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RESUMO

O trabalho que se segue possui como objetivo principal a análise do discurso da 
mídia, com destaque aos jornais impressos, sobre atos e fatos envolvendo jovens 
infratores. O discurso adotado pelos colunistas de jornais, baseados em fórmulas 
e práticas jornalísticas consagradas, permite ao leitor uma visualização do 
ocorrido, com detalhes. Mas esta riqueza de informações, contraditoriamente, 
parece não permitir, muito menos incentivar a reflexão em torno do que está 
sendo lido. Todas as informações contidas na narrativa jornalística parecem 
apontar para o estabelecimento da manutenção do discurso reinante da violência 
e da repressão contra jovens infratores, provenientes, geralmente e na grande 
maioria das vezes, das periferias e bairros pobres das grandes cidades. Toda a 
gama de questões tão importantes diretamente relacionadas à violência cometida 
por estes jovens não aparece, não surge no texto jornalístico. Palavras como 
“marginal”, “quadrilha” reforçam preconceitos, estigmas contra essa juventude, 
pondo a sociedade em alerta constante, contra esses “delinqüentes”, “malandros”. 
O resultado da pesquisa foi parcial, mas pode concluir sobre a importância da 
mídia frente a esses fenômenos sociais que amedrontam a sociedade na 
atualidade. 

Palavras - chave: Mídia impressa, juventude infratora, violência. 
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ABSTRACT

The work that follows has as its main objective the analysis of the discourse of 
media, with emphasis on newspapers printed on acts and events involving young 
offenders. The speech adopted by columnists of newspapers, based on formulas 
and journalistic practices exist, allows the reader a view of what happened in detail. 
But this wealth of information, contradictorily, it seems not permit, much less to 
encourage reflection on the what is being read. All information contained in 
narrative journalism seem to point to the establishment of maintenance of speech 
reinante of violence and repression against young offenders, from, and generally in 
the vast majority of cases, from poor neighborhoods and suburbs of large cities. 
The whole range of such important issues directly related to violence committed by 
these young people does not appear, does not appear in the text journalism. 
Words such as "marginal", "square" reinforce prejudices, stigmas against the 
youth, putting the company on constant alert against such "criminals", "malandros." 
The result of the survey was partial, but can conclude about the importance of the 
media against those social phenomena that amedrontam the society at present. 

Words - Key: Media print, infringing youth, violence.
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Apresentação

Quando ingressei no curso de graduação em Comunicação Social, em 

Fortaleza, percebi que o ambiente acadêmico e suas possibilidades de 

aprendizado e obtenção constante de conhecimento, me atraiam muito. Alguns 

professores se tornaram amigos e me estimularam ao ingresso na pós-graduação 

visando à docência. 

No término do curso de graduação, tentei em minha terra natal cursar o 

mestrado em Sociologia, na UFC, mas não fui aprovado. Não desanimei e persisti 

a buscar alguma universidade onde pudesse ingressar, logo após a graduação, no 

mestrado.

Busquei então informações no site da UFRN, onde percebi que a seleção 

estava acontecendo e logo passei a buscar algum orientador que aceitasse a 

minha proposta de estudos. Enviei meu projeto, currículo e histórico acadêmico 

para alguns professores e poucos me responderam. Uns responderam alegando 

não ter condições no momento de aceitar a minha orientação. Uma professora 

chegou a afirmar que seria muito difícil algum professor aceitar o meu projeto. Mas 

uma professora se interessou pela minha temática de pesquisas e gostou das 

minhas notas do histórico acadêmico e resolveu aceitar meu pedido de orientação, 

para alegria enorme da minha parte. A aceitação de um professor representa 50% 

de sucesso no ingresso no mestrado. 

Mas ainda teria uma segunda dificuldade: para o ingresso no mestrado, 

precisaria passar por uma prova escrita e segundo soube, seria a primeira que o 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais realizaria. Quando imprimi as 
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obras que iriam cair na prova, fiquei um pouco assustado, pelo fato de nunca ter 

estudado a grande maioria dos autores. Não perdi as esperanças. Desde então a 

aceitação do meu projeto por parte da professora Ana Tereza, passei a estudar 

dia e noite as obras. Alguns textos eu relia cerca de quatro vezes para 

compreender tudo que ali se dizia. Foram três meses de madrugadas sem dormir 

apenas estudando. 

Peguei a estrada e fui pela primeira vez rumo a Natal. Nunca tinha pisado 

nesta cidade e não possuía nenhum amigo ou parente. Conheci algumas pessoas 

que se mostraram bastante receptíveis, como Anaxuel Fernando e Daniele 

Machado, que foram importantes para minha chegada em Natal. 

A prova foi cansativa e precisou escrever bastante para responder bem a 

todas as questões. Mas não me convenci de ter feito uma boa prova e ademais, 

concorria ali com alunos locais, formados em Ciências Sociais e por isso bem 

mais gabaritados do que eu. Retornei para casa cansativo e com poucas 

esperanças.

Ao sair o resultado para a minha extrema alegria e surpresa, percebi que a 

nota que eu havia conquistado fora a mais alta, tendo apenas mais duas pessoas 

alcançado a média oito e meio na prova, nota maior, inclusive, do que as do 

doutorado.

Regressei a Natal cheio de esperanças de conquistar uma vaga no 

mestrado e dessa vez, fui fazer a entrevista. Sendo aprovado na entrevista meu 

passe estava garantido. Mas havia um último problema, não menos grave: como 

viveria em Natal e onde moraria? Precisava de uma renda e de um lugar para 

ficar. Logo, fiquei sabendo que, como fora o primeiro colocado, conquistava assim 
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uma bolsa de estudos pelo período do mestrado. Um problema assim fora 

resolvido. Busquei então concorrer a uma vaga na residência universitária e 

igualmente a conquistei. Todos os problemas foram superados. 

De malas prontas, me despedi dos meus pais e da minha namorada ao 

qual estava junto há cinco anos e peguei a estrada rumo o mestrado. A adaptação 

foi fácil e os colegas de residência, apesar de extrema desorganização, eram 

legais. Tudo caminhava bem: estava pagando as disciplinas, estágio de docência, 

proficiência, quando minha orientadora adoeceu.  

Quando a professora Ana Tereza adoeceu, e foi para o Rio De Janeiro, 

não mais obtive notícias dela. Fiquei triste, por não saber nada sobre seu estado 

de saúde. Sem minha orientadora, fiquei à deriva. O trabalho iniciado, as 

pesquisas em andamento, mas tudo parou com sua ausência. A notícia de sua 

saída do programa de Pós-Graduação chegou e me surpreendeu, posto que 

realmente não esperava que ela deixasse a universidade. Agora mais um 

problema se apresentou: como terminar a dissertação sem um orientador? 

Como fui aluno do professor João Emanuel Evangelista e percebi desta 

forma que seus trabalhos de orientação tinham como objeto, também, o estudo da 

mídia, fui imediatamente buscá-lo, no objetivo de pedir a orientação e a 

continuidade do meu trabalho. Logo o professor aceitou gentilmente ao meu 

pedido e se colocou perante o Programa como meu novo orientador. 

Com a mudança de orientação, todo o trabalho teve de necessariamente 

ser refeito, desde seu problema de pesquisas até sua hipótese. Mas nada disso 

me impediu de permanecer escrevendo.
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Devido à mudança de orientador, precisei ultrapassar o tempo previsto 

para o término do curso, estendendo o prazo de defesa da dissertação por mais 

seis meses. Mas com isso, a bolsa de estudos, como também minha vaga na 

residência universitária foram perdidas e tive logo de procurar um emprego para 

me manter e um lugar para morar. Não foi fácil encontrar uma vaga de emprego 

em Natal. Por muitas vezes fui ao Sine em busca de algo, mas sempre não 

encontrava. Consegui uma vaga para ser gerente de uma loja de material de 

construção, onde me submeti, dentre outras coisas, por varias vezes, a carregar 

sacos de cimento e de areia. Não durei muito tempo neste local, indo para outros 

três empregos, que igualmente não duraram muito tempo. Com o que recebi deles 

de salário, juntamente com um estilo de vida muito modesto e simples, pude 

permanecer em Natal até o final do mestrado.

No dia 29 de setembro de 2008 defendi minha dissertação, onde foi 

aprovada e elogiada pela banca examinadora como um bom trabalho. Algumas 

correções e inclusões foram realizadas, a partir de observações da mesma banca. 

Agradeci aos professores pelas observações que vieram a somar com este 

trabalho.

Agora partirei para o doutorado. E que venham novos desafios e novas 

dificuldades, posto que todas elas serão novamente superadas. 
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___________________________________________CAPÍTULO 1

Introdução

Questões envolvendo atos de violência praticados por jovens têm 

chamado cada vez mais a atenção da sociedade brasileira. Pesquisadores tentam 

compreender a complexidade de diversos fatos envolvendo jovens em situações 

de violência, em suas mais variadas formas, como a institucional, familiar, 

simbólica, etc. Geralmente apresentam discussões relacionadas a diversos outros 

problemas e questões, como o uso e o tráfico de drogas, furtos e assaltos, 

pobreza e miséria, falência das políticas públicas e de defesa contra os direitos 

dos jovens, a estratificação das classes sociais, etc. Mas uma discussão sobre as 

maneiras como as matérias jornalísticas da mídia impressa compreendem a 

questão da juventude infratora, também possui sua importância e merece ser 

desenvolvida.

O problema que este trabalho de pesquisa pretende desenvolver está 

relacionado às formas de abordagem da mídia impressa de Natal com relação à 

violência no âmbito da juventude infratora. Pretendemos perceber como os 

jornalistas compreendem e interpretam questões relacionadas aos jovens de 

periferia, que estão envolvidos em alguma espécie de violência, com ênfase para 

o tipo criminal. Analisar quais as causas que apontam na tentativa de explicar os 

atos de violência que são praticados por jovens pertencentes às camadas mais 

pobres da população natalense e os motivos que algumas matérias dos jornais 
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percebem e que tentam justificar tais comportamentos violentos na sociedade. Em 

outras palavras, pretendemos com esta pesquisa perceber, analisar e 

compreender a ideologia e o sistema de crenças que motivam os jornalistas a 

escrever o que escrevem pensar o que pensam e redigir o que produzem 

diariamente e difundem, através das matérias jornalísticas sobre jovens infratores. 

O senso comum é possuidor de algumas noções sobre a influência das 

mídias com relação às vidas das pessoas em sociedade, assim como das causas 

possíveis das diversas modalidades de violências sociais. Quase sempre, os 

pensamentos daí advindos surgem apresentando falhas, distorções, 

incompletudes. O interessante é que atualmente não podemos ou não devemos 

tentar compreender o senso comum, sob uma perspectiva que despreze a 

atuação em massa dos meios de comunicação, onipotentes e onipresentes sob a 

sociedade.

A hipótese que este trabalho apresenta é a de que o discurso apresentado 

pelos jornalistas através de suas matérias em jornais impressos apresenta a 

questão da violência no âmbito da juventude infratora como um problema grave 

que deve ser resolvido, mas ao mesmo tempo sem apresentar uma solução 

imediata, concreta, construtiva para esta mesma questão. Como foi dito, o tema é 

tratado como um problema grave até o momento sem solução, ou seja, os jovens 

infratores são apresentados à sociedade como uma questão problemática em si 

mesma.

Essa abordagem sob nosso ponto de vista não proporciona a solução, ou 

a compreensão devida das questões envolvidas no universo dos jovens infratores 

– jovens pertencentes às camadas mais pobres da população, situados entre as 
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idades de 12 a 19 anos -, nem mesmo oferece aos leitores o esclarecimento 

crítico devido. Ao contrário, parece proporcionar a perpetuação de uma 

determinada visão: a que permite apenas perceber o problema acima do ser 

humano e das questões complexas que o circundam como desemprego, a fome, a 

miséria, a desigualdade social e o preconceito de classe. Ou seja, a percepção 

social, no que tange a jovens infratores brasileiros, provenientes e pertencentes 

das camadas pobres da população, ainda é a da perversão ou distorção da 

natureza dos homens, relacionado com sua personalidade e com seu caráter. 

Permanece-se na cegueira para o fato de que este “problema” social possui 

causas sociais e históricas, por ser produto das relações sociais estabelecidas 

entre os homens. E como tal, esta questão apenas poderá ser vencida e superada 

pela ação dos próprios homens. A solução apenas será possível quando 

deixarmos de perceber através do viés da personalidade ou do caráter, para 

encontrarmos a solução na estrutura e organização da própria sociedade. 

As matérias midiáticas aqui são vistas como dispositivos que possibilitam 

e incentivam a mitificação do fenômeno da violência. Percebemos a mídia como 

um típico instrumento ou dispositivo de cunho ideológico, que ao mesmo tempo 

alude e ilude, afirma uma verdade que é apenas a expressão aparente e imediata 

da realidade, veiculando informações seletivas que são potencialmente 

enganosas. Isso acontece devido ao fato de que a mídia reproduz uma 

representação parcial e imaginária da realidade. Ela de certa maneira proporciona 

uma espécie de naturalização dos fenômenos sociais e, com isso, elimina as 

contradições, as origens sociais e históricas dos processos sociais em questão.
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Obviamente, os indivíduos não são apenas receptores passivos das 

informações veiculadas pela mídia, sem maiores críticas. A relação entre 

emissores e receptores nunca é direta, linear e unívoca, evidenciando o caráter 

complexo dessas interações. Não podemos negar, porém, que a informação se 

tornou necessidade para o sujeito contemporâneo, e que o discurso midiático vem 

assumindo um papel importante na mediação das relações das pessoas com o 

real, substituindo e reconstruindo, de forma crescente, outras dimensões da 

experiência. 

