analisados nesta pesquisa – a morte do menino
Wesley e o Massacre em Realengo – assemelha-se em ambos os jornais, com maior
recorrência do discurso da emoção. Isto porque o conteúdo é engendrado no conjunto
significante com base na linha editorial, nas expectativas construídas dos leitores e nas “regras
do jogo” impostas pelo grupo de comunicação e/ou definidas pela publicação. Podemos dizer
que, assim como uma matéria significante pode produzir vários significados, um conjunto
significante também engendra sentidos diversos a depender da articulação dos elementos que
o compõem, bem como do modo de dizer operado pelo sujeito enunciador.
Portanto, cada enunciador arquiteta sua própria produção de sentido a partir dos
elementos de que dispõe, das expectativas do seu leitor construído e de condições
constitutivas de produção inerentes ao campo jornalístico e ao discurso da informação – como
o constrangimento da forma da notícia e da reportagem impressa, isto é, da contenção de
sentidos imposta pelo próprio dispositivo. Esta conjunção de fatores mantém uma visada
firme em estratégias enunciativas que enfatizam um “fazer-crer”, um “fazer-saber” e, por fim,
um “fazer-sentir”, possibilitando que matérias significantes semelhantes produzam efeitos de
sentido diversos a depender de como são articuladas. Ou seja, os meios de comunicação
podem noticiar um mesmo acontecimento, mas cada um deles engendrará novos e variados
sentidos em sua produção, comprovando que a significação emerge no modo de dizer, na
Enunciação, e não apenas no que é dito.
O acontecimento como ruptura provoca mutações também na regularidade discursiva
dos jornais, que é parcialmente abandonada para ceder espaço a coberturas especiais,
conforme discutido no capítulo seis. Verificamos que O Globo, ao construir o Massacre em
Realengo ou a morte do menino Wesley, produz reportagens mais próximas do discurso da
emoção e do melodrama, sem descumprir seu compromisso com seu posicionamento, isto é,
mantendo a divulgação de dados e análises, bem como a repercussão dos casos com
especialistas. Já o Extra incorpora à narrativa factual do acontecimento a explicação de
autoridades e a recuperação da memória de outras histórias parecidas.
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Não se trata, contudo, de uma prática discursiva exclusiva de jornais de grupo, uma
vez que os media tendem a fazer coberturas muito parecidas dos casos de violência extrema
cometida contra crianças ou por adolescentes. O interessante é perceber como duas
publicações operam a produção de sentido atuando conjuntamente, compartilhando práticas e
conteúdos, e como são capazes de trabalhar, por um lado, com matérias significantes
semelhantes (uma mesma fotografia, mesmos dados, mesmas declarações de vítimas e
envolvidos, etc) e produzir discursos e significações distintas; e, por outro, convergir
discursivamente tendendo a uma economia de sensações e a uma narrativa popular e
coloquial.
Ressaltamos que a prática do compartilhamento de conteúdo não é garantia de uma
convergência discursiva. Pelo contrário, conforme observamos nas análises, matérias
significantes semelhantes podem ser articuladas de maneiras distintas por cada sujeito
enunciador para compor a Enunciação, isto é, o seu modo de dizer peculiar e específico. Há
convergência discursiva entre O Globo e o Extra em algumas situações, mas ainda assim não
é o caso de afirmar que essa confluência se deve unicamente ao fato de pertencerem
igualmente ao Grupo Globo.
Alguns acontecimentos que historicamente irrompem na esfera pública recebem o
mesmo tratamento mediático porque ativam memórias partilhadas socialmente e são
entendidos como desviantes e inaceitáveis – fazendo emergir mais fortemente discursos de
medo, raiva, revolta, dor e sofrimento. No caso específico da violência envolvendo crianças e
adolescentes, falamos de massacres ou mortes por bala perdida em escolas; da violência
doméstica, principalmente o infanticídio cometido por pais e mães; infrações graves
praticadas por adolescentes, etc.
Nestes casos, a tendência verificada foi uma hibridização entre o jornal popular
(Extra) e o referencial (O Globo), ambos operando um “fazer-saber” e um “fazer-sentir” em
grandes proporções em suas estratégias enunciativas: layout mais colorido e com maior
recorrência do preto e do vermelho; fotografias em tamanho grande e que ocupam páginas
inteiras; títulos situacionais que, para além de informar, indicam um estado, revelando a
opinião do jornal sobre o fato noticiado; títulos em discurso direto e/ou em caixa alta
concedem a voz aos implicados diretos, conferindo maior concretude e dramaticidade ao
relato; textos mais adjetivados e com vocabulário que remete ao léxico do binômio perda-dor.
Pode-se especular que essa hibridização do referencial com o popular (e vice-versa)
resulte dos processos de integração jornalística que ocorrem dentro de um mesmo grupo
mediático em busca de abranger o máximo de nichos do mercado editorial. Porém, esta
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prática pode ser observada em vários outros jornais e veículos de comunicação,
principalmente na contemporaneidade hiperconectada e mediatizada. Para além dos interesses
empresariais do grupo, estas apropriações de linguagens de outros media são fortemente
determinadas pelas condições de produção e pelas relações entre os jornais e seus respectivos
leitorados, demonstrando que as publicações analisadas estão atentas às novas demandas da
contemporaneidade. O estudo do dispositivo da enunciação – a relação entre enunciador e
coenunciador – revela, por exemplo, a atenção dos jornais O Globo e Extra aos hábitos de
leitura de seus públicos, cada vez mais sintonizados com a convergência mediática – como
exposto anteriormente a propósito da estratégia de autoreferenciação a outros produtos do
Grupo Globo.
Por fim, gostaríamos de destacar outros achados não menos importantes, mas que
demandariam análises específicas. Identificamos que a violência sexual e o trabalho infantil,
embora dois tipos de violações de direitos recorrentes na realidade brasileira, carecem de
visibilidade nos dois jornais. O não dito sobre essas violências revela o entendimento
partilhado social, cultural e historicamente sobre o que é considerado violento ou não,
aceitável ou inaceitável – demonstrando mais uma vez a dificuldade dos profissionais da
comunicação em abordar determinados assuntos. Tanto no Extra quanto no Globo, o trabalho
infantil e os crimes de ordem sexual são construídos recuperando outros sentidos que não o da
violência ou da violação de direitos.
Nas matérias sobre violência sexual, seja abuso (intrafamiliar) ou exploração
(extrafamiliar), os holofotes se voltam para a narrativa de escândalos sexuais envolvendo
políticos ou celebridades, para dramas das vítimas e familiares, ou para a divulgação de
levantamentos e pesquisas. Raramente os jornais preocupam-se em produzir material
preventivo ou de orientação, ou mesmo repercutir o resultado de investigações ou prisões (que
ganham pequenas notas). Agindo assim, as publicações constroem e reproduzem o discurso
da impunidade contra abusadores sexuais e a ideia, entre outras, de que a violência sexual só
acontece em famílias pobres de periferia.
A produção de sentido do trabalho infantil segue uma lógica parecida. No Extra, o
tema não apareceu na amostra selecionada para análise e no Globo localizamos algumas
matérias que figuram na amostra de apoio. Além da invisibilidade relegada ao trabalho
infantil, observamos que no jornal de referência o assunto é tratado como uma questão de
economia: remuneração, legislação e ocupação da mão de obra infantil. Ou seja, para os dois
jornais, o fato de crianças trabalharem não é uma violência, embora o Estatuto da Criança e
do Adolescente seja bem enfático ao afirmar que a atuação de pessoas com menos de 18 anos
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em atividades econômicas é ilegal e um impedimento ao desenvolvimento saudável dessa
parcela da população.
Em ambos os jornais, a violência envolvendo crianças e adolescentes ainda é
construída como ficcional e irreal, aproximando-se mais de narrativas de novelas, romances
ou filmes do que do discurso jornalístico. O inusitado e o extraordinário aparecem nas páginas
dos jornais na forma de histórias de envolvimentos amorosos de adolescentes moradoras de
áreas nobres do Rio de Janeiro com traficantes; ou a notícia de dois meninos que furtam um
pônei de um circo; ou mesmo o caso da professora que trama um assalto à residência da
própria família junto com o namorado adolescente. Nesse tipo de construção discursiva, o
Extra tende a recorrer à linguagem da ironia enquanto O Globo reforça o inusitado.
Por outro lado, a superexposição da figura discursiva do menor demonstra um
entendimento comumente empregado pelos meios de comunicação a respeito do
envolvimento de adolescentes em atos infracionais: a pressuposição de culpa. Ou seja, ao
recorrer com frequência ao termo menor para referir-se a jovens em conflito com a lei (ou
mesmo os que são vítimas, mas moradores de áreas pobres da cidade), O Globo e o Extra
reforçam preconceitos e aumentam a sensação de pânico da população em relação aos
adolescentes moradores de periferias ou comunidades, conforme análise realizada pela ANDI
(2013) e debatida no primeiro capítulo.
Apesar de ambos os jornais seguirem pela perspectiva da criminalização da pobreza e
da culpa prévia, as construções discursivas apresentam algumas diferenças. O Globo, a
exemplo da Série DIMENOR, veiculada em dezembro de 2007, reforça a periculosidade dos
adolescentes, fomentando o temor e o pânico da população em relação a estes. O jornal se
posiciona claramente a favor da redução da maioridade penal e do aumento de rigor na
punição, colocando-se, assim, ao lado de seus leitores e compartilhando a raiva e a revolta
destes ao acentuar ainda mais os casos extremos de violências praticadas por jovens.
O Extra, por outro lado, posiciona-se como mais ponderado, compartilhando a tristeza
e a revolta de seus leitores e relativizando o envolvimento de adolescentes em atos
infracionais – a exemplo das notícias sobre rebeliões em Unidades Educacionais de
Internação. Na maioria das vezes, o jornal adota a perspectiva das famílias e das mães que
visitam os filhos, denunciando casos de tortura e violência institucional. A publicação popular
realiza análises conjunturais de causas e consequências das violações de direitos que estariam
levando os adolescentes para o crime, sem deixar de comentar casos de mortes durante ações
policiais nas comunidades. Assim, é como se o discurso do Extra, além de noticiar as
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violências e infrações cometidas pelos adolescentes, informa que existe todo um contexto
social – por vezes falho – antes e por trás destas infrações.
Para finalizar, consideramos que esta pesquisa busca configurar-se como uma
contribuição social e histórica sobre como a imprensa brasileira contemporânea – de
referência e popular – constrói sentidos da violência envolvendo crianças e adolescentes. Com
isso, oferece subsídios para a compreensão da evolução do entendimento compartilhado
culturalmente sobre esse tipo de violência; para a criação de políticas públicas e campanhas
de orientação; bem como para projetos de mobilização, articulação e conscientização,
colaborando assim com ações de movimentos sociais, com o agendamento propositivo do
tema nos jornais impressos e com programas de qualificação dos profissionais que atuam nas
redações. Justifica-se, dessa forma, pela importância que a discussão sobre direitos infantojuvenis implica no contexto sociopolítico atual, visto a consolidação de marcos legais como a
Convenção dos Direitos da Criança (1989) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), e
a consequente sensibilização da sociedade para a temática; bem como pelo potencial que a
imprensa tem na constituição de opiniões, ideias, preconceitos, estereótipos e valores,
utilizando-se dos mais variados mecanismos da linguagem.
O trabalho colabora, ainda, com o campo de estudos da Comunicação ao refletir
teoricamente sobre conceitos e operadores caros a outras áreas como a Sociossemiótica, a
Semiótica e a Linguística, mas que são cada vez mais utilizados em análises de produtos
mediáticos, tais como Semiose Social, Acontecimento, Enunciação, Mediatização. O mapa
analítico desenhado para esta pesquisa pode servir de inspiração metodológica e ser aplicado
em investigações que buscam compreender o funcionamento discursivo de publicações
impressas sobre as mais diversas temáticas, auxiliando pesquisadores que se interessam pela
discursividade social.
Realizamos nesta pesquisa uma leitura do jornal popular e do jornal de referência de
forma comparativa e demonstramos a tendência a uma maior popularização dos discursos
sobre a violência envolvendo crianças e adolescentes em ambos os segmentos. Concluímos
que o jornal O Globo trabalha na perspectiva da produção social da violência. De forma
racional, o jornal contextualiza, explica, evidencia a fala do experto, divulga dados e números,
produzindo a abstração da violência – que se dilui em estatísticas, infográficos e análises
genéricas sobre causas, consequências e possíveis soluções. Sob o signo de uma economia de
produção do fenômeno social da violência, o jornal constrói, assim, o discurso da rua –
racional, generalista e fatalista –, engendrando efeitos de sentido do ordinário e do inevitável.