A gênese dos padrões que mantém a violência na atualidade está 

diretamente ligada às questões econômicas, que por sua vez alcançam a 

sociedade de maneira muito poderosa através da mídia atual. Se quisermos 

entender a realidade da violência ou qualquer outra temática a respeito do ser 

humano, na sua constituição, formação e evolução na História, deveremos partir 

do próprio ser humano, de sua psique, dos seus mitos, ritos, tradições, ideologias 

primevas e iniciais. Mas, compreender a violência nos dias de hoje, de maneira 

dissociada de questões relacionadas ao sistema econômico e, por conseguinte, 

aos meios de comunicação de massa que atingem a quase totalidade das 

pessoas no globo diariamente, é oferecer sempre questionamentos sem solução, 

levantamentos de questões que devem levar a outras, mas sempre sem uma 

conclusão, e principalmente, sem uma verdadeira contribuição à sociedade. Este 

trabalho pretende exatamente contribuir para que o diálogo a respeito da ação dos 

meios de comunicação de massa seja novamente levantado de maneira crítica e 

possa incentivar o debate a respeito das maneiras e formas de tratamento que são 

dadas às questões da violência juvenil, produzidas pela mídia impressa 



P á g i n a  | 18

________________________________________________Violência, Mídia e Juventude.

jornalística, que de repente, pode possuir relação direta com a violência que atinge 

a todos nós.

O que justifica este trabalho é a crescente onda de violência – dentre elas 

a de natureza juvenil-infratora - que atinge a sociedade em todas as camadas ou 

classes sociais e o desprezo com relação à ação do discurso adotado pela mídia 

impressa sobre essa situação. Compreendemos que é importante para a 

sociedade o debate de uma hipótese que questiona sobre o discurso adotado 

pelos meios de comunicação a respeito da violência que atinge proporções 

crescentes na nossa sociedade. 

 Estudar a violência é sempre importante no sentido de tentar oferecer 

alguma contribuição geradora de alguma ação, movida pelo conhecimento e pelo 

esclarecimento críticos. E na atualidade, estudar este tema desprezando os meios 

de comunicação de massa, é deixar de lado uma chance de oferecer uma 

potencial contribuição para o combate à violência, que atinge a todos 

incondicionalmente.

Existe a necessidade de se estudar sobre a violência, pelo estado de 

calamidade em que coloca toda a sociedade. Mas existe também a necessidade 

de se estudar sobre as abordagens diretas ao tema, que são feitas 

constantemente pela mídia impressa, no sentido de percebermos sua atuação.

A pesquisa vai buscar como objetivos debater sobre as potenciais causas 

da violência criminal do ponto de vista da juventude infratora, como também 

pretende dialogar sobre possíveis soluções para esta questão. Queremos Além 

disto, saber qual o papel da mídia impressa neste processo de causas e soluções 

como também perceber e interpretar como a mídia retrata a violência juvenil. 
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Desejamos demonstrar como os jornalistas retratam as questões 

relacionadas à violência, as causas que nos oferecem, as conseqüências que 

apresentam, soluções possíveis e demais questões que se apresentarem no 

discurso jornalístico sobre juventude infratora. 

Procurar mostrar o discurso aparentemente do problema que envolve 

todas as discussões sobre jovens infratores, a visão predominante dos 

comentários e das crenças presentes nas palavras dos jornalistas sobre esta 

questão.

Permitir um debate oportuno sobre os meios de comunicação e a violência 

no âmbito da juventude e demonstrar que a importância dada por todos nós, 

acadêmicos ou não, a respeito da ação dos media em nossas vidas, ainda está 

muito aquém de produzir efeitos de uma conscientização, de resistência e de uma 

modificação de condutas positiva na luta contra a violência. 

Metodologicamente, a pesquisa deverá necessariamente se dirigir à 

análise do discurso adotado pela mídia impressa natalense. Não achamos 

interessante metodologicamente escolher um ou dois jornais para analisarmos. 

Isso deixaria de fora outros jornais, outras visões, outras formas de encarar a 

questão dos jovens infratores e por isso resolvemos buscar matérias presentes na 

variedade de jornais da cidade, no sentido de obtermos uma visão geral, através 

dos textos deles. Limitar as matérias a apenas um ou dois jornais nos pareceu 

uma redução ou limite desnecessário, quando possuímos mais visões e mais 

material para analisar. 

Acreditamos que a análise do discurso de notícias relacionadas a atos de 

infração e violência por parte de jovens infratores nos proporcionará os subsídios 
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necessários à cerca da compreensão sobre o tratamento dado a esta temática. 

Conseguidas as matérias jornalísticas, nos colocaremos em atitude de leitor 

atento, em busca de localizar e compreender os fundamentos que se fazem 

presentes nas matérias. Essa atitude, com o auxílio de alguns autores, nos 

ofereceu a compreensão necessária para compreendermos estruturalmente e 

ideologicamente o direcionamento dado ao assunto. 

Este acervo de notícias foi conseguido nas redações dos jornais, que 

disponibilizam exemplares de tempos e datas variadas, separados por temáticas 

específicas, que foram acessados por mim para a realização da pesquisa. As 

matérias também foram selecionadas via internet e sempre que possível 

adquirindo os exemplares. 

Na sede regional destes jornais, existe disponível para consulta um 

acervo considerável de volumes impressos, onde tivemos acesso aos cadernos 

que tratam das questões que nos interessam. Isso nos forneceu os subsídios para 

analisarmos a forma como estes jornais veiculam e tratam a questão da infração 

juvenil em suas mais variadas especificidades. Colhemos os dados referentes a 

infrações relacionadas a jovens de periferia ocorridos a partir do mês de janeiro de 

2008. Acreditamos que o início de cada ano sempre apresenta altos índices de 

violência, pelo simples fato de várias datas comemorativas tornarem atos de 

violência mais comuns, como os períodos de carnaval e o período das férias 

escolares. Procuramos analisar aqui as formas de abordagem à questão da 

juventude infratora como também verificar quais as idéias mais recorrentes, 

levando-se em consideração não apenas a compreensão dos textos, mas sua 

interpretação como sendo um modo peculiar de uso da linguagem e de outras 
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expressões de cunho simbólico constantemente refletindo, representando, 

constituindo e construindo novas relações sociais. Dessa feita, as notícias serão 

vistas não apenas como texto, mas como discurso, interação e prática social. Não 

nos preocupamos tanto com o número de matérias, mas com as especificidades 

dos textos que nos ofereceram dados importantes para nossa pesquisa. 

No capítulo que se segue, estaremos trazendo considerações sobre o 

conceito de ideologia e sua relação com os meios de comunicação atuais. Os 

autores que utilizaremos serão Karl Marx, Friedrich Engels e Adriano Duarte. A 

forma como estes autores compreendem o conceito de ideologia pode nos permitir 

analisar o funcionamento e a dinâmica dos meios de comunicação de massa na 

atualidade, no que tange à interpretação da realidade. 

No capítulo 3, procuramos saber algo sobre as possíveis causas da 

violência, no âmbito da juventude infratora no Brasil. Partimos para compreender 

as maneiras como a sociedade brasileira vem percebendo essas questões. A 

partir de algumas percepções, tentamos dialogar sobre algumas causas possíveis 

desse tipo de violência em nosso país. Compreendemos que as causas e 

possíveis conseqüências de determinados fenômenos sociais estão intrínseca e 

necessariamente relacionadas às maneiras de como a sociedade lida com elas. 

Tratamos de trazer uma percepção da sociedade brasileira sobre a questão dos 

jovens infratores, apresentando uma visão social e histórica de como foi e como 

estão sendo tratadas essas questões. Por fim, realizamos algumas considerações 

sobre as causas propriamente ditas da violência, seguidas das maneiras de 

tratamento que são tomadas pela mídia.
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O capítulo 4 trata da visão da mídia sobre temas e fatos relacionados à 

violência infanto-juvenil brasileira. Apresentamos questões, baseadas no que foi 

apresentado nos primeiros capítulos, que apontam para uma determinada forma 

de tratar os jovens infratores, como se estes fossem um problema a ser resolvido 

de imediato e com o uso da violência se caso for necessário. Tentamos mostrar 

que o discurso ideológico defendido pelos meios de comunicação de massa, em 

sua tentativa de apresentar os fatos e a realidade, utiliza de maneiras e discursos 

que não necessariamente apontam para contribuições construtivas, ou para o 

esclarecimento das pessoas. Muitas vezes, parece apontar para a manutenção do 

status quo e para o fortalecimento de determinadas ideologias. 
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___________________________________________CAPÍTULO 2

AMÍDIA NAS SOCIEDADES MODERNAS

Neste capítulo estarei tratando de conceitos pertinentes e importantes 

para um diálogo e uma discussão sobre a violência no âmbito da juventude 

infratora. Serão apresentados subsídios e idéias de pensadores diferentes, ao 

mesmo tempo uma tentativa de realizar uma relação entre eles. Tratamos aqui 

neste momento de trazer apontamentos que se referem ao conceito de meios de 

comunicação de massa nas sociedades modernas. Mostraremos nas linhas 

seguintes como a mídia retrata o real, mostrando e colocando à mostra algumas 

partes enquanto esconde e oculta a outras. Isso ocorre porque a ação da mídia, 

para mostrar o mundo real, não pode escapar do viés ideológico. 

Ideologia é um dos conceitos mais polêmicos existentes nas Ciências 

Sociais. São muitas as concepções e os autores envolvidos na produção de uma 

teoria da ideologia. Os autores que escolhemos para tratar deste conceito em 

nosso trabalho se aproximam mais da nossa proposta de pesquisas, pelo fato de 

apresentarem idéias e pensamentos concordantes com nossa hipótese de 

trabalho.

Na análise sobre as relações entre mídia e ideologia, estaremos 

realizando apontamentos paralelos, trazendo à tona de maneira relacional, 

algumas matérias jornalísticas que serão utilizadas para tratarmos da questão da 

violência infanto-juvenil.



P á g i n a  | 24

________________________________________________Violência, Mídia e Juventude.

2.1: A MÍDIA DO SÉCULO XXl.

O século XX é responsável pelo surgimento de novas tecnologias que 

vieram facilitar o processo comunicativo entre as pessoas, permitindo 

transmissões de informação a grandes distâncias, o que culminou em um 

desenvolvimento sem igual da imprensa, seja do ponto de vista industrial como 

institucional. 

O linotipo, o telégrafo, o telefone, combinados à reestruturação sistêmica 

do sistema capitalista de produção de mercadorias, contribuíram para o 

surgimento das primeiras agências de notícias, como também para o 

desenvolvimento e especialização do jornalismo. A imprensa surge como uma 

empresa no mercado. Conjuntamente com estratégias desenvolvidas através da 

publicidade, percebe-se o crescimento de sua influência sobre a opinião pública, 

como também sua participação na construção do pensamento político. 

Esse desenvolvimento apenas representou o início do que iria ocorrer no 

século XXI: um enorme desenvolvimento de tecnologias especializadas e voltadas 

para a comunicação e, conseqüentemente o aumento do seu poder. Surge o 

discurso sobre a necessidade da liberdade de imprensa. Ao longo do século, 

embora a democracia tenha sofrido graves reveses na maioria dos países 

ocidentais, o regime democrático acabou impondo-se senão como regime de 

governo perene, ao menos como alvo a ser atingido. 

O papel da imprensa como porta-voz da sociedade e fiscal do poder 

público ganhou uma relevância muito grande, a ponto de poder ser comparada a 

um dos poderes da “tríade” proposta por Montesquieu, sobre a qual se 
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organizavam os fundamentos do Estado moderno: Executivo, Legislativo e 

Judiciário. A imprensa seria, portanto, o quarto poder dessa ordem. Afastada, 

porém a ideologia de uma imprensa sempre vigilante e independente do poder, a 

realidade tem mostrado que ela constantemente vem sendo atravessada por 

interesses dos mais diversos, geralmente difusos e antagônicos. A imprensa como 

o quarto poder não de ir contra aos demais poderes, mas como mais um poder, 

com função representativa da sociedade. 

Com essa ampliação dos horizontes da imprensa, surgiram modificações 

de ordem terminológicas. A utilização do termo mass media ou simplesmente 

media é fruto dessas inovações. Trata-se de um termo que objetiva a abrangência 

de todos os meios de comunicação, dos quais se relacionam as práticas 

jornalísticas, por meio dos quais flui e influencia a sociedade. Soma-se a isto o 

fato da mídia passar a ser compreendida também como um novo espaço de 

diversão e entretenimento. 

Desde os anos 70, diversas pesquisas se direcionaram ao estudo da 

função mediadora dos meios de comunicação de massa. Tanto o exercício do 

poder, a atuação pública quanto à manifestação política necessariamente 

transpassa a atuação da mídia. Não apenas se trata de uma questão de 

influência, seja a favor ou contra, exercida pela mídia em determinado contexto, 

mas no fato de que os meios de comunicação constituem-se em um espaço de 

atuação política. É a ágora sem a qual não podemos pensar o funcionamento 

consistente da democracia. 

Isso não quer dizer que a mídia despreze e elimine – pelo menos até 

agora – as potencialidades de atuação tanto dos cidadãos como dos políticos. Ela 
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pretende agir de maneira complementar, embora possua uma ampla vantagem em 

termos de abrangência, alcance e influência sobre as demais formas de atuação. 

Entre as demais formas de atuação política e a mídia se opera uma relação de 

mútua influência. 

Com relação à sociedade brasileira especificamente, podemos destacar 

dois aspectos da ação da mídia: Primeiro a sua ação como local da disputa 

ferrenha com relação a grandes conflitos sociais que permeiam a sociedade. 

Segundo, a tendência da mídia em intervir de alguma maneira em assuntos e 

funções de especificidade única do Estado, no sentido de preencher uma lacuna 

vazia do exercício do poder, seja devido à omissão diante de necessidades e 

reivindicações da maioria da população, seja pela frágil cidadania ainda em 

processo de amadurecimento. 

Em se tratando das novas tecnologias da informação e comunicação, 

muitos de nós – seguramente não todos – nos vemos libertos de obstáculos para 

nos apropriarmos de um mundo cada vez mais repleto de imagens, sons, dados. 

Adquirimos a grande capacidade de nos mover e atuar a grandes distâncias. 