296

Dessa maneira, o leitor de O Globo é seduzido pela intelectualidade e pela racionalidade
articuladas estrategicamente pela publicação em suas páginas.
O Extra opera na perspectiva do consumo individual da violência, da fruição catártica
da dor e do sofrimento do outro. Articula, como estratégias enunciativas, a concretude e a
dureza das histórias de vida e dos dramas pessoais, utilizando-se da fala dos familiares
inconsoláveis, da descrição detalhada da cena do crime, das imagens de comoção. Constrói,
assim, o discurso da casa – personalista e revoltado –, engendrando sentidos da violência
extraordinária, inexplicável, surpreendente, incompreensível, que impacta diretamente no
cotidiano dos implicados, restando ao jornal apenas irmanar-se à dor das vítimas e
compartilhar essa experiência com seus leitores, que são seduzidos pela emoção e pela
comoção.
Nossas conclusões podem colaborar, enfim, com olhares futuros sobre o jornalismo
impresso brasileiro contemporâneo, especialmente estudos que busquem compreender as
implicações e constrangimentos inerentes ao dispositivo jornal e também ao modelo de
negócios de convergência mediática, como um processo de integração jornalística e de
compartilhamento de conteúdos constitutivo do posicionamento discursivo e institucional dos
media informativos de grupo, e de que forma isso impacta na produção de sentidos
engendrada pelas publicações segmentadas que partilham de um emissor comum.
Entendendo que toda pesquisa é incompleta porque está em constante diálogo com
trabalhos passados e vindouros, podemos nos questionar, por fim, até que ponto a construção
e o reforço do discurso da emoção pela imprensa não impedem uma leitura mais crítica da
situação da infância e da adolescência brasileiras. Evidentemente que uma problemática como
esta demandaria uma análise para além da instância de produção, mas que pode ser instigante
na medida em que oferece a possibilidade de uma reflexão profunda sobre as atuais funções
sociais do jornalismo.
Será que informar utilizando sobretudo a estratégia enunciativa do discurso da emoção
não entorpeceria os coenunciadores a ponto de deixarem a reflexão e a atuação política sobre
aspectos mais profundos e estruturais da violência envolvendo crianças e adolescentes em
segundo plano? Para além de atender aos próprios interesses empresariais e demandas
imediatas, seja do mercado ou do público, os jornais não poderiam posicionar-se de forma
mais aprofundada e problematizadora em relação à violência envolvendo crianças e
adolescentes, contribuindo amplamente e regularmente com o enfrentamento das causas e
efeitos destas violações? Estas são mais algumas questões que ficam para o avanço das
pesquisas acerca da (in)visibilidade das crianças e adolescentes na imprensa brasileira.
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APÊNDICE A – TABELA SEMANA CONSTRUÍDA
JORNAL O GLOBO (RJ)
ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

SEG
31 jan
15 jan
02 dez
07 abril
13 dez
27 junho
01 maio
16 abril
21 jan
01 junho
30 ago
05 set
17 dez
14 jan
29 dez

TER
23 maio
07 ago
26 nov
20 maio
13 abril
20 set
07 nov
11 set
16 set
04 ago
27 julho
12 abril
04 set
26 mar
18 fev

QUA
27 set
18 julho
31 julho
15 jan
27 out
07 dez
12 abril
19 dez
09 abril
30 set
24 mar
19 out
18 jan
17 julho
08 jan

QUI
08 junho
08 fev
21 fev
16 out
06 maio
03 mar
29 junho
01 mar
12 mar
23 julho
18 nov
02 junho
02 ago
29 ago
23 out

SEX
11 ago
02 nov
23 ago
25 julho
23 julho
12 ago
06 jan
29 junho
25 julho
09 jan
19 fev
18 nov
07 dez
22 fev
07 mar

SÁB
15 abril
26 maio
09 nov
13 dez
04 set
19 mar
29 abril
17 nov
04 out
12 abril
09 jan
29 jan
28 abril
09 nov
05 abril

DOM
19 nov
14 out
07 abril
05 out
07 nov
24 abril
25 junho
18 nov
10 ago
29 mar
17 out
11 dez
25 nov
22 set
29 junho

TER
23 maio
07 ago
26 nov
20 maio
13 abril
20 set
07 nov
11 set
16 set
04 ago
27 julho
12 abril
04 set
26 mar
18 fev

QUA
27 set
18 julho
31 julho
15 jan
27 out
07 dez
12 abril
19 dez
09 abril
30 set
24 mar
19 out
18 jan
17 julho
08 jan

QUI
08 junho
08 fev
21 fev
16 out
06 maio
03 mar
29 junho
01 mar
12 mar
23 julho
18 nov
02 junho
02 ago
29 ago
23 out

SEX
11 ago
02 nov
23 ago
25 julho
23 julho
12 ago
06 jan
29 junho
25 julho
09 jan
19 fev
18 nov
07 dez
22 fev
07 mar

SÁB
15 abril
26 maio
09 nov
13 dez
04 set
19 mar
29 abril
17 nov
04 out
12 abril
09 jan
29 jan
28 abril
09 nov
05 abril

DOM
19 nov
14 out
07 abril
05 out
07 nov
24 abril
25 junho
18 nov
10 ago
29 mar
17 out
11 dez
25 nov
22 set
29 junho

JORNAL EXTRA (RJ)
ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

SEG
31 jan
15 jan
02 dez
07 abril
13 dez
27 junho
01 maio
16 abril
21 jan
01 junho
30 ago
05 set
17 dez
14 jan
29 dez
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APÊNDICE B – TABELA ANALÍTICA: ANÁLISE QUANTI-QUALITATIVA DO CONTEÚDO DO JORNAL O GLOBO
AMOSTRA PRINCIPAL – SELEÇÃO PELA SEMANA CONSTRUÍDA (O GLOBO)
Data

Retranca-Título-subtítulo

Gênero
Jornalístico

Editoria

Página

Imagem

Chamada
de capa

Tipo de
violência

Enquadramento

11.08.2000

JORNAL BELGA REVELA NOMES DE
PEDÓFILOS / Editor ignora decisão
judicial e decide seguir exemplo de
tablóide britânico

Notícia

ANO 2000
O Mundo

36

Sim (1)

Não

Abuso sexual

Relato do caso

02.11.2001

DOIS MENORES MORREM E 22
FICAM FERIDOS DURANTE
REBELIÃO EM ABRIGO / Mães de
infratores acusam PM de violência, mas
direção de escola nega
ASSALTOS PRATICADOS POR
MENORES DE RUA ASSUSTAM
MORADORES DA ZONA SUL /
Infrações podem crescer até 30% em
relação a 1999, diz delegacia
especializada

Notícia

ANO 2001
Rio

14

Sim (1)

Não

Relato do caso / Suspeita
das mortes recai sobre
PMs

4

Sim (1)

Sim

Violência
Institucional
Homicídio /
Agressão
física
Violência nas
ruas - Assalto

23.08.2002

TAINÁ: MENOR CONFESSA
ENVOLVIMENTO NO CRIME /
Adolescente preso pela polícia diz que
participou da briga de trânsito em que a
menina foi morta

Notícia

ANO 2002
O País

14

Não

Não

Violência nas
ruas Homicídio /
Tentativa de
homicídio

Relato do caso, foco na
apreensão. Vítima uma
criança de 5 anos

07.04.2003

PUNIR AINDA MAIS OS JOVENS?

Artigo

ANO 2003
Opinião

7

Não

Não

25.07.2003

CRIANÇAS E JOVENS AMEAÇADOS

Artigo

Opinião

7

Não

Não

Violência nas
ruas e
comunidades Homicídio /
tráfico de
drogas
Violência nas
ruas e

14.10.2001

Notícia

Jornais
de Bairro

Assaltos praticados por
crianças e adolescentes
em situação de rua como
problema de segurança
pública.

Violência envolvendo
jovens como resultado da
escassez de políticas
públicas para a
juventude.
Artigo atribui à polícia
militar a responsabilidade
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05.10.2003

GUATEMALA BUSCA FILHOS
DESAPARECIDOS / Comissão tenta
encontrar 5 mil crianças sequestradas
pela repressão durante conflito no país

Reportagem

13.04.2004

TOQUE DE RECOLHER NAS
ESCOLAS / Cerca de dez mil alunos
deixam de ir a aula por causa de
violência na Rocinha

Notícia

06.05.2004

FUGITIVO MATA QUATRO CRIANÇAS
QUEIMADAS / Criminoso, de 18 anos,
diz que devia corpo ao diabo e alegou
que pai das vítimas não lhe pagara
dívida de R$ 200

04.09.2004

24.04.2005

O Mundo

comunidades Homicídio /
agressão
física
Sequestro /
Homicídio

pela maioria das mortes
violentas das crianças e
adolescentes no Brasil.

Conflitos entre traficantes
e policiais,
consequências não são
sentidas apenas pelos
moradores da Rocinha.
Relato do caso, sem
aprofundamento do
problema para as
crianças e população.
Sem fonte do poder
público.
Relato do caso

43

Sim (2)

Não

ANO 2004
Rio

13

Sim (2)

Sim
Manchete
do dia

Violência nas
ruas e
comunidade Ação policial /
tráfico de
drogas

Notícia

O País

13

Não

Não

Homicídio

Barbárie na escola / MASSACRE
ENCERRA SEQUESTRO / Cerco
termina com explosões, batalha e mais
de 200 mortos, em sua maioria crianças

Grande
Reportagem

O mundo

31 a
33

Sim
(várias)

Sim
Manchete
do dia

Violência em
escolas
Homicídio/terr
orismo

AMORES BANDIDOS NA VIDA DE 20
JOVENS CARIOCAS / Conselho tutelar
acompanha casos de adolescentes de
classe média da Zona Sul envolvidas
com traficantes

Reportagem

Não

Tráfico de
drogas

ANO 2005
Rio

21

Sim (1)

Detalhamento das
investigações de violação
de direitos humanos
cometidas pelo governo
da Guatemala.

Cobertura do sequestro e
ataque terrorista a uma
escola da Russia.
Repercussão, análises e
fala do presidente.
Relato de casos.
Explica ação do poder
público.
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07/12/2005

PM DECRETA A PRISÃO DE 12
POLICIAIS DE NITERÓI / Para
deputado da Comissão de Direitos
Humanos da Alerj, existem ‘fortíssimos
indícios’ de que houve execução

Notícia

07.11.2006

ESTADO DO RIO ENCABEÇA A
ESTATÍSTICA DE MORTES DE
JOVENS EM TODO O PAÍS / Número
de adolescentes negros assassinados
também é o maior do Brasil
CRIANÇAS DESENHAM OS
HORRORES QUE VIVERAM /
Psiquiatra infantil identifica medo e
angústia em imagens feitas por
estudantes que ficaram na linha de tiro

Notícia

25.06.2006

01/03/2007

01.03.2007

01/03/2007

09/04/2008

rio

ANO 2006
Rio

23

sim

não

Violência nas
ruas e
comunidades

Repercute morte de
adolescentes por PMs.
Manchete do dia no
Extra.

Violência nas
ruas e
comunidades Homicídio

Estatísticas sobre
mortalidade de jovens
(análise).

Ação policial /
bala perdida /
Violência nas
comunidades

Matéria destaca danos
psicológicos que a
exposição à violência
está causando as
crianças.
Repercute com Lula
dados do Mapa da
Violência. Apresenta
dados, analisa contexto
da violência e aponta
soluções indicadas por
presidente.

15

Não

Não

24

Sim (2)

Não

ANO 2007
O País

12

sim

não

Violência nas
ruas /
violência física
(homicídios e
agressões)

Notícia

O País

12

Não

Sim

Violência
Física
Homicídio

Notícia

O País

12

Não

Não

Violência nas
ruas (bala
perdida,
assalto)

Simples relato de caso.
Adolescente foi vítima
indireta da ação.

ANO 2008
O País

10

Sim
fotomon
tagem

sim

Violência
doméstica
homicídio

Repercussão e
detalhamento das
investigações do caso
Isabella.

Notícia

O mapa dos homicídios: ‘O mal já está
feito. Agora o que precisamos é acabar
com essa situação’, diz presidente / ‘ÀS
VEZES VIOLÊNCIA É QUESTÃO DE
SOBREVIVÊNCIA / Lula afirma que não
há perspectiva de solução imediata
para o envolvimento dos jovens com a
criminalidade
MENOR MATA MULHER QUE ATRAIU
PELA INTERNET / Adolescente agiu
com primo e namorada dele para
roubar vítima, em Natal
QUADRILHA FOGE ATIRANDO E
FERE CINCO EM SP / Menina de 13
anos foi baleada na rua

Reportagem

HORAS ANTES DO CRIME,
HARMONIA EM FAMÍLIA / Vídeo
gravado em supermercado mostra
Isabella com pai, madrasta e irmãos;

Reportagem

Rio

Relato do caso. Inusitado
da história.
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Nardoni não teria trocado de roupa
04.10.2008

A FERA INFANTIL E O CROCODILO /
Menino de 7 anos invade área de
zoológico e mata répteis para alimentar
animal

Notícia

29.03.2009

PIT- ALUNOS LEVAM PROFESSORES
A PROCURAR DIVÃ / Sindicato fará
convênio para que psicólogos atendam
mestres estressados com a falta de
limites na sala de aula

Reportagem

19/02/2010

ASSASSINO DE JOÃO HÉLIO É
SOLTO E RECEBE PROTEÇÃO / Após
ficar três anos preso, jovem condenado
pela morte do menino é incluído em
programa do governo federal
JUSTIÇA AUTORIZA PAI A VISITAR
FILHA EM COMA / Menina de 5 anos
sofreu maus- tratos; mãe acusa exmarido

Notícia

Notícia

24.03.2010

O julgamento do ano: Defensor do
casal Nardoni diz que não dispensou
Ana Carolina porque pode querer ouvila / AVÓ DE ISABELLA DIZ QUE
ADVOGADO PUNE SUA FILHA / Para
ela, a mãe da menina, que após depor
foi mantida incomunicável pela defesa,
deveria acompanhar o julgamento

17.10.2010

MAIS DE CEM GAYS SÃO MORTOS
POR ANO / Número de assassinatos de
homossexuais no país cresceu 62%
desde 2007, mas tema fica fora do

27.07.2010

O Mundo

Matéria feita pela equipe
do Diário de SP.
Relato do caso (faitdivers). Jornal fala em
“crime”. Narra pelo viés
do inusitado da cena e
da ação da criança de
apenas sete anos.

44

Sim (1)

Não

Agressão a
animais
praticada por
criança.
(agente)

ANO 2009
Rio

25

Não

Não

Violência em
escola e
ambiente
educativo

Mau comportamento em
sala de aula como
problema de segurança
pública. Matéria
questiona
comportamento dos pais.

ANO 2010
Rio

23

Sim

Sim

Violência nas
ruas
(homicídio –
agente)

Rio

17

Não

Não

Violência
doméstica /
Agressão
física

Repercute e critica
decisão da justiça de
proteger adolescente
envolvido na morte de
João Hélio.
Simples relato do caso
(fait-divers)

Reportagem

O País

10

Sim (2)

Sim

Violência
doméstica /
Homicídio

Detalhamento das
investigações e do
julgamento.
Foco no drama e tristeza
da família durante o
julgamento.

Notícia

O País

16

Sim (1)

Sim

Violência
moral,
psicológica e
física

Homofobia como
problema de segurança
pública / Relato de caso /
Análise de programas

313

debate de campanha

políticos sobre o tema.
(Homicídio /
Agressão
física /
Homofobia)

Box: VIDAS INTERROMPIDAS COM
CRUELDADE / Vítima de preconceito,
adolescente teve rosto deformado e
morreu asfixiado
12.04.2011

ANO 2011
Rio

Massacre em Realengo / VÍTIMAS DE
ATAQUE EM SÃO PAULO ATÉ HOJE
SEM REPARAÇÃO / Em 2003, exaluno feriu oito pessoas em escola,
antes de se matar; atirador de
Realengo elogiou o crime

Reportagem

14

Sim (2)

Não

Violência em
escola

02.06.2011

POLÍTICOS, BACANAIS E ALARMES
ANTITARADOS / França investiga
suposta orgia de ex-ministro com
meninos no Marrocos, revelada por excolega na TV

Notícia

O Mundo

31

Sim (1)

Não

Violência
sexual /
Pedofilia

18.11.2011

Rumo à pacificação / UMA NOVA
GERAÇÃO SEM FUZIS... / Grávidas e
mães da Rocinha acreditam num futuro
mais tranquilo para criar os filhos na
comunidade pacificada

Reportagem

Rio

14

Sim (3)

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades

17/12/2012

Tragédia recorrente / LUTO E
INDIGNAÇÃO / ‘Não podemos encarar
isso como rotina’, diz Obama a
parentes das vítimas de Newtown

Reportagem

25.11.2012

Mudanças no Oriente Médio / FILHOS
DA GUERRA / Qualquer som estranho
causa pânico em crianças de Gaza /
Sul de Israel vê crescer geração

Reportagem
Especial

(Homicídio,
chacina)

(Homicídio /
Tráfico de
drogas, bala
perdida)
ANO 2012
Mundo

29

Sim (3)

não

Violência em
escola
(chacina,
homicídio)

Mundo

47

Sim (2)

sim

Violência nas
ruas e
comunidades
(Conflitos

Suite do caso Realengo
(RJ), comparando com
um acontecimento
semelhante, no qual as
vítimas não foram
indenizadas pelo estado.
Questiona poder público.
Relato de uma denúncia
de pedofilia feita por um
ministro, num programa
de TV, e de outros dois
escândalos envolvendo
políticos franceses.
A partir da pacificação,
reportagem aponta
perspectiva otimista para
crianças que crescem em
favelas.
Fala em ‘fim da infância
com restrições na favela’.

Relato do acontecimento,
enfoque na presença e
repercussão do atentado
com presidente. Memória
de outros atentados.
Estresse pós-traumático
infantil causado pelos
ataques como problema
social.
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abalada por chuva de foguetes

26.03.2013

ANO 2013
Rio

ALUNO AGRIDE DIRETORA DENTRO
DA ESCOLA / Estudantes acabam
brigando em manifestação em favor da
profissional

Notícia

26/03/2013

‘ELA ERA UMA MENINA DOCE E
CHEIA DE VIDA’, DIZ AMIGA / Perícia
vai apontar causa da morte de Maria
Candida Portinari

Reportagem

Rio

11

sim

não

22.02.2013

Renúncia de Bento XVI / SEXO E
PODER NO VATICANO / Dossiê sobre
corrupção e prostituição na Santa Sé
pesou na abdicação do Papa, revela
jornal

Notícia

Mundo

31

Sim

Sim
Manchete
do dia

QUE LOUCO É ESTE? / Exame revela
pólvora nas mãos de dois dos 12
corintianos presos na Bolívia. Todos
serão indiciados no caso do menino
morto por sinalizador. Presidente do
clube fala em ‘fatalidade’

Reportagem

22.02.2013

11

Não

não

armados /
guerras /
homicídio /
agressão física
e psicológica

Consequências das
guerras para a vida das
crianças.

Violência em
escolas

Relato do acontecimento
Agressão à professora e
Briga entre alunos.
Discute questão como
problema público,
Repercute com poder
público, apresenta
estatísticas.

(Agressão
física –
agente)

Esportes

Capa
cadern
o de
Esport
es

Sim (2)

Sim

Violência
doméstica
(morte
acidental)

Violência
Sexual

Violência nas
ruas
(homicídio –
acidente,
negligência)

Relato dramático e
detalhado do caso.
Repercussão com
especialista e associação
de vítimas. Caso
acidental, mas
interessante perceber o
interesse jornalístico da
notícia (família rica). O
choque do inusitado do
caso.
Os casos de pedofilia
encobertos por líderes da
Igreja Católica são
apenas mencionados na
notícia, sem
aprofundamento.
Repercussão e Relato do
caso da morte de um
torcedor adolescente na
Bolívia devido a
sinalizador que foi
disparado por torcedores
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22.02.2013

Copa Libertadores / SINALIZADOR DA
MORTE EM ORURU É COMUM EM
ESTÁDIOS BRASILEIROS / Tragédia
com menino em jogo do Corinthians na
Bolívia, mostra que, mesmo proibidos,
artefatos explosivos continuam na mão
dos nossos torcedores

Reportagem

Esportes

2

Sim

Sim

Violência nas
ruas
(homicídio –
acidente,
negligência)

corintianos em direção à
torcida rival. As falas das
fontes oscilam entre as
hipóteses da‘fatalidade’ e
do homicídio.
Matéria destaca risco da
utilização de artefatos
pirotécnicos em estádios
e questiona que, no
Brasil, o responsável
responderia por
homicídio qualificado.
Repercussão, discussão
sobre causas e
consequências. Violência
em página de esporte
incomum.

AMOSTRA DE APOIO – SELEÇÃO FORA DA SEMANA CONSTRUÍDA (O GLOBO)
Data

09/01/2000

02/07/2000

Retranca-Título-subtítulo

Gênero
Jornalístico

Editoria

Página

Imagem

OS 31.125 CRIMES DE
MENORES DOS ANOS 90 /
Estatísticas do Juizado revelam
aumento de infratores de 225% e
envolvimento com armas, drogas e
mortes

Reportagem

Rio

22

Sim
Infográfic
o e foto

Reportagem

Rio

19

Sim

Box:
Como é o envolvimento de
menores com o crime no Rio
(perfil do infrator e análise das
políticas de atendimento nos anos
90)
Violência: Embaixador participa da
campanha ‘Basta! Eu quero paz’ e

Chamad
a de
capa
Sim

Não

Tipo de
violência
Violência nas
ruas (tráfico,
roubos,
homicídio)
agentes

Violência nas
ruas e

Enquadramento

Apresenta e analisa
estatísticas de
envolvimento de
adolescentes com atos
infracionais. Discute
causas e consequências.
Cita legislação (ECA).
Questiona poder público,
critica ineficiência de
políticas públicas e
cumprimento da lei.
Relata histórias de vida.
*apresenta infográficos
Apresenta e analisa
estatísticas. Repercute
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03/09/2000

sugere medidas para reduzir a
criminalidade / JOVENS SÃO
PRINCIPAIS VÍTIMAS DE
HOMICÍDIOS / Levantamento da
Unesco revela que maior número
de pessoas assassinadas está na
faixa dos 15 aos 24 anos
O QUADRO-NEGRO DA
VIOLÊNCIA / Índice de repetência
em escolas nas favelas é 60%
mais alto que no resto da cidade

comunidades
(homicídio)

com especialista causas
da violência (mortes)
entre jovens e aponta
possíveis soluções.
Pesquisa Unesco.

reportagem

Rio

15

Sim (foto
e
infográfic
o)

Sim

Violência nas
escolas

Analisa levantamento de
incidência de delitos nas
escolas do Rio em 1999
e 2000. Fala em
“violência invisível” como
um dos sintomas para o
fraco desempenho
escolar dos alunos.
Repercute o discurso da
escola como espaço
sagrado com
especialistas e polícia.
Estatísticas de mortes
por armas de fogo nas
ruas do RJ. Apresenta
perfil das vítimas, discute
causas da violência.
Aponta para a pobreza,
consumo de drogas e
baixa escolaridade como
fatores de risco.
Homicídios já era mais
da metade das mortes de
crianças e adolescentes
no RJ.
Apresenta e analisa
estatísticas do município
sobre envolvimento de
c/a em atos infracionais.
Mescla com dados de
trabalho infantil e

02/07/2001

JUVENTUDE EXTERMINADA /
Levantamento revela que mais de
500 jovens são mortos a tiros todo
ano no Rio

Reportagem

Rio

10

Sim
Fotos e
infográfic
o

Não

Violência nas
ruas e
comunidades
(homicídio)

16/09/2001

INFÂNCIA A SERVIÇO DO CRIME
/ Na capital, pelo menos 3.100
crianças estão envolvidas em
atividades violentas

Reportagem

Rio

12

Sim
Fotos e
infográfic
o

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades
(tráfico, furtos,
roubos)
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07/10/2003

17/04/2003

PESQUISA REVELA QUE 69%
DAS VÍTIMAS DE ABUSO
SEXUAL TÊM MENOS DE 12
ANOS / Dados mostram ainda que
60,4% dos abusadores são os
próprios parentes
AFAZERES DOMÉSTICOS E
MANUSEIO COM PÓLVORA / Um
terço das crianças trabalha mais de
40 horas semanais e 51,2% usam
produto químico ou ferramenta

notícia

O País

10

Sim
infográfic
o

não

Violência
sexual

reportagem

Economi
a*

23

Sim
Fotos e
infográfic
o

Não

Trabalho
Infantil

31/01/2003

ADOLESCENTE DROGADO
MATA E DEGOLA A AVÓ / Crime
choca Volta Redonda: assassino
dançava funk ao lado do corpo e
atirou a cabeça no Rio Paraíba

notícia

Rio

10

sim

não

Violência
doméstica
(homicídio)
Adolescente
agente

20/03/2005

CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
AS MAIORES VÍTIMAS DA

reportagem

Rio

23

sim

Sim

Violência
doméstica

exploração sexual,
fazendo uma mistura
entre casos em que são
vítimas e agentes.
Critica/questiona não
aplicação da legislação
(constituição e ECA).
Repercute histórias
individuais para ilustrar
matéria.
Pesquisa Ministério da
Justiça. Apresentação
simples dos dados da
pesquisa, percentuais,
casos, perfil das vítimas
e abusador.
Parte história de vida
particular (crianças que
trabalham em fábrica de
estalinho) para ilustrar
matéria. Analisa e
discute dados sobre
trabalho infantil no RJ.
Avalia política pública –
Peti, e relata soluções,
bons resultados do
programa.
Matéria factual com
enfoque na descrição do
caso, com detalhes. Pela
perspectiva do drama, do
choque e do inusitado da
história. Reforço do
esterótipo ‘drogado’
embora use o termo
adolescente e não
menor.
Apresenta e analisa
dados da violência
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VIOLÊNCIA DENTRO DE CASA /
Estudo mostra maldades que já
haviam sido descritas por Monteiro
Lobato

25/06/2007

Impunidade: O Brasil vive o crime
sem castigo / NA INFÂNCIA
VIOLADA, A INOCÊNCIA É DE
CRIMINOSOS / 18 mil sofrem
violência doméstica todo dia.
Condenações são raras

Reportagem

O País

3

sim

sim

02/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
MAIS DA METADE DOS
MENORES INFRATORES
MORREU OU COMETEU
OUTROS CRIMES

Reportagem

Rio

19

Sim (1)

Sim

02/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
UMA BAIXA POR SEMANA / Em
quase oito anos, 437 adolescentes
infratores de 2000 morreram

Reportagem

Rio

22

Sim (2)

Sim

doméstica. Infográfico
com tipos de agressões
mais comuns. Maes são
principais agressoras.
Compara com conto de
Lobato. Enfoque nos
dados e estatísticas, sem
analisar
causas/consequencias.
Violência
Apresenta, analisa e
Doméstica
contextualiza dados e
estatísticas. Cita histórias
de impunidade e de
condenação. Repercute
com especialistas. Critica
ineficiência da Justiça
nas investigações e
responsabilização de
agressores. Fonte:
delegado, parlamentares,
especialistas.
Envolvimento Reportagem questiona
com tráfico de eficácia da aplicação do
drogas,
ECA. Após um ano de
assaltos e
pesquisa, série de
homicídios
reportagens revela que
(agente)
mais da metade dos
adolescentes atendidos
no período observado
voltou a praticar crimes
na idade adulta ou
morreu. Emprego da
expressão “adolescente
infrator”.
Violência nas Reportagem questiona
ruas e
capacidade de o Estado
comunidades - garantir a integridade
Assassinato
dos adolescentes e
de jovens que jovens em conflito com a

319

tiveram
passagens
pelo juizado.