Anacronicamente, a grande maioria das pessoas, principalmente em países como 

o Brasil, acompanham de longe essa capacidade e possibilidade de 

movimentação virtual. Mas, no tocante à televisão, percebemos uma quase 

onipresença diária, independentemente de classe social. Por isso podemos 

afirmar segundo Roger Silverstone, que:

nossa mídia é onipresente, diária, uma dimensão de nossa experiência 
contemporânea. É impossível escapar à presença, a representação da 
mídia. Passamos a depender da mídia, tanto impressa como eletrônica, para 
fins de entretenimento e informação, de conforto e segurança, para ver 
algum sentido nas continuidades da experiência e também, quando em 
quando, para as intensidades da experiência. (Silverstone, 2002, p.12). 
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Pelo fato da mídia ser tão fundamental para nossa vida contemporânea, 

devemos tentar compreendê-la como dimensão social e cultural, como também 

como política e econômica do mundo moderno. Devemos estudar sua onipresença 

e sua complexidade, assim como visualizá-la como algo que contribui de maneira 

importante para nossa maneira de compreensão acerca do mundo, e da maneira 

como nós compartilhamos entre si nossos significados. 

 Esse compartilhamento proporciona, dentre outras coisas, a modelação 

da identidade. A identidade não representa necessariamente uma barreira contra 

a comunicação, porque na realidade, em muitas ocasiões, é através da 

generalização da comunicação que ocorrem reações identitárias. De acordo com 

este pensamento, autores como Dominique Wolton afirmam que: 

Em outras palavras, em vez de apoiar-se sobre os excessos dos 
movimentos identitários, é preciso considerá-los como sintomas de um 
crescente problema cultural: o da dificuldade de viver em um universo 
aberto. A questão não é mais da abertura contra as identidades, mas a da 
gestão de identidades. (Wolton, 2004, p.94). 

A questão é que num universo largamente midiatizado, a identidade 

coletiva fica ameaçada por essa mesma comunicação, que parece desejar a tudo 

dissolver. A identidade no cotidiano se torna uma problemática, devido ao fato de 

se pensar em um universo aberto e amplo, no qual o valor predominante é o da 

comunicação. E na era da globalização, tanto dos mercados de cultura quanto dos 

modos de vida, a reivindicação identitária representa também uma demanda por 

coabitação de culturas diversas, como forma de resistência a esse imenso rolo 

compressor cultural e econômico que década após década, padroniza os modos 

de vida. 
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As indústrias da comunicação e da cultura despontam como as principais 

engenheiras dessa nova dominação ideológica moderna. Essa luta é justificável 

por ser voltada para a libertação dos indivíduos e da sociedade do controle cultural 

e ideológico – antes mesmo de ser econômico e político. Os mecanismos e 

ferramentas de dominação renovam-se, mas a dominação permanece como 

também o poder, mais totalitário que outrora e isso se dá devido ao trabalho de 

gestão e manipulação da informação: 

A referência aos conceitos marxistas está próxima dessa visão das relações 
entre a comunicação e a sociedade, criando uma idéia de que somente uma 
mudança radical poderia alterar a lógica. As técnicas de comunicação 
podem ser úteis no bom sentido se elas forem impulsionadas por outro 
projeto político. É por isso que se trata de uma perspectiva aberta da 
sociedade, pois as mudanças são possíveis em uma ótica igualitária e 
emancipadora. (Wolton, 2004, p. 124).

A sociedade de hoje carece muito mais de mediação do que de 

midiatização. A midiatização não pode pretender substituir a mediação humana, 

na forma do conjunto de contratos, ritos, códigos fundamentais para a 

comunicação social e para a vida cotidiana. David Harvey reforça esta idéia, 

afirmando que quanto maior o contingente de informações e comunicações, 

transparência, imediatez e instantaneidade, mais devemos ter o cuidado de 

reintroduzir novas mediações e novos filtros cognitivos:

A preocupação com a instantaneidade surgiu em parte em decorrência da 
ênfase contemporânea no campo da produção cultural em eventos, 
espetáculos, happenings e imagens da mídia. Os produtores culturais 
aprenderam a explorar e usar novas tecnologias, a mídia e em última análise 
as possibilidades multimídia. O efeito, no entanto, é o de reenfatizar e até 
celebrar as qualidades transitórias da vida moderna. (Harvey, 1992, p.61). 
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Então a mídia moderna surge assim, defendendo a racionalidade do aqui 

e agora da realidade. Não um projeto coletivo de mudanças para o futuro, mas a 

realidade tal qual ela se mostra, qual seja, sociedade de mercado e de consumo, 

sociedade do supérfulo, do agora, da satisfação plena e da insatisfação constante. 

E diante de suas estratégias, percebe-se apenas o direcionamento do mundo para 

a fluidez do prazer de viver, utilizando o tempo presente como o tempo que se tem 

e que é real. Desta maneira, os signos não são mais representativos, mas são o 

real, de forma que os simulacros passam a viver concretamente, a se tornar 

realidade.

2.1MÍDIA E IDEOLOGIA.

Marx e Engels representam um referencial no que se refere ao conceito de 

ideologia, pela visão materialista e crítica proposta por esses pensadores. Estarei 

aqui levantando algumas posições referentes à ideologia, baseados na própria 

Ideologia Alemã (1988). 

Para Marx e Engels, o termo ideologia inicialmente foi utilizado no sentido 

de realizar uma espécie de crítica ao pensamento dos jovens hegelianos: 

Estes sonhos inocentes e pueris formam o núcleo da filosofia atual dos Jovens 
Hegelianos; e, na Alemanha, são não só acolhidas pelo público com um misto 
de respeito e pavor como ainda apresentadas pelos próprios heróis filosóficos 
com a solene convicção de que tais idéias, de uma virulência criminosa, 
constituem para o mundo um perigo revolucionário. (Marx e Engels, 1986, p.). 

 Estes acreditavam que o debate a respeito das “idéias” era fundamental 

para o entendimento e uma possível mudança do quadro social e político 

relativamente atrasado da Alemanha do início do século XIX. Os jovens 
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hegelianos acreditavam na eficácia de um debate crítico a respeito das idéias 

como forma de mudar a realidade.

A visão dos hegelianos de esquerda deveria ser contestada pelo fato de 

oferecer uma grande importância ao papel das idéias, no que se refere à história e 

à vida social. Eles acreditavam que as idéias, as concepções diversas do 

pensamento, juntamente com as construções da consciência, representavam os 

reais limites dos seres humanos. Assim, não percebiam que colocavam idéias 

para explicar outras idéias, deixando o mundo concreto e real para segundo plano, 

pelo fato de não realizarem nenhuma ligação concreta e aparente entre as idéias e 

a realidade sócio-histórica alemã.

Nesse momento, o termo “ideologia” para Marx e Engels adquire a seguinte 
concepção: ”uma doutrina teórica e uma atividade que olha erroneamente as 
idéias como autônomas e eficazes e que não consegue compreender as 
condições reais e as características da vida sócio-histórica” (Thompson, 2002, 
p.51).

Outra visão sobre a ideologia adotada posteriormente por Marx e Engels, 

se refere às idéias em relação à classe dominante. Essa concepção se refere ao 

termo ideologia como ligada e originada das relações econômicas e de relações 

de classe. Desta forma o termo ideologia denota “um sistema de idéias que 

expressa os interesses da classe dominante, mas que representa relações de 

classe de uma forma ilusória” (Thompson, 2002, p. 54).

Assim, a ideologia estaria sob o comando dos interesses da classe 

dominante que usa das idéias para manter sua posição de domínio. Marx e Engels 

diriam que: “As idéias da classe dominante são, em cada época, as idéias 
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dominantes, isto é, a classe que tem a força material na sociedade é, ao mesmo 

tempo, a sua força intelectual dominante” (Marx e Engels, 1998, p. 64).

Contudo, devemos compreender que as relações entre as idéias, as 

concepções de mundo e a situação social e histórica das diferentes classes 

sociais é algo muito complexo. Não se trata de um fenômeno linear e direto de 

causa e efeito. São as ligações intrínsecas entre as idéias e os interesses das 

classes sociais que tornam determinantes certas idéias em um contexto histórico-

social particular.

É importante afirmar aqui que o caráter ilusório da ideologia deve-se não a 

um erro proposital de interpretação da realidade. A ilusão origina-se da forma 

limitada e parcial da apreensão da realidade. Além disso, a ideologia seria ilusória 

também porque naturaliza e absolutiza os fenômenos sociais, que não são 

apreendidos como o resultado, muitas vezes não intencional, do complexo de 

relações que os homens estabelecem entre si com a natureza para assegurar sua 

sobrevivência coletiva. O “erro” da ideologia deriva do abandono, muitas vezes 

inconsciente, da perspectiva de pensar a realidade como totalidade unitária, 

contraditória e em processo de construção simbólica. Mesmo assim, podemos 

afirmar que sempre há algum conteúdo de verdadeiro na ideologia. 

Aqui se faz importante um conceito desenvolvido sob a ótica marxista: o 

fetichismo da mercadoria. Marx ao tratar sobre o fetichismo da mercadoria faz 

alusão inicial ao termo mercadoria da seguinte forma: 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto exterior, uma coisa que, pelas suas 
propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. Que essas 
necessidades tenham a sua origem no estômago ou na fantasia, a sua natureza 
em nada altera a questão. (Marx, 1996, p.25). 
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As relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si se dão sob o 

comando e através das mercadorias. Como estas passam a representar a ponte 

de ligação e comunicação entre os indivíduos, estas relações aparentam ocorrer 

não entre os sujeitos, mas entre as mercadorias. 

Segundo Marx: 

O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, simplesmente em 
que ela apresenta aos homens as características sociais do seu próprio 
trabalho como se fossem características objetivas dos próprios produtos do 
trabalho, como se fossem propriedades sociais inerentes a essas coisas; e, 
portanto, reflete também a relação social dos produtores com o trabalho global 
como se fosse uma relação social de coisas existentes para além deles. (Marx, 
1996, p. 68). 

Significativamente, O Capital começa com a discussão sobre o fetichismo 

da mercadoria, no qual os objetos materiais (as mercadorias) aparecem como 

dotados naturalmente de valor, enquanto as relações de trabalho entre os 

produtores aparecem sob a forma de relações entre os produtos de seu trabalho: 

"A riqueza das sociedades em que domina o modo capitalista de produção 

aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria individual 

como sua forma elementar." (Marx, 1983, p.45). Em ambos os casos, Marx está, 

de dentro de seu compromisso com os valores humanistas, tratando da 

coisificação dos homens enquanto essência desse modo de produção. E o faz 

com paixão e profundidade teórica.  

A crítica marxista do conhecimento que faz do sujeito um objeto tem 

origem na análise do fetichismo da mercadoria. É nela que se desvenda a maneira 

pela qual a forma econômica do capitalismo oculta as relações sociais que lhe são 

subjacentes; é nela que se fundamenta o desvelamento de uma forma de 

conhecimento que coisifica os homens ao se deter na aparência da realidade 
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social, no que é imediatamente dado, em contraposição ao conhecimento que 

desvela a sua essência, ou seja, a sua face ocultada. Dizendo de outro modo, de 

um ponto de vista materialista histórico, na forma assumida pelo trabalho sob o 

modo de produção capitalista - o trabalho dividido, parcelar - está a origem desta 

"ilusão de ótica" que transforma as coisas em entidades que se relacionam 

socialmente e as relações sociais entre os produtores em relações entre coisas. 

Cabe à teoria revelar a realidade ocultada, ou seja, as relações sociais de 

produção. É, portanto, um enorme esforço teórico que possibilita a consciência de 

que o que aparece como natural é social; o que aparece como a - histórico é 

histórico; o que aparece como relação justa, é exploração; o que aparece como 

mero lucro é extração da mais-valia; o que aparece como resultado de deficiências 

individuais de capacidade é produto de dominação e de desigualdade de direitos 

determinados historicamente.

Trazendo para o universo da mídia, podemos dizer utilizando a direção 

oferecida pelo pensamento marxiano descrito acima, que os textos jornalísticos 

podem ser percebidos como construtos de natureza ideológica.  Eles fazem parte 

e constituem a principal instituição ideológica do capitalismo contemporâneo. Os 

sistemas de comunicação formam o principal espaço no qual o consenso 

dominante é forjado e manipulado.

Os meios de comunicação operam a partir da produção de códigos 

hegemônicos que “cimentam” o social. Estes códigos são coletados desde o 

limitado campo dos discursos dominantes até uma restrita série de explicações 

sociais. Os códigos preferenciais se destacam, alcançando um efeito ideológico 

tal, ao ponto de serem percebidos como naturais. Da mesma forma que o sujeito 
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se confunde e muitas vezes se engana a respeito da fonte de sua identidade, a 

mídia parece refletir a realidade, quando na verdade está construindo uma 

realidade.

O autor Adriano Duarte Rodrigues, em sua obra Comunicação e Cultura: A 

Experiência Cultural na Era da Informação (1994) oferece-nos uma visão muito 

interessante sobre a ideologia, sendo analisada aqui do ponto de vista da 

comunicação.  

Segundo o autor citado, o papel da comunicação em nossos dias estaria 

ligado à legitimação de determinados discursos, comportamentos e ações. Ele 

trata a ideologia difundida pela comunicação como o mais novo instrumento com 

poder de mobilização, capaz de criar um consenso aceito a nível universal, por 

todas as instâncias e domínios da experiência moderna (Rodrigues, 1994, p. 13). 

O imperativo da ideologia presente na comunicação estaria presente nos 

relacionamentos entre os indivíduos e também no nível dos Estados e das 

instituições. Esse poder ideológico (id. p. 13) presente na comunicação teria se 

tornado indiscutível, na medida em que as sociedades modernas esqueceram-se 

de contar com outros mecanismos que antes estavam presentes na sociedade, 

como, a tradição.  A formação de um consenso e a preocupação de fundamentar o 

entendimento deixa de usar quaisquer outras maneiras alternativas, para somente 

se fixar na comunicação, como fonte poderosa e suficiente para a difusão da 

ideologia.