02/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
MENINAS SÃO MINORIA / MÃE
LIBERTOU JOVEM DAS MÃOS
DE BANDIDOS / Para ex-infratora,
menor que mata tem que ser preso

Reportagem

Rio

23

Sim (1)

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades Tráfico de
drogas
(agente)

02/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje / UM
PASSADO DE 6400 DELITOS /
Maior parte dos jovens tem de
duas a quatro passagens pela
polícia

Reportagem

Rio

24

Sim (2)
foto e
infográfic
o

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades Tráfico de
drogas, roubo,
assassinato
(agente)

02/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
APÓS O MEDO, A CRÍTICA /
Vítimas cobram mais rigor da
legislação e mudanças no sistema

Reportagem

Rio

25

Sim (3)

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades /
Assalto,
assassinato,

lei. No período de 8
anos, um em cada 3
jovens foi assassinado
depois de completar a
maioridade. A expressão
“jovens infratores” é
utilizada.
Reportagem destaca
que meninas são
minoria entre
adolescentes em conflito
com a lei. Após as
medidas de ações sócio
educativas, 25,2% das
meninas do período
analisado voltaram a
reincidir no crime na
maioridade ou
morreram. Matéria traz
fala de ex-adolescente
em conflito com a lei que
afirma que menor que
mata tem que ser preso.
Reportagem apresenta
índices de crimes
cometidos por
adolescentes em conflito
com a lei no ano 2000.
Matéria ressalta como
característica comum
entre os adolescentes a
falta de estrutura
familiar.
Defesa da redução da
maioridade penal é
unanimidade entre as
fontes. A ineficácia do
sistema de

320

envolvimento
com tráfico de
drogas
(agente)

Box: Um crime que chocou o país –
Relembra o caso João Hélio e a
mobilização que a morte trágica do
menino causou na sociedade, com
a criação de projetos de lei para
modificar a legislação que trata de
adolescentes em conflito com a lei.
Algumas das possíveis alterações
são citadas no box.

03/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
SEM IDENTIDADE / Um em cada
cinco infratores de 2000 é hoje um
fantasma na sociedade

Reportagem

Rio

09

Sim (2)

Sim

Violência nas
ruas Assalto, roubo
(agente)

03/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
JOVENS MENTEM A IDADE
PARA FUGIR DE PROCESSO /
Fraudes foram descobertas em
5,3% dos casos de infratores do
ano 2000

Reportagem

Rio

10

Sim (2)
foto e
infográfic
o
(principai
s crimes
cometido
s pelos
jovens
reinciden

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades
(tráfico de
drogas, furto) agente

ESTADO PROMETE UM NOVO
SISTEMA / Degase pretende

ressocialização também
é destacada pelos
entrevistados. O sistema
de ressocialização é
caracterizado como uma
estrutura com muitas
falhas que não garante a
proteção das crianças,
adolescentes e jovens, e
deixa a sociedade
vulnerável aos crimes
cometidos por eles.
Reportagem destaca
dificuldade de
identificação dos
adolescentes em conflito
com a lei. Muitos
passaram pelo Degase
com dados falsos ou
não têm nenhum
documento de
identidade. A matéria
ressalta que é
responsabilidade do
estado garantir a
documentação
necessária ao exercício
da cidadania, conforme
está previsto no ECA.
A falta de identificação
abre brechas para
jovens que têm mais de
18 anos mentirem a
idade, a fim de evitar
punições mais graves. A
matéria cita uma
possível alteração na
legislação: que os
delitos cometidos acima
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informatizar todos os dados dos
jovens atendidos

04/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
INFÂNCIA NO CRIME / Quase
metade dos menores de 12 anos
que passaram pelo juizado
reincidiu

tes)

Reportagem

Rio

14

Sim (2)

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades roubo, furto,
envolvimento
com tráfico de
drogas agente /
Violência
doméstica

Reportagem

Rio

16

Não

Sim

Violências nas
ruas e
comunidades

Box: CRIANÇAS NO LIMBO - Juiz
da Vara da Infância e da Juventude
afirma que as crianças e
adolescentes não estão sendo
acompanhadas, não existia, no
período, nenhum tipo de
fiscalização do tratamento que elas
estavam recebendo.

04/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
CABRAL QUER REDUZIR
MAIORIDADE PENAL / Mudança

dos 16 anos contem
como antecedentes
criminais. Uma das
fontes, um ex-juiz,
afirma que a mudança
não seria positiva, pois
desde 1927 a legislação
proíbe a divulgação das
infrações dos
adolescentes porque se
fossem divulgadas elas
dificultariam o processo
de ressocialização.
Alto índice de
reincidência das
crianças que passaram
pelo juizado. / Matéria
inclui declaração de
jovem que afirma ter ido
morar nas ruas após ver
a irmã de 4 anos ser
assassinada pela
madrasta. Nas
reportagens da série, a
falta de estrutura familiar
é um elemento presente
em alguns textos como
argumento que explica
em parte como essas
crianças e adolescentes
vulneráveis dentro de
suas próprias casas,
acabam cometendo
delitos e indo parar no
juizado.
O então governador do
Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, defende a
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ocorreria em caso de reincidência

(assassinato) /
Violência em
instituições
públicas
(assassinato)

Box: UNIÃO PELO ESTATUTO –
Criação de uma frente
suprapartidária para buscar
soluções para os problemas que
surgem a partir da má aplicação do
Estatuto da Criança e do
Adolescente no Rio de Janeiro.

05/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
ELES FAZEM VÍTIMAS / Após a
maioridade, oitenta e um infratores
viraram assassinos

Reportagem

Rio

16

Sim (2)

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades
(roubo, furto,
tráfico de
drogas,
tentativa de
homicídio,
homicídio)

redução da maioridade
penal no caso de
adolescentes envolvidos
em crimes hediondos
reincidirem. / Matéria
aponta que apenas
reduzir a maioridade não
é a solução, mas é
preciso reestruturar os
internatos e humanizálos. / Responsabilizar os
pais no caso de crianças
e adolescentes em
situação de rua também
é uma medida sugerida
pelo governador. /Uma
das fontes cita que em
um dos internatos que
visitou, os jovens eram
divididos por facção
criminosa e não por
idade ou por delito
cometido.
Matéria revela que
menos de 1% dos
homicídios são
cometidos por
adolescentes em conflito
com a lei, apesar de
toda comoção que
assassinatos cometidos
por adolescentes
causam. Reportagem
observa que há uma
tendência de ver o
adolescente que mata
como um sociopata,
mas uma fonte observa
que não se trata de
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05/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
ELES SÃO AS VÍTIMAS / Histórias
revelam o drama de menores
infratores nas mãos do Estado

Reportagem

Rio

17

Sim (2)

Sim

06/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
PAI: IGNORADO / Quase 20% dos
infratores tinha apenas o nome da
mãe na certidão

Reportagem

Rio

16

Sim

Sim

Box: Críticas à legislação – Pais de
um rapaz desaparecido criticam o
ECA. Segundo eles, perderam a
autoridade sobre o filho depois de
ter denunciado ele por furto na
polícia e terem sido encaminhados
ao conselho tutelar.

Violência nas
ruas e
comunidades
(Tráfico de
drogas /
Roubo)
(agente) /
Agressão
física
homicídio em
instituição
pública.
Violência
doméstica /
Violência nas
ruas e
comunidades
(agente)

sociopatia, mas de
dificuldade de
adaptação à vida em
sociedade devido à falta
de assistência do
Estado e da família.
Reportagem denuncia a
falta de proteção a que
os adolescentes estão
expostos nos órgãos de
ressocialização. E
lembra que, às vezes,
os próprios agentes do
Estado são
responsáveis por
violações de direitos
humanos.
Reportagem aponta falta
de estrutura familiar
como uma das principais
causas que levam os
jovens ao mundo do
crime. A matéria traça
um perfil do adolescente
em conflito com a lei:
esse adolescente é
muitas vezes uma
criança que nasceu de
uma gravidez não
planejada, a presença
do pai e do avô é
praticamente nula. São
muitos os casos de
famílias sem pai, com
mães que precisam
trabalhar o dia inteiro e
que encontram novos
companheiros que têm
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06/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
COM FILHOS ANTES DOS 18 /
Dos menores que passaram pelo
Degase em 2000, 8,1% já eram
pais

07/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje / A
ORIGEM DO INFRATOR / Cidade
de Deus e Maré eram os locais
com mais jovens no crime

07/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
UMA VIDA NO CRIME E SEM
ENDEREÇO / Menores de rua
eram maioria entre os infratores de
2000

Rio

17

Sim (3) –
Fotografi
as e
infográfic
o

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades/
Envolvimento
com tráfico de
drogas
(agente) /
Homicídio

Reportagem

Rio

16

Sim (2) –
fotografi
ae
infográfic
o

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades
– Tráfico de
drogas

Reportagem

Rio

17

Sim

Sim

Violência nas
ruas – Roubo /
Agressão
física (agente)

Reportagem

conflitos com os jovens
dentro de casa, da
violência doméstica
surge a revolta.
Paternidade ou
maternidade precoce
como uma característica
comum entre alguns dos
adolescentes que
passaram pelo Degase
no ano 2000. Alguns
desses jovens pais
morrem ou reincidem no
crime quando adultos.
A violência
georeferenciada: maioria
dos adolescentes que
passaram pelo Degase
era das favelas das
zonas oeste e norte do
Rio. Fontes fazem
associação entre a
pobreza nas
comunidades e os altos
índices de violência. A
falta de estrutura familiar
é citada como um dos
fatores que levam os
jovens ao crime.
118 dos 2.363
adolescentes que
passaram pelo Degase
viviam em situação de
rua. Boa parte era órfã
ou vivia em lares com
pais alcóolatras ou
viciados em drogas. Por
outro lado, reportagem
observa que há poucos
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08/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
LONGE DA ‘BOCA’ / É cada vez
menor o número de infratores
detidos por tráfico

Reportagem

Rio

26

Sim (2) –
fotografi
ae
infográfic
o

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades
– tráfico de
drogas
(agente)

09/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
BASTA PULAR O MURO / Dos
jovens atendidos pelo Estado,
80,5% descumpriram medidas

Reportagem

Rio

27

Sim (2) –
fotografi
ae
infográfic
o

Sim

Negligência
em instituição
pública

casos de jovens em
conflito com a lei nas
áreas mais ricas do Rio.
Reportagem registra
queda nas ocorrências
relacionadas ao tráfico
de drogas. Condições
de trabalho precárias,
alto nível de risco e
queda de rendimentos
nessa área fez com que
jovens buscassem
outras atividades ilícitas
ou mesmo trabalhos
lícitos.
80,5% dos adolescentes
que passaram pelo
Degase descumpriram a
medida sócioeducativa.Juiz da Vara
da Infância e da
Juventude admite que
há um problema de
gestão, pois, não há
vaga suficientes. Ele usa
uma metáfora
relacionada à seleção
natural para explicar que
fica nas unidades quem
quer, segundo ele, os
funcionários observam
quem são os
adolescentes que
dariam mais trabalho e
deixam-nos sozinhos,
não os acompanham,
facilitando a fuga, caso
esses adolescentes
queiram fugir.
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09/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
TRÊS ANOS, SÓ NO PAPEL /
Nenhum dos infratores de 2000
cumpriu tempo máximo de
internação

Reportagem

Rio

30

Sim

Sim

Violência
institucional
(agressão
física)

Box: SUPERLOTAÇÃO – Apenas
uma das quatro unidades não
estaria superlotada.

09/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
CHAT VAI DEBATER A QUESTÃO
DOS MENORES NO GLOBO
ONLINE / Internautas poderão
participar de conversa na próxima
terça-feira

10/12/2007
Série
DIMENOR

Dimenor – Os adultos de hoje /
BATALHA NA CAMÂRA / Duas
correntes disputam mudança na
legislação sobre infratores
Box: TODA UMA GERAÇÃO –
Retrospectiva dos assuntos das
reportagens, conclusão de que a
aplicação do ECA tem falhado
tanto na proteção das crianças e
adolescentes - chamados de
‘menores - quanto das demais

Nota

Rio

31

Não

Sim

Não se aplica

Reportagem

Rio

14

Sim (2)

Sim

Não se aplica

A semiliberdade, a
liberdade assistida, a
ineficácia e as
condições precárias do
sistema de internação
colaboram para as
fugas. Ex-interno
denuncia que tratamento
para suspeitos de
homicídio é diferente,
Mães denunciam
separação por facções
criminosas nas
unidades.
Jornal convida leitores
para o debate com os
desembargadores Siro
Darlan e Alyrio Cavallieri
com mediação de uma
das autoras da série de
reportagens. Os leitores
também são convidados
para opinar em uma
pesquisa sobre
antecipação da
maioridade penal.
Adolescentes são
chamados de
‘infratores’. Um lado
(formado por deputados)
defende a redução da
maioridade penal para
16 anos. O outro lado, o
governo federal, com
base no ECA, defende
que medidas mais
severas não reduzirão a
criminalidade na
adolescência. Uma das
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11/12/2007
Série
DIMENOR

06/04/2008

13/04/2008

pessoas da sociedade. Aqui é
mencionado o argumento de que
se o ECA protegesse de fato as
crianças e adolescentes estes não
seriam ameaças às demais
pessoas na sociedade. Como se o
ECA tivesse também que garantir a
proteção da sociedade em relação
aos adolescentes em conflito com
a lei.
Dimenor – Os adultos de hoje /
ORDEM DOS ADVOGADOS
CRITICA PARECER FAVORÁVEL
A REDUZIR A MAIORIDADE
PENAL / Para o presidente
nacional da OAB, mudança é
propaganda enganosa
Box: O TEMA DAS
REPORTAGENS – Explica
novamente do que se trata a série
de reportagens “Dimenor – Os
adultos de hoje”
Infância ameaçada / A CADA 10
HORAS, UMA CRIANÇA É
ASSASSINADA / Ministério da
Saúde contabiliza, em seis anos,
5.049 mortes de meninos e
meninas de até 14 anos

Efeito Colateral: Média salarial das
empregadas menores está em R$
79 / QUASE METADE DAS
JOVENS DOMÉSTICAS
TRABALHA 40 HORAS OU MAIS
POR SEMANA / Entre as meninas
de 10 a 15 anos, um terço cumpre

fontes cita o exemplo
dos EUA, onde a
redução da maioridade
penal só causou o
aumento da população
carcerária.

Notícia

Rio

21

Não

Sim

Não se aplica

Redução da maioridade
penal como medida
enganosa e de
“criminalização da
pobreza”.

Reportagem

O País

3

Sim
Fotos e
infográfic
o

sim

Violência
doméstica
(maus-tratos,
agressão
física,
homicídio)

Reportagem

Economia

34

sim

Não

Trabalho
Infantil

Relembra caso Isabella
Nardoni. Apresenta e
analisa dados de
mortes. Repercute com
especialistas, faz uma
análise de causas e
consequências da
violência na família.
“criança sagrada”
Apresenta e analisa
dados sobre trabalho
infantil doméstico.
Repercute com
especialista. Cita
política pública. Ilustra
matérias com histórias

(violência
doméstica)
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esta jornada

22/09/2008

Eleições 2008 / BOLETIM DA
VIOLÊNCIA / Escolas em áreas de
risco diminuem desempenho dos
alunos e são desafio para os
candidatos

reportagem

O País

3

Sim
Fotos e
infográfic
o

sim

Violência em
escolas e
ambiente
educativo

05/04/2009

TRÁFICO PROSTITUI MENORES
/ Bandidos exploram sexualmente
adolescentes em nove bairros das
zonas Sul e Norte

Reportagem

Rio

14

Sim

Não

Violência
sexual
(exploração
sexual)

06/04/2009

As novas redes do tráfico / SEXO A
R$ 1,99 PARA PAGAR O CRACK /

Reportagem

Rio

8

Sim

Não

Violência
sexual

de vida. Mas o foco é
nos dados de pesquisas
de vários órgãos ligados
ao tema. Debate
soluções.
Trata das
consequências do
trabalho na vida das
crianças, mas coloca na
página de economia.
Discute as
consequências para o
desempenho dos alunos
de escolas que ficam
em áreas violentas, com
tiroteios, invasões. Cita
escola de Realengo
como vítima constante
de tiroteios.
Relata como traficantes
passaram a controlar
também a exploração
sexual de adolescentes,
além dos roubos e
tráfico de drogas.
Reportagem entrevista
vítimas que relatam
como a rede de
aliciadores funciona.
Enfoque no
inusitado/surpreendente
da história. ‘expansão
dos negócios’.
Repercute com polícia.
Usa termo ‘menores’
para as vítimas.
Discute relação entre
consumo de drogas e
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Especialista diz que exploração
sexual infantil cresceu com uso da
droga por adolescentes

17/07/2010

Tragédia na escola / O BICHO
PAPÃO CHEGOU / Menino que
dissera ao Globo temer a violência
é morto em sala de aula por bala
perdida

(exploração
sexual)

Reportagem

Rio

14

Sim (4)

Sim

Violência em
escolas /
Violência nas
ruas e
comunidades
(Homicídio –
Bala perdida)

Notícia

Rio

15

Não

Sim

Violência em
escolas /
Violência nas
ruas e
comunidades /
Morte por bala
perdida como
problema de
segurança
pública

Box: Saiba mais sobre as
reportagens - Relembra a série de
reportagens “O x da questão –
Rascunhos do Futuro”, sobre
educação em áreas de risco. O
menino Wesley foi um dos
entrevistados da série.

17/07/2010

Tragédia na escola: Região
ganhará outro batalhão / APÓS A
MORTE, COMANDANTE DO 9º
BPM É EXONERADO / Coronel
tinha sido afastado em abril de
unidade da Tijuca
Box: Conheça o bairro Informações sobre o bairro em que
fica a escola, que é apresentado
como o 2º bairro mais pobre do

exploração sexual como
forma de manter o vício.
Relata histórias de vida.
Fonte: poder público.
Não cita legislação nem
avalia programas de
atendimento/proteção.
A morte de Wesley é
apresentada como uma
tragédia anunciada pelo
fato de a escola estar
localizada numa zona
de conflito entre facções
criminosas e porque
meses antes o garoto
havia sido uma das
crianças entrevistadas
pelo Globo numa série
de reportagens sobre a
educação em áreas de
risco. / Suspeita de que
o tiro que atingiu o
menino tenha sido de
arma da polícia é
comentada, pois,
matéria informa que a
bala é compatível com
fuzis usados pela PM.
Matéria comunica
afastamento do
comandante
responsável pela
operação cujo resultado
foi a morte do menino
Wesley, mas ainda não
revela se a
responsabilidade foi
mesmo da PM.
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18/07/2010

Rio.
‘MEU FILHO, AGORA, É SÓ MAIS
UMA ESTATÍSTICA’ / Pai de
menino morto por bala perdida em
escola desabafa; Cabral pede
desculpas e admite que a PM errou

Reportagem

Rio

19

Sim.
Infográfic
o e fotos
(2)

Não

Violência em
escolas /
Violência nas
ruas e
comunidades
– Homicídio,
bala perdida
como
problema de
segurança
pública

Morte por bala perdida
como resultado de falha
em operação policial.
Governador admite que
houve erro na operação.

Reportagem
responsabiliza PM pela
morte do estudante.
Embora o coronel
responsável pela
operação não admita
falha em operação, o
comandante-geral da
PM admite que houve
exposição de indefesos.
Reportagem aborda
impacto psicológico da
morte do estudante na
comunidade escolar e
apresenta informações
sobre a continuidade
das investigações.

Box: Entenda a tragédia anunciada
(descrição da morte do estudante e
menção ao fato de ele ter sido
umas das crianças entrevistadas
em série de reportagens do jornal
O Globo sobre violência)
Box: Um histórico de falhas em
ações (citações de outros casos de
falhas em operações policiais que
resultaram em mortes de pessoas
inocentes).

19/07/2010

ESCOLAS SITIADAS / Rio tem 150
mil alunos em áreas de risco como
a do Ciep onde Wesley morreu /
PAI SE REVOLTA COM
DECLARAÇÃO DE CORONEL /
Oficial afastado demonstra
insensibilidade ao falar de
operação que virou tragédia

Reportagem

Rio

12

Sim (3)

Sim

Violência em
escolas /
Violência nas
ruas e
comunidades

20/07/2010

FÉRIAS SÃO ANTECIPADAS EM
CIEP DE WESLEY / Aulas são
substituídas por acompanhamento
psicológico na escola em que aluno
foi morto por bala perdida

Reportagem

Rio

19

Sim (3)

Não

Violência em
escolas /
Violência nas
ruas e
comunidades

Box: ‘VOU CORRER ATRÁS DE
JUSTIÇA’ / Mãe de Wesley fala de
sua dor
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01/12/2011

DOS 15 AOS 19 ANOS, ALVOS
FÁCEIS DA VIOLÊNCIA / Relatório
do Unicef mostra que taxa de
homicídios nessa faixa etária
supera em quatro vezes o aceitável
pela ONU

Notícia

14/12/2012

VIOLÊNCIA VAI MATAR 36 MIL
ADOLESCENTES ATÉ 2016 /
Estudo do Unicef mostra que a
maioria das vítimas será homem e
negro; situação é mais grave no
Nordeste

Reportagem

País

11

Sim
Infográfic
o

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades
(homicídio)

09/09/2013

MENINOS: VÍTIMAS EM 58% DOS
CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA HOMENS / Baixada
Fluminense é a região de maior
incidência. Agressores costumam
ter fácil acesso às crianças e
confiança dos pais
MUNDO TEM 168 MILHÕES DE
CRIANÇAS TRABALHANDO, DIZ
OIT / Avança participação em
serviços. No Brasil, 257 mil são
domésticas
Violência contra menores /
COTIDIANO DE SURRAS E
POBREZA / Pesquisa feita em
comunidades constata que 68%
das crianças são espancadas

Reportagem

Rio

9

sim

sim

Violência
sexual

Notícia

Economia

22

não

não

Trabalho
Infantil

Reportagem

Rio

10

Sim

Sim

Violência
doméstica

24/09/2013

18/09/2013

O País

10

Sim
Infográfic
o

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades
(homicídios)
violência
doméstica
(agressões)

(maus-tratos e
agressões

Apresenta pesquisa
Situação da Infância
Brasileira 2011. Associa
violência à
vulnerabilidade da
pobreza. Lança os dados
e entrevista
representante do Unicef.
Matéria agendada
release. Pouco
aprofundamento ou
discussão das
estatísticas. Problema
são apenas números.
Apresenta e discute
dados/estatísticas
divulgadas pelo Unicef.
Repercute casos de
violencia como exemplo.
Entrevista especialistas.
Foco nos dados.
Relato de história de vida
para ilustrar. Discute
estatística, repercute
com especialistas. Critica
inoperância do poder
público. Fala do perfil do
abusador.
Foco nos
dados/estatística.
Repercute com OIT.
Matéria agendada.
Analisa dados de
pesquisa realizada por
ONG no RJ. Amplo
levantamento sobre os
tipos de agressões
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dentro de casa

físicas)

05/03/2014

A HISTÓRIA DE ALEX, MORTO
PARA ‘SER HOMEM’ / Menino de
8 anos teve fígado dilacerado pelo
pai, que não admitia que criança
gostasse de lavar louça

Reportagem

Rio

9

sim

sim

Violência
doméstica
(homicídio,
homofobia)

09/03/2014

PESADELO QUE COMEÇA NA
INFÂNCIA E EM CASA / Todos os
dias, 20 crianças de até 9 anos são
vítimas de abuso sexual; Ministério
da Saúde admite subnotificação

reportagem

País

8

sim

Sim

Violência
sexual e
violência
doméstica

sofridas por crianças de
comunidades de baixa
renda. Questiona a
relação entre pobreza e
violência. Contextualiza e
propõe soluções.
Relato de caso
individual, mas interesse
pelo inusitado e drama
da história. Menino é
morto pelo pai. Caso de
homofobia.
Relato de história
individual para ilustrar.
Confere tom dramático à
reportagem. Discute
dados e estatísticas.
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APÊNDICE C – TABELA ANALÍTICA: ANÁLISE QUANTI-QUALITATIVA DO CONTEÚDO DO JORNAL EXTRA
AMOSTRA PRINCIPAL – SELEÇÃO PELA SEMANA CONSTRUÍDA (EXTRA)
Data

Retranca-Título-subtítulo

Gênero
Jornalístico

Editoria

Página

Imagem

Chamada
de capa

Tipo de
violência

Enquadramento

ANO 2000
GERAL
3

SIM [2]

SIM

Violência nas
ruas e
comunidades

Toque de recolher em
decorrência de homicídio.

Constrangimento ilegal em
escola e os
desdobramentos entre
pais, funcionários e
secretaria de educação.

23/5/2000

O TRÁFICO DÁ MAIS UMA
LIÇÃO DE OUSADIA / Ônibus
mudam de itinerário de
madrugada e 11 das 12
escolas da Cidade de Deus
não abrem

REPORTAGEM

23/5/2000

DEMITIDA DIRETORA
ACUSADA DE ABUSO /
Exoneração divide pais e
alunos de escola municipal da
Barra

NOTÍCIA

CIDADE

7

SIM [1]

NÃO

Violência
Institucional
em Escola /
assédio
moral

27/9/2000

VIOLENCIA ATRAVESSA A
ROLETA / Duas pessoas
morrem e quatro ficam feridas
em tentativa de assalto

NOTÍCIA

GERAL

11

NÃO

NÃO

Simples relato do caso
adolescente agente da
violência (assaltante) e
vítima porque morreu.

27/9/2000

AOS QUATRO MESES
ABANDONADO À BEIRA DO
RIO / Mãe , de 16 anos, diz
que bebê foi retirado de casa à
força pelo marido
LADRÕES ATEIAM FOGO EM
FAMÍLIA

NOTÍCIA

GERAL

7

NÃO

NÃO

Violência nas
ruas e
comunidades
/ assalto,
homicídio
Abandono de
incapaz /
violência
doméstica

NOTA

O PAÍS

12

NÃO

NÃO

Simples relato do caso e
suposição envolvendo
máfia coreana.