Cabe agora à “ideologia comunicacional” (Id. p. 15) a tarefa de construção 

de uma nova racionalidade, atrelada a uma verdade efetiva, acompanhando à 
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modernidade, mas igualmente aniquilando a participação social e fatalmente os 

conflitos que essa participação poderia resultar. 

O autor afirma ainda que mesmo frente a esse novo quadro de difusão em 

que se apresenta a ideologia (Id. p. 15) em comunhão com a comunicação, aquela 

ainda teria o desejo de construção de uma nova era, através de processos de 

refundação, de recomeço e de uma reinvenção. Para isso, utilizaria ainda os 

velhos mitos de civilizações arcaicas, representantes da fundação da sociabilidade 

humana.

O sentido ideológico (Id. p. 15) da comunicação atualmente é apresentado 

como um ideal positivo, por representar e proporcionar uma espécie de passagem 

para um espaço multifacetário e multicultural. Mas o autor afirma também sobre as 

razões “técnico-científicas” que são impostas como leituras originais e legítimas da 

realidade, e também sobre determinadas posturas “anti-racionalistas”, que 

representariam os pontos negativos dessa relação comunicação-ideologia.  

Parece assim surgir uma nova racionalidade, sustentada por esse mesmo 

discurso, presente na ideologia da comunicação. Essa racionalidade pretende 

assim defender um discurso como legitimo, como uma verdade efetiva. Essa nova 

racionalidade, ligada às questões de consumo, informação e poder, é imposta 

como legítima, muitas vezes não oferecendo à sociedade a liberdade de escolha 

de inserção em novos discursos diferentes. A difusão em larga escala e com longo 

alcance do mesmo discurso, garantiria sua hegemonia sobre os demais.

No próximo capítulo, estaremos tratando como a sociedade brasileira vê a 

questão da violência, quais as causas que percebe como sendo importantes para 



P á g i n a  | 36

________________________________________________Violência, Mídia e Juventude.

a formação e manutenção de situações e fatos violentos e a participação da mídia 

jornalística nesse universo. 
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___________________________________________CAPÍTULO3

SOCIEDADE BRASILEIRA E VIOLÊNCIA DA JUVENTUDE INFRATORA: ALGUMAS

CONSIDERAÇÕES.

Pretendemos neste momento refletir sobre as causas da violência, que 

envolvem a juventude infratora no Brasil. Para tanto, cremos ser necessário para 

isso compreender inicialmente como a sociedade brasileira vem analisando e 

compreendendo essa questão. A partir da percepção de como a sociedade 

percebe e trata o tema da violência relacionada à juventude, poderemos apontar 

para algumas de suas possíveis causas. Ora, as causas e as possíveis 

conseqüências de determinados fenômenos sociais estão intrínseca e 

necessariamente relacionadas às maneiras de como a sociedade lida com elas. 

Estaremos então trazendo uma percepção da sociedade brasileira sobre a 

questão dos jovens infratores, apresentando uma visão social e histórica de como 

foi e como está sendo tratada essa temática. Em seguida, realizaremos algumas 

considerações sobre as causas propriamente ditas da violência, seguidas da 

maneira como a mídia trata essas mesmas questões. O capítulo encerra com 

algumas concepções existentes na sociedade brasileira sobre a violência 

praticada pelos jovens infratores, sobre suas potenciais causas e conseqüências, 

além de apontamentos sobre políticas públicas voltadas para o tratamento destas 

questões.
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3.1 JUVENTUDE: UMA CATEGORIA SOCIAL.

Podemos compreender a juventude como sendo uma categoria social. 

Isso faz do conceito algo além de uma delimitação de idades, no sentido de limites 

de faixa etária restritos. Também não faz da juventude um grupo formado ou uma 

determinada classe. 

Segundo Karl Mannheim, sendo percebida como uma categoria social, a 

juventude torna-se não somente uma representação sócio-cultural, como também 

uma situação social. (Mannheim, 1982, p.67). Assim, a juventude pode ser vista 

como uma concepção, uma representação ou mesmo uma criação simbólica, 

construída pelos grupos sociais ou até pelos próprios integrantes juvenis, no 

sentido de atribuírem significados a determinados comportamentos e atitudes. Da 

mesma maneira, a juventude é uma condição, um momento vivido por certos 

indivíduos. Trata-se então não somente de limites de idade “naturais”, mas 

também, principalmente, de representações simbólicas e situações sociais com 

sua própria constituição, formato e conteúdo, com importante participação e 

influência nas sociedades modernas. 

Claudia B. Rezende alerta para o uso sociológico do termo juventude no 

plural, no sentido de darmos conta da diversidade com relação à vivência desta 

fase de transição à maturidade, ou mesmo de socialização secundária, 

denominada “juventude”. Este pensamento nos direciona para a existência de 

determinados grupos sociais concretos, constituídos de uma pluralidade de 

juventudes. De cada posição sócio-cultural – classe social, estrato, etnia, religião, 

mundo urbano ou rural, gênero, etc. – surgem subcategorias de indivíduos jovens, 
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com características, símbolos, comportamentos, subculturas e sentimentos 

próprios. Cada uma dessas juventudes pode reinterpretar à sua maneira o que 

significa “ser jovem”, realizando um contraste de posições não somente com 

relação a crianças, adultos ou idosos, mas igualmente em relação a outras 

juventudes. (Rezende, 1989, p. 4). 

A juventude como categoria social pode ser compreendida também como 

uma representação e situação social, simbolizada e vivida com muita diversidade 

na realidade contemporânea, devido à sua combinação com outras situações 

sociais – como a de classe ou estrato social -, como também a diferenças 

culturais, nacionais e regionais, aliadas às distinções de etnia e de gênero. Um 

exemplo disso seria a típica juventude “rebelde-sem-causa”, do século 20, tida 

como radical e delinqüente a partir de uma imagem do jovem baseada nas 

chamadas “novas classes médias”. Com relação à juventude tida como ideal e 

inicialmente construída – urbana, ocidental, branca e masculina – outras surgiram 

e lutaram por juntar-se a esta – rurais, não-ocidentais, negras, amarelas e 

mestiças, femininas, etc. São outras diversidades de juventudes que constituíram 

para si representações e relações sociais concretas e distintas, em diversos graus, 

do padrão considerado ideal ou típico da juventude em sua época. 

Juventudes podem ser vividas diferentemente em cada um dos gêneros, 

mesmo em se tratando de indivíduos situados no interior de uma mesma classe, 

estrato social ou ambiente urbano ou rural. Os jovens pertencentes a uma classe 

social ou etnia marginalizada podem criar uma identidade juvenil marcada no 

reconhecimento e até mesmo na explicitação de suas diferenças, numa atitude 

inesperada diante do processo que deu origem à juventude, mais tardiamente 
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para as classes populares e etnias marginalizadas. Em muitas situações, grupos 

juvenis de operários, de não-brancos ou não ocidentais passam a adotar os 

mesmos símbolos, roupas e gostos culturais dos grupos juvenis brancos 

pertencentes à classe média.1

Contemporaneamente, parece ser um traço marcante das vivências 

juvenis a formação de determinados grupos concretos que constroem suas 

identidades diferenciadas de acordo com símbolos e estilos adotados em cada 

grupo em particular, mesmo naqueles que existem coincidências étnicas, de 

classe, gênero ou localidade. Essa característica mais recente das juventudes 

vem sendo tomada como uma das provas incontestes da diversidade sócio-

cultural contemporânea, apregoada pelos “pós-modernos”. 

O surgimento de juventudes é um dos fundamentos da modernidade e a 

existência da multiplicidade quase incontrolável de juventudes é um sinal de que 

este fundamento, assim como diversos outros na modernidade, possui suas 

contradições. Esta diversidade de juventudes modernas representa um dos frutos 

de contradições referentes a projetos modernizadores que desejavam a criação de 

faixas etárias preparatórias à maturidade. Mas a multiplicidade das juventudes não 

se funda num vazio social ou num nada cultural, não surge de uma realidade 

diversa. Ela possui como base experiências sócio-culturais passadas ou 

posteriores, que fundaram ou refundaram as faixas etárias e institucionalizaram o 

curso da vida individual. 

1 “Alguns tipos de grupos etários”, in De geração a geração, Coleção Estudos/41, São Paulo, Perspectiva,
1976, cap.2.
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3.2 O CONCEITO DE ADOLESCÊNCIA

Para aprofundar o conhecimento sobre as formas de sociabilidade por 

meio das quais o adolescente constrói a sua identidade, é necessário, sobretudo, 

entender a adolescência como uma construção sociocultural, que tem os seus 

limites de idade estabelecidos segundo as formas como as instituições atuam 

junto a esse segmento da população. 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial 

de Saúde (Opas/OMS), a adolescência constitui um processo fundamentalmente 

biológico, de vivências orgânicas, no qual se aceleram o desenvolvimento 

cognitivo e a estruturação da personalidade. Assim, abrange a pré-adolescência a 

faixa etária de 10 aos 14 anos, e a adolescência propriamente dita, a faixa dos 15 

aos 19 anos de idade. No entanto, essa demarcação é muitas vezes questionada 

pelos que consideram a adolescência e a juventude um processo e não apenas 

uma categoria etária. 

Na busca de uma compreensão sobre os processos sociais em que os 

adolescentes e jovens se envolvem, faz-se necessário recorrer à forma como 

expressam os seus comportamentos, gostos, opções de vida, esperanças e 

desesperanças. Entende-se que as condições econômicas, políticas e sociais 

determinam características peculiares para se analisar não só os comportamentos 

individuais, mas especialmente os processos sociais em esse grupo está 

envolvido (Minayo et al., 1999). Em contrapartida, alguns autores (Madeira e 

Rodrigues, 1998) afirmam que a história, a tradição e a cultura contribuem para a 

expressão de seus valores, pois apesar das diferenças que de fato existem, os 
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jovens independentemente de sua condição socioeconômica, não só apresentam, 

mas principalmente cultivam uma identidade ou uma marca própria. 

Para Morin (1997:154), na adolescência, a "personalidade" social ainda 

não está cristalizada, ou seja, "os papéis ainda não se tornaram máscaras 

endurecidas sobre os rostos, o adolescente está à procura de si mesmo e à 

procura da condição adulta, donde uma primeira e fundamental contradição entre 

a busca de autenticidade e a busca de integração na sociedade". Segundo esse 

autor, a cultura de massa tende a integrar os temas dissonantes da adolescência, 

interpelando esse grupo etário, fornecendo-lhes heróis, modelos, ao mesmo 

tempo em que tende a cortar-lhe as arestas e a minimizar seu dinamismo próprio. 

Para esse autor, a ação prática dos grandes temas identificatórios da cultura 

ocidental (amor, felicidade, valores privados, individualismo) é mais intensa na 

adolescência. Reciprocamente, a adolescência experimenta os apelos do mundo 

moderno e reorienta os meios de comunicação. 
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3.3 A VIOLÊNCIA E O ADVENTO DA JUVENTUDE POPULAR URBANA.

Devemos tentar perceber que determinados pressupostos subjacentes à 

concepção de delinqüência no século passado ainda parecem existir nos dias 

atuais: sua origem nas classes urbanas operárias, pobres ou desempregadas. 

Mas no lugar de relacionarem a delinqüência a causas sócio-econômicas, a 

maioria das enquetes, livros de moralistas, criminologistas e psiquiatras, pelo 

menos até metade de nosso século, relacionou-na a causas genéticas, de 

natureza biológica, ou aos sintomas da disciplina defeituosa dada à classe 

operária:

As mais comuns delinqüências cometidas pelo jovem são a expressão de uma 
série de impulsos primitivos. De acordo com isto, o delinqüente (...) é mais 
próximo a um animal do que a um hedonista. 2

Em meados das décadas de setenta e oitenta, mais precisamente na 

América Latina, verificou-se o surgimento de uma nova categoria de juventude, 

qual seja a juventude popular urbana. Esta juventude caracterizava-se, dentre 

outras coisas, pela exclusão com relação à educação média e superior, como 

também por residirem nas áreas suburbanas e regiões metropolitanas das 

grandes cidades. Seus métodos de ação eram: 

(...) totalmente diferentes aos dos jovens universitários, começaram a se 
organizar e a exteriorizar processos de identificação próprios junto com práticas 
ligadas a diversas formas de violência, como expressão de contestação a esta 
sociedade da qual são excluídos. (UNESCO, 2004, p. 27). 

Os tipos de violência que podemos identificar nessas práticas são das 

mais diversificadas: infrações penais, roubos, furtos, agressões, etc., de maneira 

que resumir o universo de tipos de violências potenciais - tanto praticadas quanto 

2 Cyril Burt, citado in S. Humphries. Hooligans or rebels? An oral history of working class childhood and
youth, 1889 – 1939,Oxford/Nova York, Basil Blackwell, 1984. Retirado da internet através do site de
pesquisas Google.
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sofridas - por estas juventudes representaria um equívoco. A questão central aqui 

é o levante dos jovens e sua organização a partir de um sentimento originário de 

uma sensação de repulsa da sociedade com relação a eles. Compreendemos por 

violência a: 

diferença entre realização e potencialidade: a violência está presente quando os 
seres humanos são persuadidos de tal modo que suas realizações efetivas, 
somáticas e mentais, ficam abaixo de suas realizações potenciais. (Gautung, 
1996, p.2002). 

Parece que é exatamente este tipo de violência a motivadora desse 

sentimento de revolta, repulsa e desse levante sob a sociedade operada pela 

juventude popular urbana. Esse grito de socorro corporificado em atos de violência 

e infrações3 contra uma sociedade que os estigmatiza4 e que os discrimina5.