NOTA

O PAÍS

12

NÃO

NÃO

Reportagem

GERAL

3

SIM (2)

NÃO

Violência
física /
assalto e
tortura
Tentativa de
homicídio/int
ernacional
Violência

27/9/2000

27/9/2000

DUELO DE PISTOLA NO
PÁTIO DA ESCOLA

8/6/2000

LOURA AJUDAVA

Abordagem situacional do
abandono/ dados da
família/ relatos.

Simples relato do caso

Caso de interesse público /
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FOTÓGRAFO / Delegado diz
que cúmplice de Osmir
percorria praias do Rio
aliciando menores para fotos
pornô

sexual /
exploração
sexual

Repercussão de denúncia
e detalhamento das
investigações. / caso de
aliciamento, exploração e
homicídio de adolescentes
no mundo da moda.

Violência
Doméstica /
cárcere
privado/
agressão
física/ tráfico
de drogas
Violência
doméstica /
sequestro

Relato situacional a partir
do ponto de vista da família
que encarcerou o menino

Sequestro como caso
particular.
Um adolescente fazia parte
da quadrilha. Detalhamento
do andamento da
investigação e ação da
polícia. Viés da segurança
pública.
Relato simples do caso
individual. Foco no
inusitado da história e no
drama.

8/6/2000

GAROTO É ACORRENTADO
PELA MÃE PARA SE LIVRAR
DO VÍCIO

NOTÍCIA

POLICIA

10

NÃO

NÃO

8/6/2000

EX-BABÁ FOGE COM
MENINA / Mãe da criança já
procurou a polícia de Nova
Iguaçu para tentar resgatá-la

NOTÍCIA

POLÍCIA

12

SIM [1]

SIM

8/6/2000

SEQUESTRADORES NA
CADEIA / Polícia detém mais
dois integrantes da quadrilha
que atuava na cidade
universitária, na Ilha

REPORTAGEM

POLICIA

12

Sim

Não

Violência nas
ruas e
comunidades
(sequestro)
adolescente
agente

8/6/2000

MENOR GRÁVIDA É
BALEADA 3 VEZES

NOTÍCIA

POLÍCIA

12

NÃO

NÃO

11/8/2000

VÍTIMA CRIOU SEU
CARRASCO / Aposentado
assassinado em Santa Teresa
ajudou a cuidar de jovem que
o torturou até a morte

REPORTAGEM

GERAL

11

SIM [1]

NÃO

Violência nas
ruas e
comunidades
tentativa de
homicídio
Violência
doméstica /
tortura e
homicídio

Sequestro com
problemática judicial e
familiar / briga de família

Detalhamento do Homicídio
com apelo sentimetal da
vizinhança. / Adolescentes
envolvidos no crime. Viés
da culpabilização e foco no
trabalho da polícia
(segurança pública).
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15/4/2000

CHACINA ACABA COM
FAMÍLIA / Mãe e três filhos
menores mortos enquanto
dormiam

NOTÍCIA

Polícia

10

SIM [1]

SIM

Violência
física /
homicídio /
chacina

Relato situacional/ chacina
como caso individual.
Relato dramático e
repercussão com familiares
e vizinhos.

15/4/2000

APRENDIZES DE BANDIDO /
Meninos assaltam loja com
arma de brinquedo

NOTÍCIA

Policia

12

NÃO

NÃO

Violência nas
ruas /
tentativa de
furto

Relato subjetivo do caso
[trocou lição por brincadeira
de mau gosto]. Juízo de
valor do jornal. Préjulgamento.
Relato do inusitado
(questionar interesse
público e noticiabilidade)

19/11/2000

‘CAÇO UM MANÍACO EM
SÉRIE’ / Delegado de
Teresópolis admite que
agressor de babá é o mesmo
que matou duas meninas na
cidade

REPORTAGEM

GERAL

12

NÃO

NÃO

Violência
física /
homicídio em
série

Homicídio como caso de
interesse público.
Detalhamento das
investigações e prisão dos
acusados pela polícia.

07/08/2001

ADOLESCENTE CAI DE
TORRE DE 50 METROS EM
ÁREA DO EXÉRCITO / Jovem
morreu ao despencar de
chaminé na fábrica de
cartuchos

Sim (2)

sim

Violência nas
ruas e
comunidades
(morte por
acidente).

Relato individual do caso.
Detalhamento das
investigações e
providências. Questiona
negligência do exército
pelo cuidado com a área.

15/01/2001

QUATRO MORTOS EM
GUADALUPE

Reportagem

Notícia

ANO 2001
Geral
8

geral

8

não

não

Violência
institucional
(negligência)
Violência nas
ruas e
comunidades
(chacina –
assassinato
de

Relato individual do caso,
sem aprofundamento.
Detalhamento minucioso e
sensacionalista da cena do
crime e trabalho da polícia
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18/07/2001

CIRCO TEM PÔNEI
ROUBADO / Menores queriam
vender o animal por R$ 200,
mas acabaram detidos

Notícia

31/7/2002

AÇÃO RETIRA MENORES DA
RUA / Levadas para conselho
tutelar, crianças quebram
porta

NOTÍCIA

ANO 2002
GERAL
7

9/11/2002

REENCONTRO APÓS 16
ANOS / Adolescente
sequestrado pouco depois de
nascer é encontrado pelos
pais

NOTÍCIA

GERAL

15/1/2003

STJ LIBERA MENORES
AGRESSORES

16/10/2003

Decepção em Família /
PROFESSORA PASSA DE
VÍTIMA A CÚMPLICE DE
ASSALTO NA ILHA / Polícia
indicia Ethiene por tramar com
o namorado, menor de idade,
o roubo à sua própria casa

5/10/2003

Violência no Rio /
SACRISTÃO FEZ APELO A

NOTA

Geral

9

adolescente)
FURTO /
crianças
agente de
infração

Sim

Não

SIM 2

SIM

Violência em
ruas e
comunidades
(uso de
drogas em
via pública)

3

SIM

NÃO

Violência
doméstica /
sequestro

ANO 2003
O PAÍS
10

NÃO

NÃO

HOMICÍDIO

SIM
Manchete
do dia

Tentativa de
roubo e
sequestro /
aliciamento
de menores
(vítima e
agente)

NÃO

Violência nas
ruas /

REPORTAGEM

GERAL

3

SIM (4)

Notícia

GERAL

25

SIM

Caso individual, relato do
inusitado e surpreendente,
curioso e até engraçado.
Foco no caso em si,
descritivo. Erros: ‘menores
e detidos’. Crianças de 11
anos. Critica a inoperância
da polícia.
Relato de ação do poder
público. jovens e crianças
usando drogas/ abordagem
da reação violenta dos e
das jovens.
(uso de terminologia análise)
Relato de caso individual.
abordagem do fato como
milagre/ perspectiva da fé e
da emoção do reencontro

Justificativa da liberação
pelo ECA / detalhamento
do crime.
Relato do caso individual e
detalhamento das
investigações / abordagem
do crime a partir da
perspectiva familiar/
comparação com casos de
novela/ resgate do caso
richthofen. Foco no
inusitado da história e
envolvimento de
adolescente.
Relato de caso individual
de violencia. abordagem da
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LADRÕES / Jovem de 17 anos
foi baleado no coração ao
pedir que assaltantes não
levassem a bolsa de uma
amiga

23/7/2004

JOVEM INVADE TERRENO
ATRÁS DE PIPA E É MORTO
/ Família acusa seguranças
que trabalham no local pelo
crime, mas polícia ainda não
tem pista dos assassinos

Notícia

04/09/2004

Manchete de capa:
Tragédia na Escola /
MAIS DE 200 MORTOS /
Rússia: terror choca o mundo.
criança entre a maioria das
vítimas

GRANDE
REPORTAGEM

Títulos internos:
Barbárie / O SANGUE DOS
INOCENTES
CRIANÇAS CAÍAM
ATINGIDAS POR TIROS NAS
COSTAS / Reféns estavam
fugindo da escola quando
foram baleados. Há mais de
200 mortos e 700 feridos

EDIÇÃO
ESPECIAL

ANO 2004
GERAL
11

INTERNA
CIONAL

15 A 21
7
páginas
de
cobertur
a

comunidade
(latrocínio)

vida religiosa da vítima/
caracterização do caso a
partir da personalidade da
vítima/ denominação do
jovem pelo nome de
sacristão durante toda a
matéria. Relato pelo
inusitado do caso.
Homicídio como caso
particular/ justificativas na
matéria a partir de
depoimentos de familiares
de que o jovem não
merecia ser morto, como,
por ex: não tinha
passagem, não usava
trógas, não era do tráfico.
Detalha investigações da
Polícia (fonte).
Descrição detalhada, com
página dupla estampada
com fotos enormes, de
ação terrorista e
assassinato de 200
crianças. relato como caso
de interesse público, de
problema público.
intensificação da
perspectiva terrorista do
crime e muito investimento
no elemento trágico e
dramático da morte das
crianças.
Reportagem fala em:
banho de sangue em
escola, assassinato brutal!,
atingindo inocentes. mundo
em choque.

SIM [1]

NÃO

Violência nas
ruas /
homicídio

SIM
[MUITA
S]

SIM
Manchete
do dia

Violência em
escola /
terrorismo /
chacina
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27/06/2005

ADOLESCENTE É BALEADO
EM FESTA DE RUA EM
JACAREPAGUÁ

20/09/2005

Atrás das grades / BABÁ
FILMADA ESPANCANDO
CRIANÇA VAI PARAR NA
CADEIA

07/12/2005

Notícia curta

ANO 2005
Geral
10

NÃO

NÃO

Violência nas
ruas e
comunidades
(homicídio)
Espancamen
to (tortura)

Reportagem
(suíte e box com
entrevistas)

geral

9

Sim (2)
Acusad e
pai

Sim
(com
foto)

Reportagem

O assunto
é Morro
do Estado

3

Sim (3)
PMs
presos,
família no
enterro

Sim
(manch
ete do
dia com
foto)

Homicídio
(assassinato
de 4
adolescentes

Jovens mortos / ‘HÁ FORTES
INDÍCIOS DE EXECUÇÃO’

07/12/2005

Abandono na saúde / DA
BARRIGA DA MÃE PARA O
CHÃO / Mãe dá à luz na
escada do Pedro II, onde
elevadores estão parados há
cinco meses. Bebê cai e bate
a cabeça ao nascer

Notícia

Viva Mais

18

Sim (mãe
e avó do
bebê)

Sim

Violência
institucional
(negligência
em serviço
de saúde)

12/08/2005

IDOSO, DE 79 ANOS, PRESO
POR PEDOFILIA / Filha do
acusado admite abusos

Notícia

Geral

13

sim

não

Violência
sexual

19/03/2005

GUERRA DO TRÁFICO
ESVAZIA ESCOLA / Alunos

Notícia

Geral

13

não

não

Violência nas
escolas

Abordagem no caso
particular. Vítima de bala
perdida em festa de rua.
Autor não identificado.
Caso individual. Relato da
história e repercussão com
família. Prisão da babá
indiciada por torturar uma
criança de 3 anos. Foi
filmada pelos pais e estava
foragida.
Enquadramento:
denúncia/apuração das
investigações. Questiona
envolvimento de PMs nas
mortes dos adolescentes.
Suíte do caso:
acompanhamento da
reconstituição do crime.
Opinião de investigadores
e deputados. Revolta e
tumulto no enterro. Reforço
das histórias de vida das
vítimas.
Relato história individual
desviante, como gancho
para debate sobre
problema público. Descaso
no atendimento à
adolescente grávida. Falta
de estrutura do hospital.
Cobrança do poder público.
Prisão do acusado de
produzir material
pornográfico com imagens
de crianças. Cita ECA.
Reflexos da guerra do
tráfico na escola.
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de colégio no Fonseca faltam
às aulas com medo de
ameaças

06/01/2006

29/04/2006

CASA DESABA E FERE 2
CRIANÇAS EM NITERÓI /
Município voltou a sofrer com
a chuva
FAMÍLIA EM VIGÍLIA POR
ESTUDANTE BALEADO

(ameaças e
brigas de
gangues)
ANO 2006
Geral
07

sim

Não

Acidente /
desastre
natural

Nota/notícia

Geral

11

Não

Não

Violência nas
escolas
(homicídio)

Notícia

29/04/2006

Herdeira de uma tragédia / A
ESPERANÇA NÃO MORRE /
Alertado pelos médicos de que
Leiliane terá sequelas, pai
pede a Deus pela recuperação
da filha

Notícia

geral

12

não

não

Homicídio e
violência em
comunidades
/rua

01/05/2006

ESTUDANTE BALEADO EM
SALA DE AULA É
ENTERRADO / Professores
assistem ao enterro e pai
reclama da violência

Notícia

Geral

08

sim

Sim (com
foto)

Violência nas
escolas
(homicídio)

29/06/2006

Terror no Engenho Novo /
UMA FAMÍLIA SOB A MIRA
DE ARMAS / Bando invade
casas e faz nove reféns,
incluindo um idoso de 91 anos
e duas crianças. PM mata
dois.

Notícia

Geral

11

Sim
ilustraçã
o,
desenho

Não

Violência nas
ruas
(Roubo,
sequestro,
homicídio)

Abordagens nas ameaças
e brigas de gangues entre
alunos que moram em
comunidades rivais.
Caso individual. Família
tem casa derrubada por
enxurrada e duas crianças
se ferem. Pobreza.
Caso individual. Relata
caso do adolescente
atingido por arma de fogo
em escola na ilha do
governador. Policia fala em
acidente.
Relato dramático de caso
individual. Mais duas
vítimas de bala perdida em
comunidade pobre do RJ:
uma adolescente de 16
anos grávida morre e deixa
filha com graves sequelas.
Foco na história de ‘quem
fica’ e como lidar com o
sofrimento e a situação.
Caso individual. Cobertura
do enterro de adolescente
vítima de disparo de arma
de fogo em sala de aula,
por outro adolescente de
14 anos. Foco no enterro,
revolta e tristeza da família.
Relata sequestro e família
feita refém para roubo.
Duas crianças estavam
entre as vítimas. Somente
citadas na matéria.
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11/09/2007

PAI VAI PROCESSAR A
PREFEITURA PELA FALTA
DE PLACAS NAS RUAS /
Família se perdeu e foi parar
em favela. Menina está
internada

Notícia

ANO 2007
Geral
12

16/04/2007

MENORES FAZEM UMA
REBELIÃO EM BANGU /
Motim que durou três horas
deixou dois feridos

Notícia

Geral

17/11/2007

Fé e tragédia / POLÍCIA
INVESTIGA SE FANATISMO
FOI A CAUSA DA MORTE / O
isolamento dificultou o trabalho
da perícia na casa onde
mulheres e crianças estavam
trancadas
PRESOS SUSPEITOS DE
MATAR ESTUDANTE EM
SÃO GONÇALO

Notícia

Estudantes na mira do crime /
ZONA OESTE: UMA LIÇÃO
DE PERIGO / Levantamento
do ISP revela que alunos de
Campo Grande são os que
mais sofrem com roubos e
outros crimes
Julgamento nos EUA /
TORTURA DE MENOR
CHEGA À OEA / Dez internos
de Centro de Triagem, na Ilha,
teriam sido agredidos por

17/11/2007

18/11/2007

18/11/2007

sim

não

Violência nas
ruas e
comunidades

16

Sim
(mães)

não

geral

13

não

não

Violência
física e
violência em
ambientes
educativos
Violência
doméstica
(maus-tratos
e cárcere
privado)

Notícia

geral

14

não

não

Violência nas
ruas ou
comunidades
(latrocínio)

Reportagem
(especial de
domingo)

Geral

16

Sim
(fotomo
ntagem)

Sim (sem
foto)

Violência em
escolas (no
entorno do
ambiente
escolar)

Notícia

Geral

21

sim

não

Violência
institucional
(tortura)

Violência como caso
isolado, relato de situação
de menina vítima de
disparos contra carro da
família em comunidade.
Denúncia de inoperância
do poder público (falta de
sinalização)
Relato simples do caso.
Detalhamento da história
com fala das famílias e
policiais.
Denúncia de caso de
violência contra duas
meninas que ficaram
trancadas em casa com as
tias e avó. Detalhamento
das investigações
Violência como caso
isolado. Apreensão de
adolescentes acusados de
latrocínio. Uso de termos
pejorativos e descumpre
ECA (menores detidos).
Debate da violência como
problema público que afeta
a vida de estudantes.
Análise de
dados/estatísticas e
cobrança ao poder público
por soluções.
Relata denúncia de caso
de tortura contra internos
de UNEI feita por centro de
defesa dos direitos à
comissão interamericana
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agentes educativos em 2002

18/11/2007

Reação da comunidade /
JOVENS PASSAM
VERGONHA APÓS
ACUSAÇÃO DE ESTUPRO /
Adolescente diz que foi
atacada por três rapazes em
Vargem Grande

Notícia

Geral

21

sim

não

Violência
sexual e
violência nas
ruas e
comunidade
(agente e
vítima)

12/03/2008

Risco para as grávidas / BEBÊ
TEM DENGUE CONFIRMADA
/ Exame mostra que criança
internada no Fernandes
Figueira pegou a doença da
mãe. Estado alerta médicos
CRIANÇA DE 8 ANOS
MORRE COM A DOENÇA

Notícia

ANO 2008
Geral
20

não

não

Violência
física

Notícia

Geral

20

Sim (pai
chorand
o)

não

Violência
física (morte
por doença)

Caso Isabella / ANTES E
DEPOIS: MESMA CAMISA /
Vídeo feito em supermercado
mostra Alexandre e a filha de
mãos dadas. Pai não trocou
de roupa após crime.
Amanda estudante / ‘EU NÃO
SOU PATRICINHA’ / Jovem
diz que é uma garota humilde

Notícia

O País

8

sim

sim

Violência
doméstica
(homicídio)

Entrevista

Geral

3

sim

não

Ameaça

12/03/2008

09/04/2008

16/09/2008

de direitos humanos da
OEA. (jornal relata o caso
como hipótese – verbos na
condicional)
Adolescentes são
humilhados e quase
linchados pela
comunidade, acusados de
praticarem estupro de outra
adolescente. Perspectiva
da matéria: relato do caso
isolado de violência com
enfoque no aspecto
inusitado de como os
acusados foram
apreendidos (usando
apenas roupas intimas).
Primeiro caso de
transmissão vertical da
dengue (da mãe para o
bebê). Foco no caso
individual e no alerta à
sociedade.
Perspectiva na história
individual. Caso de criança
que morre de dengue
hemorrágica. Critica o
atendimento médico
recebido.
Detalhamento de
investigações. Novos
indícios. Suite do caso.

Perspectiva de caso
individual com foco no
inusitado: uma garota da
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e que se apaixonou pelo
traficante, mas não voltará à
favela

25/07/2008

DOAÇÕES DE SANGUE
PARA ADOLESCENTE

29/03/2009

Pedofilia / ABUSO SEXUAL:
AMEAÇA CONSTANTE / Só
em 2009, DCAV registrou 40
casos. Pais devem ficar
atentos e especialistas dão
algumas dicas

30/09/2009

MENORES FAZEM
REBELIÃO

Notícia

Reportagem
especial (página
inteira)
Edição de
domingo

Notícia

Geral

3

ANO 2009
Geral
22

Geral

10

não

não

Violência
física
(violência
nas ruas –
transito)

Sim
(ilustraç
ão)

(verificar)

Violência
sexual
(abuso)

não

não

Motim /
rebelião

zona sul que sai de casa
para morar com traficante.
Narrativa da sua vida na
favela. Apelo ao
extraordinário da história.
Suite de caso de
atropelamento. Foco no
estado de saúde da vítima
e convocação da
população a doar sangue.
Enfoque: Problema de
interesse público (questão
de interesse social). Maior
contextualização,
desmistifica ideias sobre o
abuso, apresenta dados,
discute causas e soluções,
cita políticas públicas para
denúncias e atendimento
de casos. Não cita ECA,
mas fala do plano nacional
de enfrentamento da
violencia sexual. Usa termo
pejorativo (menor) e admite
‘possível’ consentimento da
vítima (juízo moral). No
caso do menino vítima não
fala de consentimento
(sexismo).
Perspectiva isolada. Foco
no ato violento dos
adolescentes, por se
rebelarem. Trata como
questão de segurança
pública (verbos usados na
condicional para falar dos
motivos do protesto). Caso
isolado, não avança no
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debate do tema.
19/02/2010

Tragédia em Niterói / ÔNIBUS
PEGA FOGO: QUATRO
MORTOS / Motorista,
cobrador e dois passageiros –
mãe e filha – não conseguem
sair a tempo e morrem
carbonizadas

notícia

ANO 2010
geral
10

19/02/2010

GRITO DE SOCORRO PODE
TER SIDO DE RAISSA /
Militares de guarda no Aterro
ouviram chamado. Polícia vai
analisar imagens de 10
prédios
Caso João Hélio / MENOR
COMETEU OUTROS 3
CRIMES / Jovem tentou matar
agente do Degase em unidade
na Ilha. Agora, vive sob
proteção de programa do
governo federal.

Notícia

Geral

12

sim

não

Violência
sexual /
homicídio

Notícia

Geral

13

não

não

Violência
institucional
(??)

O julgamento dos Nardoni /
‘100% DE CERTEZA’, DIZ
DELEGADA / Legista afirma
que Isabella pode ter sido
esganada após gritar e afirma,
também, não ter dúvidas da
participação do casal
Crime bárbaro /
ADOLESCENTE É MORTO
POR PM / Policial que
assassinou rapaz em
Fortaleza está preso

Reportagem

O País

10

Sim
(fotos e
ilustraçõ
es)

sim

Violência
física e
violência
doméstica
(homicídio)

notícia

O País

7

não

não

Violência
física
(homicídio)

19/02/2010

24/03/2010

27/07/2010

sim

não

Violência nas
ruas e
comunidades
(acidente de
trânsito)

Relato de violência como
caso isolado, sem
aprofundamento sobre
mortes de crianças em
acidentes. Criança é citada
apenas como uma das
vítimas não é o foco da
matéria.
Detalhamento do
andamento das
investigações. Suite do
caso. Foco no relato
individual. Exposição das
vítimas.
Noticia saída do
adolescente envolvido na
morte de João Hélio, apos
completado o tempo de
internação. Relato de
história individual. Tipo de
notícia que reforça os mitos
e tendências ANDI (gera
raiva e panico no leitor)
Detalhamento do
julgamento,
acompanhamento das
investigações e do caso.
Foco no relato de história
individual.
Descreve o acidente e a
morte do adolescente que
levou um tiro do PM.
História individual e
tentativa de amenizar a
responsabilidade do
policial.
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27/07/2010

BRUNO: SENTENÇA DO
MENOR PODE SAIR HOJE /
Juiz pode interná-lo por até
três anos

notícia

geral

8

não

não

Violência
física
(agente)

Foco na responsabilização
do adolescente envolvido
na morte de Elisa Samudio.
Relata estratégias da
defesa e decisao do Juiz.

05/09/2011

Em busca de uma carreira
longe do crime / DO ALEMÃO
PARA AS PASSARELAS

Notícia

ANO 2011
Geral
10

não

não

Duas matérias em uma.
Dois assuntos, relatos
individuais simples. Fonte a
polícia.

12/04/2011

Massacre em Realengo /
CAÇA AOS CÚMPLICES NA
INTERNET / Justiça autoriza
quebra de sigilo de Wellington
para descobrir de qual
organização religiosa ele
participava
Volta à rotina / A CAMINHO
DA ‘REINVENÇÃO’ /
Especialistas discutem como
tornar acolhedora a Tasso da
Silveira, escola marcada pelo
massacre
‘Caipira e fedido’ / PEDREIRO
CONFESSA TER MATADO
ADOLESCENTES EM CUNHA
/ Homem de 27 anos diz que
ficou irritado porque irmãs
zombavam dele
POLÍCIA PRENDE DOIS
HOMENS POR ESTUPRO E
DOIS POR PEDOFILIA /
Crimes ocorreram no Rio e em
Campos dos Goytacazes

Reportagem

Geral

3

Sim

Sim

Violência nas
ruas e
comunidades
(tráfico e
lesão
corporal)
Violência em
escola /
violência
física
(homicídio,
chacina)

Reportagem

Geral

4

Sim

Sim

Apresentação de soluções
para retomada da rotina
pós massacre.

Notícia

O País

7

sim

não

Violência em
escola /
violência
física
(homicídio,
chacina)
Violência
física
(homicídio)

Notícia

Geral

10

não

não

Violência
sexual

Narrativa de vários casos
de apreensões de
acusados de violência. Em
comum, o tipo de crime e
as vítimas serem
adolescentes/crianças.

Nova Iguaçu / PERÍCIA: TIRO

Reportagem

ANO 2012
Polícia
7

Sim

Não

Violência nas

Enfoque nas conclusões da

12/04/2011

12/04/2011

12/04/2011

04/09/2012

Suite do acontecimento,
detalhamento das
investigações.

Foco no detalhamento da
prisão e motivações do
agressor confesso.
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PARTIU DA PM / Policiais da
operação em que jovem foi
morto são autuados por
homicídio

ruas e
comunidades
(lesão
corporal,
bala perdida)

investigação e na
repercussão junto à polícia.
Crítica à inoperância do
poder público.
Uma adolescente e uma
criança feridas na
operação.

17/12/2012

Acidente fatal / FIO FICOU
SOLTO POR DOIS DIAS /
Moradores pediram ajuda da
RioLuz, mas nada foi feito e
cabo matou menino

Notícia

Extra

5

Sim
(vítima)

não

Violência nas
ruas e
comunidades
(homicídio)

Questiona, critica
negligência da
concessionaria de energia
(RioLuz) e do poder público
que não fez vistorias.
Retoma relato do caso
individual, sem fazer
referência a outras
situações. Perspectiva do
inusitado.

17/12/2012

Internacional / UM DIA DE
LUTO E INDIGNAÇÃO /
Parentes choram as mortes do
massacre na escola e cobram
controle de armas no país

Notícia

Internacio
nal

11

Sim

Não

Violência em
escolas /
violência
física
(homicídio/
chacina)

Repercute sentimentos e
ações de comunidade em
que 20 crianças e 6
professores foram mortos
em escola. Discute debate
nos EUA sobre controle de
uso de armas de fogo.

17/07/2013

SUSPEITO DE MATAR
MENINA ESTÁ PRESO

Nota

ANO 2013
Extra
10

Não

Não

Prisão do suspeito.
Detalhamento da prisão.
Fonte polícia.