Estes jovens - sobreviventes das periferias brasileiras - estão inseridos 

em uma condição verdadeiramente cruel de exclusão social. Este processo pode 

ser compreendido não somente como resultante de desigualdades de caráter 

econômico. No entanto, percebemos que este ponto representa um dos pilares de 

sustentação desse fenômeno, que envolve aspectos sócio-culturais e institucionais 

de tal maneira, que grandes parcelas da sociedade se vêem excluídas do contrato 

social, totalmente privadas do exercício pleno de sua cidadania, amplamente 

desassistidas pelas instituições públicas, num gritante descaso por parte do 

Estado. Essa exclusão social caracteriza-se pela: 

3 Atos previstos como infrações na Constituição Brasileira de 1988. Devem ser relacionados aqui a
roubos, assaltos, seqüestros e demais modalidades infracionais dessa ordem. “Atos infracionais” aqui
devem ser compreendidos como ações envolvendo alguma espécie de violência, que são previstas como
infrações.
4 Que os censura, os condena, que os acusa de atos e ações “vis”.
5 Que os distingue, separa, afasta.
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(...) falta ou a insuficiência da incorporação de parte da população à 
comunidade política e social, de tal maneira que lhe nega, formal ou 
informalmente, os direitos de cidadania, como a igualdade perante a lei e as 
instituições políticas, e o seu acesso às oportunidades sociais, quais sejam, de 
estudo, de profissionalização, de trabalho, de cultura, de lazer, e de expressão 
social, entre outros bens e serviços do acervo de uma civilização. (Abramovay, 
2003, p. 31, 32). 

Principalmente no Brasil contemporâneo, - um dos países com maiores 

índices de desigualdade econômica do mundo - a exclusão social se apóia em 

uma separação, uma delimitação básica entre os cidadãos ricos e os indivíduos 

pobres. Essa dicotomia clara na sociedade brasileira estabelece padrões 

diferenciados para esses grupos, que se envolvem em um processo de construção 

de estereótipos uns contra os outros, o que possibilita ainda mais a distância e a 

rivalidade entre eles, o que gradativamente se transforma em ameaça real, 

possibilitando o surgimento de tipos distintos de violência. 

Observamos assim, que um tipo especial de fenômeno tem aumentado e 

alcançado índices alarmantes de mortes de jovens por assassinato, num processo 

que pode ser configurado como verdadeiras guerras urbanas: a violência criminal. 

O discurso produzido entre os habitantes com relação a crimes e violência, se 

expressa de forma mais acabada em uma sensação angustiante de insegurança, 

o que acaba por atuar como elemento importante de organização da paisagem 

urbana e do espaço público, o que proporciona à violência não somente ploriferar-

se, mas conquistar espaços (Caldeira, 2000, p. 84). 

Os jovens pobres das periferias urbanas despontam como as principais 

vítimas da violência criminal. Mas, esta sensação de medo de sair nas ruas devido 

à violência não poderia ser compreendida unicamente como um reflexo da ação 

dos meios de comunicação, no tratamento público do assunto. Porventura: 
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(...) não se pode negar o papel da mídia ao retratar determinados eventos 
violentos, em regiões específicas do país e sua capacidade de gerar um 
sentimento de insegurança, mesmo em cidades ou regiões com taxas de 
criminalidades baixas. (Leal, 2004, p.82). 

Na década de noventa, a capacidade de se vitimar pessoas cada vez 

mais jovens, pertencentes às camadas mais pobres – economicamente falando – 

da população, surgiu de maneira banalizada e praticamente invisível: 

Banalizada, pela freqüência constante com que ocorre o evento, e invisível, 
pelo fato de a ocorrência dessas mortes não produzirem manifestações 
públicas ou reinvidicações políticas para reverter o quadro existente ou nem 
mesmo ganhar relevante destaque na imprensa. (Leal, 2004, p.86).  

Outra forma de violência importante de ser citada neste momento, que 

está relacionada à ação dos meios de comunicação de massa, é a chamada 

violência simbólica. Para Pierre Bourdieu, este tipo de violência se dá com o 

consentimento dos que a sofrem e dos que a exercem, pelo fato de que nesse 

processo “uns e outros são inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la” (Bourdieu, 

1997, p. 22). De acordo com Bourdieu, a grande gama de campos culturais e 

mesmo o campo científico, se encontram sujeitos às limitações estruturais do 

campo jornalístico, não necessariamente dos jornalistas, por estarem vencidos e 

submetidos pela força da própria área onde atuam. Segundo o autor, a guerra pela 

audiência e a busca frenética pelo famoso “furo” jornalístico, os dois sujeitos e 

regidos pela ética e diretrizes meramente comerciais, produzem “uma 

representação do mundo prenhe de uma filosofia da história com sucessão 

absurda de desastres sobre os quais não se compreende nada e sobre os quais 

não se pode nada” (Id, p.141). Para Bourdieu, a grande falta de interesse do 

público em geral por uma moral, representa o maior feito e resultado do cinismo 

da imprensa. 
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Ocorre que a questão do crime constitui um dos temas privilegiados pela 

mídia, tanto do ponto de vista do evento em si, quanto dos seus autores e das 

políticas públicas de contenção da criminalidade. Para Adorno (1995), a imprensa 

possui um papel muito importante na construção da criminalidade, que passa pelo 

conjunto de representações que a sociedade possui do “marginal”, do “crime” 

quanto da “criminalidade”. Adorno após 10 anos de estudos em diferentes fontes 

sobre a questão da criminalidade, afirma que o aumento desta representa um fato 

real que é difundido pela imprensa, sendo que, este aumento não surge 

relacionado ao aumento populacional. Se comparado ao crescimento demográfico, 

o aumento da criminalidade se torna algo inexistente.

Outra questão importante levantada por Adorno é sobre a 

espetacularização da violência por parte da imprensa, produzindo uma visibilidade 

excessiva do crime, dos criminosos e de questões relacionadas à segurança. 

Outros problemas igualmente importantes como os acidentes de trabalho ou os de 

trânsito ficam em segundo plano. Isso acontece, segundo o autor, devido ao tipo 

de perfil dado aos delinqüentes que é oferecido pela mídia, sempre relacionado e 

semelhante com as características de pessoas pobres e trabalhadoras, 

pertencentes às classes mais pobres da sociedade. No entanto, Adorno afirma 

que a imprensa não criaria essa dramatização da criminalidade livre de 

referenciais sociais. Na verdade, essa visão da criminalidade seria um reflexo 

expressivo da sensação e dos sentimentos da população e isso justificaria a 

aceitação e a identificação do público com a linguagem midiática. 

Podemos neste momento catalogar alguns pontos importantes da 

configuração atual da violência nos centros urbanos brasileiros: o aumento de 
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acesso a armas de fogo; a juvenilização da criminalidade; maior visibilidade da 

violência policial contra jovens de bairros periféricos; ampliação do comércio de 

drogas e do poder de fogo do crime organizado, relacionado ao narcotráfico 

presente em diversos centros urbanos; uma cultura individualista e consumista, 

geradora de perspectivas não satisfeitas, potencializando violências6.

O aumento ao acesso a armas de fogo se deu, dentre outras coisas, pela 

expansão do tráfico de drogas internacional, que começou a ocorrer na década de 

70. (Peralva, 1996, p.10). Uma revolução cultural ocorria neste período, dando 

margem ao surgimento de novos mercados mais amplos de consumidores de 

entorpecentes. Países produtores da América Latina, como Colômbia, e países do 

Oriente Médio partiram em busca de atender a esses novos mercados. 

A maconha e a cocaína, segundo Gilberto Velho (1975), já faziam parte 

da realidade das classes média e alta da sociedade carioca nessa época. Mas o 

Brasil, na década de oitenta, passou por um processo de desorganização e 

debilidade do seu contingente policial, como também do controle jurídico, devido 

às condições pelas quais vinha se concretizando o Estado democrático. Isso 

favoreceu a questão do tráfico de drogas, tornado possível sua penetração mais 

ostensiva e influenciadora, sobretudo nas instituições responsáveis pela 

segurança pública, corrompendo e tornando mais violento todo o aparelho policial. 

Além disso, a favela passa a ser um ponto estratégico de comercialização de 

droga, uma base importante para o tráfico e para o comércio de entorpecentes. 

Foi então com a chegada da cocaína nas favelas, com o aumento da capacidade 

de mobilização de recursos financeiros sem precedentes até então, que se deu o 

6 Juventude, Violência e Vulnerabilidade Social na América Latina: desafios para Políticas Públicas. p.20.
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aumento de acesso de armas de fogo, sobretudo nas favelas, onde as práticas da 

justiça “ilegal” eram mais freqüentes, pela total ausência do poder público nestes 

lugares (Peralva, 1996, p.10). 

O processo de juvenilização da criminalidade resulta de uma sedução da 

cidade e de suas potencialidades, perante a favela e a quase total ausência de 

perspectivas interessantes e construtivas aos jovens (Id, p.12). O dinheiro e o 

poder fascinam o jovem, que passa a se engajar no tráfico de drogas no sentido 

de alcançar a satisfação de suas necessidades. Mas não são apenas as 

promessas de satisfação advindas do dinheiro e do poder que fascinam e 

aumentam o número de jovens engajados na criminalidade. A própria condição de 

jovem favelado em que se encontra, representa fator importante para a sua 

escolha pela criminalidade (Id, p.12). Mas o jovem criminoso não é peça a parte 

da vida da favela ou das periferias das classes mais pobres. Ele se enquadra 

dentro das características gerais que determinam tanto as condições de vida como 

os destinos dos jovens pobres em geral: geralmente, eles possuem algum nível de 

escolaridade e dispõem de mecanismos de participação cultural maiores do que 

os que possuíram seus pais. Geralmente suas condições de vida também são 

melhores. Decorre disto que nem todo o jovem de periferia ou favelado se engaja 

no mundo do crime, pelo fato de que, as circunstâncias que permeiam tal escolha 

sempre estão relacionadas a uma determinada história de vida particular. 

Com relação à nossa cultura, ela é vista aqui como individualista, 

incentivadora do consumismo, o que gera perspectivas inalcançáveis e frustrantes 

por parte das pessoas mais pobres da sociedade, potencializando dessa maneira 

atos diversos de violência. E as juventudes periféricas se encontram inseridas 
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nesse processo de exposição constante de propostas de consumo de massa, 

acompanhada de uma centralidade da cultura juvenil na sociedade. Por um lado, 

estes jovens participam ativamente de maneira simbólica na sociedade, que 

modela suas aspirações. Por outro lado, se vêem frente a limitações de cunho 

material, que impedem a satisfação mínima de suas aspirações por caminhos 

justos, legais e dignos: 

Insegurança pública, exclusão juvenil e vazio normativo são três elementos 
estreitamente vinculados em termos de explicação de um dos problemas atuais 
mais preocupantes, ou seja, a crescente violência, em que tanto na sua 
qualidade de vítimas como da de agressores os jovens são atores destacados. 
(UNESCO, 2004, p.46). 

O estabelecimento de uma cultura caracterizada pelo consumo, a partir 

da segunda metade do século XX, é visto por alguns autores (Jameson, 2000; 

Baudrillard, 1993) como o momento de quebra de formas de percepção da 

realidade social, assim como também da mudança dos modos de inserção social 

dos sujeitos, uma vez que a lógica do consumo ganha destaque em relação à 

centralidade da produção como ação coletiva. Desta maneira, a cultura do 

consumo, além de proporcionar uma massificada expansão e diversificação de 

bens de consumo, promove também uma valorização dos objetos e dos sujeitos 

que os possui, o que caracteriza um modo novo de inserção social, como também 

o estabelecimento de uma nova economia de bens simbólicos. A partir daí, 

grandes transformações surgem no âmbito da identidade cultural (Hall, 2001). 

As imagens transmitidas veiculadas pela mídia de teor publicitário, como 

anúncios de produtos, contribuem substancialmente para uma espécie de 

redefinição de valores, criando novos processos identitários tanto para crianças 

como para adolescentes. Pensando nessas questões, autores como Darriba e 
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Castro (1999), através de entrevistas com este grupo, demonstraram que a mídia 

é responsável por determinar que objetos devam ser obtidos, por quem eles 

devem ser obtidos e por quanto tempo, sendo estes mesmos objetos voláteis. 

Desta forma, a cultura do consumo não apenas parece diferenciar como também 

distingue o pertencimento a determinados grupos específicos a partir da posse ou 

não de determinados produtos. 

E a mídia atual parece reproduzir e amplificar um determinado discurso 

contraditório, que impulsiona constantemente os seres para a satisfação plena e 

imediata de suas necessidades materiais, se seguido a isso uma espécie de 

sentimento frustrante e real de insatisfação permanente, perante as mesmas 

necessidades. Isso se dá pelo fato de que, cada vez mais, parecerem mais 

distantes de serem realizadas potencialmente. E os jovens das classes sociais 

mais pobres se sentem assim: estimulados e reprimidos, incentivados e 

impedidos, encorajados, mas impossibilitados de conquistar a satisfação dos seus 

desejos, de suas aspirações e sonhos:

A indústria cultural coloca a renúncia jovial no lugar da dor, que está sempre 
presente na embriaguês como na ascese. A lei suprema é que eles não devem 
a nenhum preço atingir seu alvo, e é exatamente com isso que eles devem, 
rindo, se satisfazer. Cada espetáculo da indústria cultural vem mais uma vez 
aplicar e demonstrar de maneira inequívoca a renúncia permanente que a 
civilização impõe às pessoas. Oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las 
disso é a mesma coisa. (...) Contrariamente ao que se passa na era liberal, a 
cultura industrializada pode se permitir (...) a indignação ao capitalismo; o que 
ela não pode se permitir é a abdicação da ameaça de castração. Pois esta 
constitui a sua própria essência. (Adorno e Horkheimer, 1985, p. 132). 