22/09/2013

BALA PERDIDA MATA
GAROTO DE 14 ANOS

Nota

Polícia

21

Sim

Não

Violência
sexual e
física
(estupro e
homicídio)
Violência nas
ruas e
comunidade
(homicídio
bala perdida)

29/08/2013

Complexo B / VIDA DE

Notícia

Polícia

10

Sim

Não

Violência

Relato do caso individual
da morte do menino que
voltava de uma festa com a
familia e foi atingido por
bala perdida. Fonte polícia.
Detalhamento do
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BRIGAS E ACUSAÇÕES /
Advogado que vai ser ouvido
no caso do triplo homicídio é
alvo de dezenas de processos

doméstica
(maus-tratos,
homicídio)

andamento das
investigações. Relato de
maus-tratos contra filhas do
casal separado. Pai é
acusado de matar uma das
filhas.
Denuncia do jornal sobre
péssimas condições da
educação infantil no
complexo da maré.
Apresenta estatísticas e
critica/questiona
ineficiência do poder
público. Falta de ambiente
adequado, evasão escolar,
violência e falta de
funcionários. Situação nao
é tratada como violência ou
violação de direitos pelo
jornal.
Relato de história
individual. Registro do
estado de saúde criança de
2 anos vítima de bala
perdida.
Caso individual. Foco na
prisão do acusado e
detalhamento do ato
violento. Vítimas: duas
adolescentes de 13 e 15
anos e um menino de 15.
Na matéria chamados de
meninas e menino, no título
menores. Taxista acusado
de pedofilia.
Quadrilha comandada por
adolescente. foco no
inusitado da história. Caso

ANO 2014
Cidade
4

Sim

sim

Violência
institucional
(falta de infra
em creche)

Nota

Polícia

8

Não

Não

TAXISTA É PRESO POR
ABUSAR DE MENORES

Notícia

Polícia

10

Sim

Não

Violência nas
ruas e
comunidades
(bala
perdida)
Violência
sexual

MENINA LEVAVA TERROR A
NITERÓI / Polícia começa a
prender a Quadrilha do Fuzil,

Notícia

Polícia
(Caderno
Mais São

4

Sim

Sim (capa
do
suplemen

05/04/2014

Educação precária / CRECHE
HÁ OITO ANOS EM
CONTÊINER / Unidade do
município tem marcas de tiros,
pontos de ferrugem e fiação
solta

Reportagem

08/01/2014

MENINO VÍTIMA DE BALA
PERDIDA TEM ALTA DA UTI
EM NITERÓI

08/01/2014

18/02/2014

Violência nas
ruas
(adolescente

347

comandada por adolescente
de 17 anos. A arma era de
paintball

23/10/2014

PAI DE BERNARDO: CARTA
PARA JUIZ

Gonçalo)

Notícia

Polícia

10

Sim
criança

to)

s agentes
roubos e
furtos)

Não

Violência
doméstica
(homicídio)

individual, detalhamento
das ações e da apreensão.
Vítimas são entrevistadas,
fonte- polícia. Divulgação
do disque denúncia.
Repercute caso menino
Bernardo. Seis meses
depios da morte do garoto,
pai pede a juiz providências
para preservação da
memória do filho morto e
da família. Destaque para
trechos da carta.

AMOSTRA DE APOIO – SELEÇÃO FORA DA SEMANA CONSTRUÍDA (EXTRA)
Data

Retranca-Título-subtítulo

Gênero
Jornalístico
Reportagem

Editoria

Página

Imagem

Viva Mais

16

Sim
(infográfico)

Chamada
de capa
não

Tipo de
violência
Violência
Doméstica

Enquadramento

Relato de caso
individual focado na
perspectiva da avó que
denuncia.
Encaminhamento das
investigações pela
polícia.

29/11/2000

UMA LEI CONTRA PALMADAS /
Psicólogos da USP pretendem
tornar a prática ilegal e lançam
campanha contra violência
doméstica

06/10/2006

Castigo exagerado / MÉDICA
QUEIMA A MÃO DO FILHO QUE
FALTOU À ESCOLA / Avó denuncia
a própria filha à polícia, revoltada
com castigos impostos aos netos

notícia

Geral

10

não

não

Violência
Doméstica

06/03/2007*

A dor de uma mãe / ‘EU QUERO A
MINHA FILHA DE VOLTA’ /
Adolescente é baleada durante

Notícia

Geral

13

Sim (3)

Sim (com
foto)

Violência nas
ruas e
comunidades

Repercute lançamento
da campanha contra a
Palmada. Reflete as
consequencias
psicológicas para as
crianças vítimas de
agressão física em
casa.

Foco no caso isolado,
na história dramática.
Narrativa do ato

348

troca de tiros entre PMs e
traficantes, depois de deixar irmã de
2 anos na creche

(homicídio,
bala perdida)

27/08/2007
Série
ANJOS

Como nascem os anjos /
INOCÊNCIA INTERROMPIDA
PELA VIOLÊNCIA / Pesquisa feita
pelo EXTRA mostra que, a cada três
mortes de crianças de até 12 anos,
uma aconteceu de forma violenta.
Em 2007, 38% dos casos foram
registrados na Zona Oeste, como o
da menina Maria Fernanda, de 2
anos, que levou dois tiros quando
passeava de bicicleta com o
padrasto, na Vila Vintém. Após seis
meses, o crime ainda está sem
solução.

Reportagem
especial
(série)

geral

6e7

Sim
(muitas)

Sim
(manchete
do dia)

Violência nas
ruas ou
comunidades
(bala perdida),
violência no
trânsito e
mortes por
causas
desconhecidas

28/08/2007
Série
ANJOS

O segredo dos anjos / VIOLÊNCIA
SEXUAL, UM CRIME SEM
CASTIGO / Dos 465 casos de
abuso sexual contra crianças
registrados no município do Rio,
apenas três criminosos foram
condenados. Como a investigação
depende de provas concretas, o
bandido muitas vezes escapa sem
punição. Uma dentista resolveu
contar ao EXTRA como reuniu

Reportagem
especial

geral

6e7

Sim (várias)
e
ilustrações

sim

Violência
Sexual (abuso
sexual)

violento e reação da
família (mãe). Relato da
ação da polícia no
morro. Outros dois
adolescentes foram
mortos pela polícia
(acusados de roubos).
Extensa reportagem
com análise de dados e
estatísticas e relatos de
histórias para ilustrar a
discussão sobre a
violência como
problema público. Maior
foco nas histórias
individuais,
dramatizadas com fotos
e falas de muito
sofrimento. Poder
público não é
responsabilizado ou
questionado. Apresenta
o problema mas não
discute. Perspectiva da
vítima, com forte apelo
dramático nas fotos e
relatos.
Relatos de histórias
individuais para ilustrar
discussão mais
ampliada da violência
como problema público.
Apresentação e análise
de dados. Mas o Poder
público e políticas
públicas não são
avaliadas. Destaque
para informações de

349

provas contra o marido que abusou
dos próprios filhos, uma menina de
4 anos e um menino de 2

29/08/2007
Série
ANJOS

30/08/2007
Série
ANJOS

31/08/2007
Série
ANJOS

serviço: como identificar
e onde denunciar e
procurar atendimento.
Apresenta caso
solucionado.
Perspectiva da vítima,
com forte apelo
dramático nas fotos e
relatos.

Anjos dependentes / CRACK, O
PESADELO DE QUEM VIVE NAS
RUAS / Crianças abandonadas são
as principais vítimas das drogas e
da exploração sexual. Nos últimos
30 meses, 48 meninos e meninas
de até 12 anos foram atendidos em
uma clínica para dependentes
químicos. Larissa, de 11 anos,
começou a se drogar aos 9. O vício
a levou para a prostituição. Hoje, ela
vive em um abrigo e sonha ganhar
uma flauta de presente de Natal.
Anjos sem lar / MILÍCIA
SEQUESTRA ATÉ CRIANÇAS /
Grupos de milicianos e traficantes
expulsam menores de 12 anos das
favelas, deixando-os sem teto. José
e Davi só escaparam do julgamento
da milícia porque estavam num
abrigo. Seus irmãos
desapareceram.

Reportagem
especial

Anjos sem valor / VERBAS E
RECURSOS RESTRITOS / Em
número inferior ao ideal, conselhos

Reportagem
especial

geral

6e7

Sim (fotos e
ilustrações)

sim

Violência nas
ruas e
comunidades
(dependência
química,
abandono e
maus-tratos)
Violência
sexual
(exploração)

Reportagem
especial

Geral

3

sim

não

Violência
doméstica
(maus-tratos e
abandono)
Violência nas
ruas e
comunidades
(homicídio,
abandono,
situação de
rua)

Geral

16

sim

não

Violência
institucional
(falta de

Foco nas histórias de
vida para ilustrar os
dados/estatísticas de
violência aprentados.
Análise de políticas
públicas e denúncia de
inoperância de
programa de
atendimento.
Perspectiva da vítima,
com forte apelo
dramático nas fotos e
relatos.
Análise de
dados/estatísticas.
Discute políticas
públicas. Serviço.
Contextualiza as
origens da violência
sofrida ligada à pobreza
e as condições de vida
nas comunidades.
Perspectiva da vítima,
com forte apelo
dramático nas fotos e
relatos.
Inoperância do poder
público / denúncia ou
crítica.

350

tutelares do município do Rio ainda
funcionam em instalações precárias,
sem equipamentos, veículos,
dinheiro e até informações
atualizadas

condições
para
atendimento
de casos)

17/07/2010

Uma conta que não fecha / NO
RESULTADO DA OPERAÇÃO, A
MORTE DE UM ALUNO INOCENTE
/ Wesley Guilber, de 11 anos, foi
atingido por bala perdida na sala de
aula, em Ciep de Barros Filho

Reportagem
(duas
páginas)

Geral

3

sim

Sim
(manchete
da capa)
analisar

Violência em
escola e
ambiente
escolar /
violência física
– homicídio,
bala perdida

17/07/2010

Uma conta que não fecha / NO
TWITTER, O TEMPO REAL DO
DRAMA NA ESCOLA / Secretária
de Educação, funcionário do Ciep e
professores trocaram informações
na internet sobre a morte do aluno

Reportagem
(continuação
p. 3)

Geral

4

sim

Sim
(manchete
do dia)

18/07/2010

Tragédia na escola / REVOLTA NA
DESPEDIDA DE WESLEY /
Parentes do menino reclamam que
estado não quis pagar enterro em
Olinda, onde está o jazigo da família

Reportagem

Geral

19

sim

sim

18/07/2010

Tragédia na escola / ‘VAI NÃO,
WESLEY, VOLTA!’ / Em entrevista
ao EXTRA, pai de menino baleado
em sala de aula diz que filho

Reportagem

Geral

20

Sim
(dramáticas)

Sim

Violência em
escola ou
ambiente
educativo /
violência física
(homicídio,
bala perdida)
Violência em
escola ou
ambiente
educativo /
violência física
(homicídio,
bala perdida)
Violência em
escola ou
ambiente
educativo /

Avaliação/análise de
política pública
Demanda/ação do
poder público. Análise
ou apresentação de
estatísticas / dados /
pesquisas.
Relato detalhado do
drama da morte do
menino. Crítica e
análise da ação da
polícia (repercussão
com especialistas e
coronel da PM). Não
apresenta estatísticas,
mas faz um retrospecto
(memória) dos últimos
casos de morte em
escolas por tiroteio com
a polícia.
Suite do caso. Outros
fatos associados.Crítica
à inoperância do poder
público (autoridades
não foram ao local nem
falaram com imprensa).
Suite de caso
individual,
Desdobramentos do
caso / apuração,
investigação.

Suite de caso
individual. Relato
dramático do enterro
(fotos close de
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sonhava salvar vidas

20/07/2010

Islane Rodrigues do Nascimento /
‘EU SÓ QUERO JUSTIÇA’ / Mãe de
Wesley, morto por um tiro dentro da
sala de aula, diz que vai se mudar
para não conviver com as
lembranças do filho e confessa que
está sem forças para continuar sua
vida

24/06/2011

30/07/2012

violência física
(homicídio,
bala perdida

Entrevista

Geral

20

Sim (close
da mae)

sim

Violência em
escola ou
ambiente
educativo /
violência física
(homicídio,
bala perdida)

Na Rocinha / BEBÊ DE SEIS
MESES É INTERNADO COM
FRATURAS / Conselho Tutelar
suspeita que pais tenham
maltratado a menina

notícia

Geral

9

sim

não

Violência
doméstica

Crime bárbaro / TIO MATOU
SOBRINHA POR NÃO SE DAR
BEM COM OS PAIS DELA /
Vizinhos desconfiaram do suspeito,
e tentaram linchá-lo. PMs o
salvaram da morte

notícia

Crime
bárbaro

9

sim

não

Violência
doméstica
(abuso sexual
e homicídio)

familiares chorando,
dor, desespero). Faz
retrospecto dos sonhos
da criança para o
futuro.
Entrevista com a mãe
do garoto morto.
Perspectiva no drama
do caso isolado.. relato
detalhado da vida da
criança, da sua relação
com a mãe e como será
seu futuro. Denúncia da
ação da polícia feita por
um tio
Relato caso individual.
Desdobramento das
investigações pela
polícia de denúncia de
maus-tratos feita pelo
serviço médico que
atendeu a criança.
Descrição dos
ferimentos e revolta da
avó que pede a guarda.
Relato caso individual.
Fonte: polícia.
Descrição da cena do
crime e prisão do
acusado.
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