Sabemos que alguns autores como Peralva (2000) afirmam ser 

insuficiente, do ponto de vista explicativo, a associação entre a violência praticada 

por jovens de periferias e a questão da pobreza ou desigualdade de renda, pelo 

fato de ser uma relação insuficiente do ponto de vista explicativo. Mas o mesmo 
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autor não deixa de reconhecer a “geografia das mortes violentas nas periferias 

pobres e não nos bairros ricos” (op. cit.: 81). Além disso

Mapas da criminalidade mostram que as mais altas taxas de homicídio são 
registradas na periferia das grandes cidades e regiões metropolitanas, onde os 
problemas de pobreza, desemprego e falta de habitação e serviços básicos, 
incluindo saúde, educação, transporte, comunicações, segurança e justiça são 
particularmente agudos. É também nessas áreas onde, apesar da transição 
para a democracia na década de 1980, graves violações dos direitos humanos 
continuam a ocorrer, incluindo execuções sumárias, tortura e detenções 
arbitrárias pela polícia e por grupos ligados à segurança privada e ao crime 
organizado. (Neto, 2001, p. 27). 

Alguns autores, como Pinheiro (1996) e Soares (1996) afirmam que tanto 

a pobreza quanto a desigualdade social não devem justificar uma atitude imóvel 

ou pessimista quanto às possíveis soluções e práticas que devem ser tomadas, ou 

seja, não podem impedir um investimento, principalmente por parte do Estado, no 

que diz respeito a políticas públicas que tratem sobre a violência. 

Peralva (2000) nos afirma da necessidade de se refletir sobre a 

participação do Estado quanto à autoridade e legitimidade do controle da 

violência, da mesma maneira que nos diz sobre a necessidade e importância da 

participação das populações de baixa renda, como também de toda a sociedade 

civil, no jogo democrático. Deve-se dar uma atenção especial às reformas da 

polícia e da justiça brasileiras, no sentido de termos “uma polícia respeitada e 

respeitável” (Peralva 2000, p.187). 

Vieira (2001) trata a questão da violência aliada a valores morais, 

defendendo uma maior ênfase na importância da lei, relacionando texto com 

contexto, ou seja, as leis jurídicas que tratam sobre as normas de convivência 

entre os seres. Isso resgataria o princípio antigo de respeito ao outro, o que 

acarretaria na reciprocidade não apenas do cidadão em respeitar tais normas, 

mas como também obrigação e dever do Estado de respeitar e cumprir tais leis. 
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Para a existência de uma sociedade pacificada, deveriam deixar de existir 

os guetos como também os apartheids sociais. Todas as pessoas devem se sentir 

parte de uma mesma cultura, no sentido de viverem mutuamente os mesmos 

valores e as mesmas normas, conservando-se os pluralismos culturais, contanto 

que não sejam pautados em desigualdades sociais. O autor afirma que o “racismo, 

a pobreza, o não acesso à educação e a bens essenciais à dignidade humana são 

formas que facilitam a percepção do outro como inferior” (Vieira, 2001, p. 81). 

Vieira nos transmite em seus textos que o descontentamento relacionado 

às desigualdades e frustrações de cunho consumista, as impunidades e violações 

dos direitos, associam-se a sentidos de violência. O indivíduo sentindo-se 

desrespeitado legalmente, ou sob a sensação de que não existem leis que o 

apóiem realmente, assume comportamentos típicos de desrespeito com relação 

aos outros, colocando em risco a ética da convivência social. 

A violência relacionada a jovens de periferias e bairros pobres da 

sociedade parece estar relacionada também a uma espécie de vulnerabilidade 

social destes indivíduos. Estes jovens são vitimas atualmente da invisibilidade 

social, como também de um processo de exclusão social sem precedentes, devido 

a um conjunto de fatores relacionados entre si, agindo todos em desequilíbrio, 

sejam eles o mercado, o Estado e a sociedade, que tendem a concentrar a 

pobreza sempre entre os membros deste grupo, desviando os seres das 

potenciais conquistas de suas vidas. 

Outro aspecto perverso dessa espécie de vulnerabilidade social, no qual 

os jovens estão inseridos, diz respeito a pouca disponibilidade de recursos, sejam 

eles materiais ou simbólicos, disponíveis a esses indivíduos, como também a 
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outros grupos excluídos da sociedade. Quando o acesso a educação, ao trabalho, 

ao lazer, à cultura e à saúde não acontece, as chances de esses jovens excluídos 

conquistarem um lugar na sociedade e no mercado diminuem drasticamente. O 

mercado de trabalho brasileiro possui esta deficiência e incapacidade de absorver 

indivíduos pouco qualificados ou com pouca experiência. 

Alguns autores (Coleman, 1990; Narayan, 1997; Collier, 1998) tratam 

sobre o que se denominou de capital social, como sendo um conceito que abrange 

determinadas práticas no objetivo do combate à vulnerabilidade social, como 

também da violência.  

Capital social seria definido como “o conjunto de regras, normas, 

obrigações, reciprocidades e confiança, presentes em relações, estruturas e 

arranjos institucionais da sociedade que permitem que seus membros busquem 

seus objetivos individuais e comunitários” (Coleman, 1990; Narayan, 1997).  

Putnam (1993, p. 167) define capital social como sendo os atributos das 

organizações sociais, como a confiança, normas e redes que podem melhorar a 

eficiência da sociedade como um todo, facilitando a coordenação de ações. 

O conceito de capital social não é homogêneo, mas representa uma 

junção de diversos outros conceitos e elementos sociais que promovem e visam à 

ação individual e coletiva em sociedade. 

Mas por outro lado, acredita-se que as interações sociais promovidas com 

mais intensidade devido às ações do capital social poderiam, em determinados 

contextos, permitir a diminuição dos custos do crime, pelo fato da maior facilidade 

de troca de informações entre os indivíduos envolvidos em atividades criminais. 
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Porém, existem argumentos que tentam defender a eficácia positiva de 

ações movidas a partir do capital social, que objetivam a redução da violência, 

sobretudo criminal. Estes argumentos possuem como base as relações de 

simpatia que se estabelecem entre os integrantes da comunidade. Um dos 

argumentos nos afirma que o capital social reduziria custos envolvidos em 

transações sociais, colaborando efetivamente para a obtenção e formulação de 

conclusões que fossem pacíficas, evitando-se conflitos. Outro argumento afirma 

que quando a comunidade se encontra unida, a partir de laços fortes, 

estabelecidos entre seus membros, consegue superar com maior facilidade 

problemas e conflitos7.

Para Narayan (1999), a combinação entre ações movidas pelo capital 

social e o Estado, em conjunto, seriam capazes: de proporcionar situações de 

bem-estar tanto social como econômico; a continuidade ou permanência de uma 

situação de exclusão; conflitos e ações conjuntas objetivando superação de 

problemas e dificuldades. Tudo isto estaria relacionado e dependeria não apenas 

da abrangência e do poder das ações do capital social, como também dependeria 

da eficiência das ações do Estado (Narayan, 1999, p. 14). 

O bem-estar econômico e social é fruto de ações eficientes realizadas em 

cenários sociais ideais, caracterizados por ações concretas, advindas de 

iniciativas estatais, que recebem o complemento do trabalho de fortes trabalhos 

em conjunto, grupais. Esses conjuntos de forças unidas podem conseguir os 

resultados econômicos e sociais desejados para diversas questões e problemas 

sociais, incluindo entre eles a violência. 

7 Juventude, Violência e Vulnerabilidade Social na América Latina: desafios para Políticas Públicas. p. 64.
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Falando-se de políticas públicas, autores e a literatura que vem abordando 

a temática da violência relacionada à juventude (CEPAL, 2000a) afirmam ser de 

extrema importância a perspectiva pela qual se analisa o jovem segundo duas 

maneiras: como receptores dos serviços públicos que buscam enfrentar as 

desigualdades sociais e as situações de exclusão social que enfrentam e como 

atores estratégicos e importantes, cujas ações podem auxiliar no estabelecimento 

de sociedades mais igualitárias e democráticas. Mas para a efetivação dessa 

dupla perspectiva, se faz necessário a superação de algumas limitações, inerentes 

às políticas públicas voltadas para a juventude. 

A primeira delas se refere ao caráter essencial e predominantemente 

assistencialista de grande parte das políticas que visam atender aos jovens. Sua 

superação é importante pelo fato de que tais políticas não valorizam nem 

priorizam a participação dos jovens em seus projetos estratégicos, algo 

fundamental no processo de vida dos jovens e na constituição de sua autonomia 

(CEPAL, 2000a).  

As ações que priorizem tanto os desejos quanto as vontades dos jovens, 

no tocante à elaboração, aplicação e avaliação de políticas públicas, representam 

uma preocupação constante nos estudos preocupados com a juventude. A 

UNESCO (Castro et al,2001), em suas recentes publicações sobre projetos sociais 

bem sucedidos, que trataram sobre jovens em situações de vulnerabilidade social 

ou violência, apresenta a participação dos jovens como fundamental no combate 

tanto da exclusão social quanto da violência. “O protagonismo juvenil é parte de 

um método de educação para a cidadania que prima pelo desenvolvimento de 
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atividades em que o jovem ocupa uma posição de centralidade, e sua opinião e 

participação são valorizadas em todos os sentidos”. (Castro, 2001, p. 62). 

Problemas como a exclusão social, as desigualdade sociais, 

discriminações e a violência, são frutos de uma ampla gama multirrelacional de 

fatores que estão interligados entre si, formando complexas redes. No entanto, e 

relacionado diretamente com uma coordenação institucional, características das 

políticas públicas, mais especificamente às que tratam sobre a juventude, 

percebe-se justamente a falta de uma percepção integrada sobre os problemas 

sociais e suas raízes multicausais. Com vistas nisso, as ações das políticas 

públicas surgem com resultados insuficientes, devido às abordagens incompletas 

e mal sucedidas. 

Além disso, ocorre a desarticulação entre as diversas instituições do 

Estado que cuidam dos problemas relacionados aos jovens. O surgimento de 

políticas projetadas e desenvolvidas por organismos diferentes, sem o 

estabelecimento claro de seus papéis, cria competições entre elas, no que tange 

às suas funções, como também à delimitação dos seus objetivos e focos. O ideal 

então é que se idealizem modelos que busquem acima de tudo: 

Promover uma autêntica coordenação interinstitucional, baseada em uma 
precisa distribuição de papéis e funções entre todos os atores envolvidos, de 
modo a obter condições favoráveis à realização de programas articulados, 
adequadamente focalizados, aplicados fundamentalmente a partir de instâncias 
locais e a partir de um efetivo protagonismo dos (as) próprios (as) jovens, na 
sua qualidade de atores estratégicos do desenvolvimento (CEPAL, 2000, p. 27). 

O planejamento de ação estratégico das políticas públicas voltadas para o 

tratamento de questões envolvendo jovens de bairros pobres do Brasil necessita 

possuir claro o fato de que a pobreza cria diversos fatores de risco para os jovens, 
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capazes de reduzir significativamente suas esperanças de vida. A pobreza, 

principalmente quando atinge aos jovens e às crianças, cria determinadas 

deficiências que podem comprometer não apenas o futuro dos indivíduos, como 

também influenciar negativamente em todo o conjunto da sociedade. A 

desnutrição infantil é um exemplo disso. Crianças que vem a sofrer de desnutrição 

nas suas primeiras fases de vida podem vir a ter todo o seu desenvolvimento e 

desempenho físico e intelectual comprometidos pelo resto de sua existência. O 

acesso à escola é outro problema grave. Segundo o CEPAL (2000b), a 

permanência mínima de uma criança ou jovem nos bancos escolares para que 

isso possa vir a significar uma ação concreta contra a pobreza é de dez anos. No 

entanto, a média de anos de escolaridade na America Latina, incluindo o Brasil, é 

de 5,2 anos, a metade do necessário para se ter uma chance na luta contra a 

pobreza (CEPAL, 2000b, p. 69). 

Uma premissa básica para o bom funcionamento de políticas públicas 

voltadas e preocupadas com questões envolvendo jovens de periferias e a 

violência, diz respeito à importância do potencial papel da sociedade civil nos 

processos de desenvolvimento de soluções deste tipo de problema social.  

Na América Latina, paulatinamente os poderes políticos vem 

reconhecendo a verdadeira importância da participação das comunidades, de 

formas cada vez mais decisivas, na solução de problemas de ordem pública. 

Retornando para a discussão sobre a participação e responsabilidade da 

mídia frente à violência de jovens das camadas pobres da população, sua ação 

não se restringe apenas à veiculação de fatos que incidem sobre uma mudança 

na percepção da realidade. Para o autor e jornalista Rui da Silva Nogueira, a mídia 
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relata os fatos, mas não contribui com a apresentação de potenciais soluções, 

pelo fato de estar a certa distância da realidade, preocupada apenas com o que o 

autor chama de “pauta velha”, dedicada apenas à competição acirrada com outros 

veículos. O autor nos oferece um exemplo de uma campanha realizada pelo jornal 

Correio Brasiliense, objetivando uma mudança no trânsito da cidade de Brasília, 

considerado como sendo o mais violento do Brasil. Essa medida resultou num 

modelo exemplar de trânsito para todo o país. Porém, o autor afirma que uma 

campanha desta natureza objetivando uma mudança na visão do brasileiro com 

relação aos jovens infratores das periferias das grandes capitais “desvirtuaria a 

função da imprensa”, que desconhece os horrores que rondam o universo dos 

jovens infratores (Nogueira, 2001). 

Os meios de comunicação, por serem veículos de massa, são um dos 

principais setores da sociedade na divulgação e também na construção dos fatos 

sociais, cumprindo um papel de informar, denunciar e, muitas vezes, investigar os 

eventos violentos. Para além dessas funções, mais recentemente, a mídia 

brasileira tem iniciado uma série de atividades no sentido de: (a) apoiar as 

campanhas institucionais com mensagens preventivas; (b) difundir os movimentos 

de vítimas da violência; (c) incorporar essa temática através do marketing social

nas novelas, trazendo para o debate público um questionamento sobre as formas 

de violência que afetam a nossa sociedade e indicando alguns serviços 

especializados no atendimento às vítimas de violência. Neste sentido, é inegável a 

condição estratégica dos meios de comunicação na prevenção da violência, tanto 

como espaços que ampliam as vozes da sociedade, quanto na circulação de 

mensagens orientadas para a valorização da vida. 
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Autores como Roberto (2000) afirmam que embora a televisão atinja a 

grande maioria da população, os adolescentes têm sua opinião mais facilmente 

influenciada e, portanto, reproduzem de forma mais clara a orientação televisiva. 

Nesse sentido, pressupõe-se que, se a mídia é capaz de interpelar 

comportamentos, estimular atitudes consumistas e interferir na formação da 

opinião pública, também tem o potencial de estimular outros comportamentos que 

visem à saúde integral dos adolescentes e de oferecer à sociedade uma visão 

mais ampliada e menos estereotipada em relação a esse grupo. 

A forma como a violência veiculada pela mídia é entendida e interpretada 

pelos receptores, e como ela é inserida no cotidiano dos jovens, com todas as 

suas singularidades, pode fornecer subsídios para propostas de prevenção da 

violência.
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___________________________________________CAPÍTULO4

MÍDIA E O RETRATO DA VIOLÊNCIA JUVENIL INFRATORA

Nos dias de hoje, diferentemente da década de noventa, percebemos 

como destaques importantes nos meios de comunicação de massa8 matérias em 

formato de notícias, reportagens, comentários de colunistas, que se dirigem para 

acontecimentos diversos envolvendo a violência. A sociedade se vê através 

desses canais de comunicação – televisão, jornais, rádio – “informada” sobre os 

fatos que aconteceram não somente em sua região, mas em todo o mundo. Mas o 

que se percebe ainda é o sentimento de medo de sair nas ruas, e um sentimento 

vivo de estigmatização com relação à juventude popular urbana, que ainda, mais 

do que nunca, se vê em um processo delicado e multirrelacional de exclusão 

social.

E percebe-se ainda mais. O tratamento da mídia com relação a estes 

jovens é o do problema. Essas juventudes excluídas, sobreviventes das periferias 

são vistas como uma problemática, não negociada com eles mesmos, não com 

prioridade a políticas públicas voltadas para as juventudes, não como sendo uma 

questão social-moral-cívica de cada cidadão, não como uma obrigação do Estado, 

mas com desprezo às suas potencialidades, ao que de construtivos essas 

pessoas realizam e podem vir a realizar no seu cotidiano, na constituição de uma 

sociedade mais democrática. Na matéria a seguir, o problema fica demonstrado, 

8 Aqui utilizamos o conceito de THOMPSON (1998) que utiliza deste termo como representante de um
processo de “produção institucionalizada e difusão generalizada de bens simbólicos através da fixação e
transmissão de informação ou conteúdo simbólico”.
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implícito na narrativa. Os fatos são detalhados, com uma preocupação relacionada 

à veracidade do ocorrido. Mas, o resultado destas medidas não parece ser o 

esclarecimento devido. As matérias jornalísticas não parecem ter a pretensão de 

proporcionar ao leitor uma reflexão mais profunda, mas apenas a informação. 

Informa-se sobre o fato ocorrido. Tais informações certamente produzem 

conclusões nos leitores que estão diretamente relacionadas, não apenas ao fato 

em si, mas a forma, a maneira como o fato é tratado em sociedade:  

Preso trio acusado de assaltar farmácias. Justificativa: Suspeitos disseram aos 
policiais que andavam armados porque tinham inimigos e precisavam se 
proteger. “Não fizemos nada, a polícia pegou a gente e trouxe porque estava 
acompanhando o menor. As armas são deles e foi ele quem roubou o carro 
também, sozinho. Não fizemos o roubo em canto nenhum, só conhecemos ele”, 
disse o suspeito à imprensa. (JH Primeira Edição, sexta-feira, 11 de julho de 
2008, Caderno Geral, p. 8). 

A leitura não especifica o porquê dos assaltos, quais motivos levaram os 

jovens de 22, 23, 20 e 17 anos a praticarem assaltos. A leitura predominante do 

caso do “trio”, que na verdade é um “quarteto”, parece se relacionar, nos conduzir, 

nos atrair diretamente às questões da pobreza, da vagabundagem, do 

desemprego, da vadiagem. A palavra “suspeito”, repetida duas vezes no texto, 

parece nos remeter a essas conclusões: indivíduos suspeitos, em atitude suspeita, 

com aparências suspeitas. Nada remete na leitura para uma reflexão diferente do 

que a relação com o problema. O fato ditado como tal não parece incentivar a 

reflexão, a compreensão da problemática dos jovens infratores, ao contrário, 

parece reforçar mais a impressão social reinante do problema, do estigma, da 

rejeição, do preconceito e da repressão. Informar por si apenas parece provocar 

isto, um reforço dos paradigmas reinantes, que prevalecem quando o assunto é 
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jovens infratores e, principalmente, quando estes são provenientes das classes 

mais pobres. 

Dito isso, uma das prioridades relacionadas às questões das juventudes 

excluídas aponta para: 

o vínculo existente entre políticas públicas de juventude e os meios de 
comunicação de massa, esfera essa que deveria ser intensamente trabalhada, 
a fim de melhorar significativamente a imagem que a mídia transmite sobre os 
jovens para a sociedade, como um todo, e a melhorar também as mensagens 
transmitidas aos próprios jovens por uma ampla gama de atores institucionais, 
através de diferentes estratégias de comunicação. Em termos substantivos, o 
objetivo deveria ser a relativização da imagem dos jovens como um problema, 
que é hegemônica nos meios de comunicação, e o desenvolvimento, em maior 
escala, da presença dos jovens realmente existentes, ou seja, aqueles que 
cotidianamente estudam, trabalham e desenvolvem ações solidárias, entre 
outras e que jamais são notícia. (UNESCO, 2005, p. 210, 211). 

Compreendemos e concordamos com a urgência relacionada à educação 

em todos os níveis escolares, maiores ações com relação às políticas públicas no 

tocante às juventudes. Mobilizações construtivas relacionadas a esses jovens são 

importantes para que a sociedade possa modificar este discurso problemático, 

estigmatizador, excludente, preconceituoso que ainda sobrevive. Mas entendemos 

que se faz necessário também uma maior atenção com relação ao discurso dos 

meios de comunicação, pelo alcance que possui na sociedade, pela persuasão 

que exerce através da difusão de informações, como também pelo tipo de fala que 

ainda é utilizada pelos editores e colunistas ao tratarem da questão dos 

“menores”, dos “homens” de dezoito ou dezenove anos de idade: 

Dupla é presa após assaltar ônibus: Mais um assalto a ônibus em Natal. No 
início da noite de ontem, por volta das 18h30, três homens armados entraram 
no microônibus da linha 30, que faz o percurso Centro/Felipe Camarão, 
renderam o motorista e anunciaram o crime. Depois de fazerem um arrastão, 
levando também os pertences dos usuários do transporte, desceram do veículo 
e saíram andando pela rua. Mas não esperavam que poucos metros a frente o 
ônibus encontrasse dois policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de 
Motocicletas (ROCAM), que estavam fazendo o patrulhamento no local. Os 
presos foram identificados como João Maria Emídio de Souza, mais conhecido 
como “Zoom”, de 19 anos, e Jairo Gomes da Silva, 18, vulgo “Novinho”. Os 
policiais foram no encalço dos assaltantes e os encontrou na rua Professor 
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Aureliano Medeiros Filho. No momento da abordagem, um deles atirou contra 
os policiais, que revidaram e um dos tiros atingiu Jairo na altura do abdômen. 
(O Jornal de Hoje, sexta-feira, 11 de julho de 2008, caderno Cidade, p. 6). 

Toda a trama do acontecido surge novamente narrada com o máximo de 

informações que foram conseguidas. A preocupação principal de transmitir os 

fatos para a população é a prioridade, mas apenas este fato descrito pode ser 

percebido e compreendido. A leitura não permite ao leitor refletir sobre as causas 

que motivaram o fato, mesmo porque elas não surgem no texto. Os infratores não 

são perguntados sobre os motivos que os levaram a cometer o assalto ao ônibus.

Alguns termos usados na matéria sejam eles “assaltantes”, “armados”, 

“arrastão”, possui papel importante na narrativa, por demonstrarem aos leitores 

sobre os instantes dos fatos, sobre como os jovens agiram. Mas estes termos 

também nos dizem o como estes mesmos jovens são identificados na sociedade, 

como são decodificados e compreendidos. Tudo leva o leitor à perceber e a se 

imaginar nos instantes, nas mesmas circunstâncias dos passageiros que estavam 

no ônibus, o medo que sentiram, o desespero que devem ter passado nesses 

momentos angustiantes. E isso é algo verdadeiro e real, o sofrimento que foi 

imposto a todos os passageiros, mas algo bastante real também não perpassa a 

compreensão dos fatos: a de que a marginalidade é fruto de problemas sociais 

históricos e complexos, cujas soluções ainda não estão no horizonte de serem 

efetivadas; que existem motivos importantes, como a miséria, a fome, a baixa 

escolaridade, o desemprego, a exclusão social, que agem diretamente sobre as 

estatísticas de violência que envolve jovens infratores. A narrativa dos fatos não 

permite ao leitor perceber tais questões. A sociedade não percebendo os fatos de 
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violência como um todo não permite o surgimento de medidas efetivas reais de 

prevenção, de controle da violência. Os fatos narrados, aparentemente, permitem 

a perpetuação de uma visão estreita, incompleta da questão da violência no 

universo dos jovens infratores. Enquanto a sociedade não passar a ter consciência 

plena de toda problemática dos jovens infratores, dificilmente perceberemos 

soluções satisfatórias, humanitárias, políticas para tais questões. 

Cabe aqui mais uma consideração sobre outra palavra que surge no 

texto. O terceiro homem da narrativa acima conseguiu fugir e ele possuía a 

mesma faixa etária dos outros dois “homens” que foram presos, 18 anos de idade. 

Mas, que leitura podemos fazer disto? Qual o motivo das reportagens se dirigirem 

a jovens, que mal saíram da infância, pela alcunha de “homens”? Qual leitura 

predomina nesses casos? Estes questionamentos nos remetem à discussão da 

redução da maior idade penal. Reduzindo a idade mínima de detenção, jovens 

poderiam ser julgados e presos como adultos, cumprindo as mesmas penas que 

hoje são dadas para criminosos em idade adulta. Ou seja, este termo “homens” 

parece reforçar esta idéia, de que estes seres, em cometendo atos de violência 

desta natureza, estariam em condições de serem julgados pela lei como adultos.  

Relacionado a isso, autores contemporâneos têm percebido que as 

mensagens de conteúdo simbólico – como os termos “homens”, “dupla”, “crimes”, 

presentes na reportagem acima - não necessariamente propiciam um processo 

comunicativo entre os seres. A inclusão digital, essa aparente preocupação em 

dar acesso à informação, principalmente a pessoas de baixo poder aquisitivo e 

escolaridade, através do auxílio da tecnologia da informação, como a Internet, 

esconde contradições. Mesmo com ampla produção e distribuição de informações, 
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através de métodos interativos, muitas vezes a comunicação não se estabelece. 

No final das contas, o que se constata são as diferenças entre as sociedades, 

culturas e seres. Dessa maneira, o aumento da disseminação de mensagens, 

dentre elas de cunho jornalístico, estaria na realidade propiciando conflito ao invés 

de conciliar pontos divergentes:

Se o mundo se tornou uma aldeia global de um ponto de vista técnico, não é o 
mesmo de um ponto de vista de compreensão e tolerância. É até o contrário. O 
fim das distâncias físicas revela a extensão das distâncias culturais. (Wolton, 
2004, p. 17). 

Com relação à juventude popular urbana, o tratamento pela mídia do 

jovem infrator cotidianamente, como um problema, faz com que a sociedade 

reproduza este discurso, adotando-o como correto, já que este mesmo discurso 

representa também, uma visão da própria sociedade frente aos jovens infratores. 

Mas esse jovem pode estar em todos os lugares. Nos sinais de trânsito, nas 

saídas dos bancos, nas saídas dos supermercados. Ou seja, este “problema” está 

no cotidiano, está muito próximo. Desta forma:

Como reencontrar a alteridade, a distância, a relação com o outro, quando tudo 
é proximidade? Pensava-se que a comunicação, ao diminuir as distâncias, 
reduziria as dificuldades de acesso ao outro. Percebe-se o contrário, 
simplesmente porque a comunicação instantânea, ao destruir as distâncias, nos 
coloca ainda mais rápido diante do outro. Com a simultaneidade, o outro se 
impõe mais rápido e agride cada vez mais, pelo simples fato de estar presente. 
À distância, ele é menos embaraçoso. (Wolton, 2007, p. 75). 

E quando esta proximidade se dá, ultrapassando determinados limites e 

barreiras individuais, sejam elas sociais ou psíquicas, o discurso do problema, do 

estigma, predomina, provocando comportamentos de afastamento, de 

distanciamento, no sentido de se evitar uma situação em específico: o contato 

com este jovem. À distância, quando não tão conhecido, divulgado, difundido, 

problematizado, estas diferenças não incomodavam tanto. Mas hoje, quando a 
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aproximação é inevitável, o constrangimento parece ser muito maior em ambos os 

lados. Com isso os ataques entre eles se tornam cada vez mais pungentes e 

recorrentes:

Tiro na nuca mata jovem dentro da casa da namorada: O estudante Elijefferson 
Fernandes de Araújo, 23 anos, conhecido como “Novato”, foi morto com um tiro 
na nuca na casa da namorada, que fica na Rua 1º de Janeiro, no bairro das 
Quintas, por volta de 1h30 da madrugada de ontem. Segundo o chefe de 
investigações da 7ª Delegacia de Polícia, o agente João Carlos Alves, o autor 
do disparo teria sido um amigo da vítima, identificado por Akceus Samerson 
Silva e Souza, o “Sami”, 18 anos. A polícia acredita que a morte foi 
encomendada por membros de uma gangue rival da Rua Rio Potengi, também 
no bairro. De acordo com João Carlos Alves, Elijefferson Fernandes de Araújo 
estava na casa da namorada quando foi cumprimentado pelo suspeito, Akceus 
Samerson, que lhe apertou a mão. Quando a vítima deu as costas ao suspeito, 
levou um tiro que atingiu sua nuca. O estudante ainda foi levado ao Pronto-
Socorro Clóvis Sarinho, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Akcseus 
Samerson, o “Sami”, ainda se encontra foragido. O chefe de investigação João 
Carlos Alves afirma que Elijefferson Fernandes seria assaltante. Segundo o 
agente, a vítima teria várias passagens na polícia, já ficou detido na 7ª DP, 
encaminhado para o Presídio Provisório Raimundo Nonato e estaria em 
liberdade a partir de um alvará de soltura. (Diário de Natal, quarta-feira, 26 de 
junho de 2008, caderno Cidades, p. 2). 

Toda essa problematização, essa difusão, essa divulgação, 

proporcionada a partir das informações, dos fatos ocorridos e descritos 

detalhadamente, parece resultar justamente nisto, no medo incômodo de a 

qualquer momento no vermos em situações onde jovens possam provocar uma 

situação de violência como esta, envolvendo-nos de alguma maneira. Nossa 

natureza nos quer defender e afastar de tal coisa e esse afastamento cognitivo 

surge de diversas maneiras, a começar pelo medo, pela proteção em fortalezas e 

pelo estigma que criamos como barreira, como defesa. Indignamos-nos e nos 

perguntamos como pode algo desta natureza, um amigo, em atitude covarde, 

desferir tiros pelas costas em alguém, sem chances de defesa. Mas em seguida, 

parece vir algo que justifica que atenua toda essa trama, toda essa sensação de 

covardia: o fato de que a “vítima” seria um assaltante, com diversas passagens 
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pela polícia. A revolta é atenuada. A sensação muda. Afinal de contas, não era um 

pai de família ou um trabalhador, nem mesmo era um ser humano, mas um 

marginal igual ao que o matou.

Essa discussão remete ao assunto da abordagem da violência como um 

todo, a partir das matérias jornalísticas. Uma linguagem caracterizada por um 

sentimento de revolta, de indignação, seja contra o descaso das “autoridades” 

políticas com relação à violência ou ao desemprego; seja contra a falta de 

policiamento nas ruas; seja com relação ao aumento abusivo do preço do pão 

francês. A questão é que ser apresentador de telejornais ou colunista de jornais 

impressos virou sinônimo de “showman”. Não apenas possui como finalidade 

oferecer informações, fatos, como também, travestido do “defensor dos 

oprimidos”, denunciar os “maus” em uma cruzada ofegante e teatral. Não somente 

notícias, mas os apresentadores e colunistas se transformaram no diferencial dos 

jornais e telejornais brasileiros:

Adolescente mata inimigo com 2 tiros em festa junina: O desempregado Alisson 
Pinheiro Fernandes, 22 anos, foi assassinado com dois tiros, na madrugada de 
ontem, em Potilândia,, no Arraiá da Esmeralda. O autor dos disparos é um 
adolescente de 17 anos, que foi detido ainda no local e encaminhado para a 
Delegacia de Plantão Zona Sul e depois à Delegacia Especializada em Defesa 
da Criança e do Adolescente (Deac). Os policiais militares que atenderam a 
ocorrência informaram que o conflito teve início às 2h30, quando a vítima 
efetuou três tiros contra o adolescente que reagiu, atingindo as costas e a 
cabeça de Alisson. (O Jornal de Hoje, segunda-feira, 14 de julho de 2008, 
caderno Cidade, p. 6). 

Aqui, ambos os jovens se envolvem e participam da situação de violência 

que se deu, findando tragicamente na morte de um deles. O termo “inimigo” 

denota uma disputa, uma rivalidade, uma diferença que chegou às raias da 

violência e da morte. Mas o motivo de tal rivalidade é desconhecido. O que 

motivou este crime fica obscurecido. Qual motivo gerou este fato? Esta pergunta 
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parece sempre nos remeter para a visão social, aparentemente predominante, da 

violência motivada pelo desemprego, pelas drogas, pela ausência de educação e 

ação efetiva do Estado. Por mais que tais afirmativas não se façam presentes no 

texto, são elas que parecem justificar a violência. 

As informações como também os fatos relatados nas reportagens, 

possuem, aparentemente, a mesma natureza e são basicamente as mesmas, num 

processo repetitivo, utilizando-se do “novo” para algo geralmente similar. O que 

parece produzir consumo é a maneira como a informação é transmitida e neste 

ponto cada público e cada indivíduo vai se adequar a determinado discurso. Não 

apenas os apresentadores de telejornais e colunistas de jornais impressos, como 

apresentadores de programas de auditório também podem ter suas atividades 

caracterizadas pela tentativa de oferecer ao público ou ao leitor a sensação de 

estar diante de um fato novo, estando, na verdade, diante de algo que vem se 

repetindo desde sempre. Isso se dá devido ao consumo das informações, que 

deve ser constante. Informações sempre iguais, ou muito similares, transmitidas 

de maneira sempre igual, possivelmente não despertariam, em médio prazo, o 

interesse das pessoas. Por isso que autores, como Norma Takeuti, afirmam que:

Se há no Brasil, profissionais dos meios de comunicação orientando-se para um 
tipo de produção (mais) crítica de informações, não há como negar que um 
certo tipo de produção da imprensa escrita e televisiva tende a transformar num 
grande espetáculo os acontecimentos de “violência”. (Takeuti, 2002, p. 168). 

No espetáculo midiático, assim com nos filmes, as informações já são 

auto-explicativas. Numa linguagem dita como acessível, esconde-se o desejo não 

somente da compreensão fácil, mas também da reflexão superficial. Parece não 

haver necessidade de refletirmos a respeito do que é despejado constantemente 

da mídia sobre nosso cérebro. Uma informação segue a outra, como as cenas de 



P á g i n a  | 70

________________________________________________Violência, Mídia e Juventude.

um filme seguem a outras, e perder essa linearidade frenética de acontecimentos 

faz com que o espectador se veja perdido em toda a narrativa:

Quadrilha acusada de assalto em Lagoa Nova: Os irmãos Deivid Ferreira de 
Lima, 21, e Daniele Ferreira de Lima,18, além de Gleison Oliveira Ribeiro, de 21 
anos, e Everton Justino no Nascimento,24, foram presos em flagrante na noite 
de sexta-feira no bairro Potengi depois de terem sido abordados pela polícia 
estando em um Corsa Wind, cor verde, de placas MYE-8110/RN e no seu 
interior estavam um revólver calibre 38 com seis munições, além de vários 
aparelhos celulares, bolsas e dinheiro. Os quatro são acusados de assaltar um 
salão de beleza localizado no bairro de Lagoa Nova. A quadrilha foi presa por 
policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), por volta 
das 20hs, durante uma abordagem de rotina. Após a apreensão das armas e do 
material foi dado voz em flagrante por porte ilegal de armas. (Jornal Diário de 
Natal, quarta-feira, 09 de julho de 2008, caderno Cidades, p.4). 

É interessante como a narrativa dos fatos parece nos atrair a atenção. 

Esta reportagem nos remete a filmes, a histórias em quadrinhos, onde fatos muito 

parecidos acontecem, sendo de natureza fictícia. Surgem os “maus” assaltando, 

ou deixando vítimas sob a mira de suas armas. Eles fogem e em seguida os 

“bons” os perseguem e os prendem. A reflexão não parece perceber o fato de que 

a “quadrilha” aqui representada é formada por jovens, tendo entre eles uma moça 

de apenas 18 anos de idade.

Todas as informações descritas buscam nos orientar para o 

conhecimento exato do fato ocorrido. Parecem tentar nos mostrar, criar em nossas 

mentes a representação holográfica do que aconteceu. Esta representação se dá 

de maneira diferenciada em cada um dos leitores, mas as conclusões que todos 

chegam parecem ser muito similares. Isso ocorre pelo fato do texto permitir uma 

leitura fácil e rápida, acessível a todas as pessoas. E é justamente por essa 

característica que a reflexão não é estimulada, não é implícita na elaboração do 

texto jornalístico. Não há um convite à reflexão, mas à leitura atenta e rápida. Ler 

atentamente nos permite não perder a ordem cronológica dos fatos. Mas ler 
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atentamente o texto jornalístico não necessariamente proporciona a reflexão 

crítica, aguçada da realidade, pelo fato do texto jornalístico não possuir tal 

pretensão nem mesmo ser confeccionado com tal objetivo. 

Devido a isso, quando o “jornal” começa, é preciso fazer silêncio e prestar 

bastante atenção. A atenção é toda voltada para os fatos, não para a reflexão em 

torno dos fatos. E quando chegam os famosos “comerciais”, nossa memória, que 

retém o que se aproxima de nossas próprias convicções – desprezando ou dando 

menos importância aos argumentos contrários – já deixou escapar a oportunidade 

de “digestão” um pouco mais demorada do que nos foi fornecido freneticamente.

O mesmo parece acontecer com a leitura jornalística impressa. Ou seja, o 

“formato” das informações – diferentemente dos filmes, onde já intuímos muitas 

vezes o final mesmo ao perdermos algumas cenas – parece não ser idealizado 

para a reflexão, mas para a pura visualização e consumo. Basta ver e ouvir. 

Pensar, isso é por “nossa conta”: 

Trata-se de uma comunicação que torna a realidade da violência (perto e longe 
de nós) tão presente e tão viva que acaba sendo explicativa por si só. Os fatos 
exibidos na tela não “precisam” de explicação e de reflexão porque as cenas 
acabam falando por si mesmas. (Takeuti, 2002, p. 169). 

Mesmo frente a essa discussão, a crítica à cerca dos meios de 

comunicação, no âmbito da sociedade no período contemporâneo, surge 

superficial, despretensiosa e despreocupada, e parece ter desaparecido. 

Subestimam o papel que aqueles possuem perante a humanidade nos dias atuais. 

Afinal, o conhecimento sobre eles e seus interesses está banalizado. E discutir 

sobre essas questões é tarefa sempre árdua. Grande parte da população 

brasileira hoje é possuidora de um aparelho de televisão, o que torna o debate 
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banal: todos assistem, todos entendem e todos sabem tudo sobre ela, como se 

fosse um ente da família, íntimo de todos nós. Na verdade, parece se processar o 

oposto. Desprezamos muito o saber dos produtores e parece estarmos distantes 

de compreendermos ou darmos a importância necessária para a nova 

configuração da sociedade, cujos jovens se educam através não mais dos livros 

ou da família, mas da televisão e são julgados por leitores matutinos dos principais 

jornais de circulação nacional: 

Jovem acusado de tráfico é preso em Felipe Camarão: O Desempregado 
Desthon Marques de Medeiros, de apenas 20 anos, foi preso na noite de 
ontem, às 20h40, na rua Rainha do Mar, em Felipe Camarão, acusado de 
comercializar drogas. Com ele, os policiais militares encontraram 15 pedras de 
craque e R$ 16,50 em dinheiro trocado, uma característica de quem trafica. De 
acordo com o relatório do flagrante, Desthon é um “velho conhecido” da polícia 
da região, tendo cometido o crime em outras ocasiões, mas nunca pego em 
flagrante. O traficante foi pego em uma abordagem de rotina, feita quando o 
patrulhamento identificou-o no local e a existência da droga. (O Jornal de Hoje, 
quarta-feira, 23 de julho de 2008, caderno Cidade, p. 6). 

“Jovem”, “acusado”, “velho conhecido”, “traficante”. De “jovem de apenas 

20 anos”, a “traficante”. Este é o tratamento oferecido pela imprensa jornalística 

aos jovens infratores. O entendimento dos leitores é forçosamente levado a 

perceber não o jovem, mas o traficante, não o ser humano, mas o bandido já 

conhecido pela polícia. Não percebemos outras conclusões possíveis de se 

formular, com base em textos dessa natureza, que sejam diferentes daquelas que 

estimulam o estigma, o preconceito, a invisibilidade e o discurso do problema. 

Por essas e outras que autores defendem a idéia da propagação e do 

aumento da violência a partir do discurso dos meios de comunicação de massa:

São os jornalistas, os telespectadores e os meios de comunicação. Apesar de 
declararem inocência, por sua ação em conjunto e efetiva, levam ao aumento 
da violência através de sua promoção, publicidade e propagação. (Takeuti, 
2002, p. 169). 
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Essas exposições espetaculares, constantes, permitem que o homem 

moderno se aperceba em uma situação de “caos” e “desordem”. E a falta do 

exercício da reflexão com relação às questões que o atormentam, permitem uma 

compreensão fragilizada e inadequada, que não fornece as respostas 

convincentes que permitam ações específicas para o estabelecimento da paz e da 

ordem sociais. Dito isso, percebemos, como uma das conseqüências modernas da 

ação efetiva – também - dos meios de comunicação sobre a sociedade, a 

formação de: 

um tipo de indivíduo centrado em si mesmo, absorvido em seus problemas 
pessoais e nutrindo relações de indiferença com os outros. Um indivíduo que 
perdeu as bases sólidas de sua identidade: desestabilizado e desarmado, ele 
amplifica todos os riscos, traumatizado por violências que sente e nada 
compreende. (Lipovetsky op. cit., p. 190, 191) 

A banalização conseqüente da corrida frenética pelos altos índices de 

audiência, como também pela busca do maior volume de venda de exemplares 

impressos, parece ter destruído nossa sensibilidade com relação ao outro. Mortes 

caracterizadas pelo arranque de cabeças, por tiros, por esmagamentos de crânios, 

corações arrancados, animais devorando pessoas, nos transformaram em pedras 

duras e sem vida para o outro que sempre sofre menos que nós. E o que é um 

pedinte em um ônibus coletivo se arrastando sobre um pequeno carrinho de rolimã 

e uma lata de leite com alguns trocados se o que lemos nos jornais é uma 

verdadeira carnificina? Um pobre pedinte sem as pernas e sem os braços se torna 

algo banal, chato e sem graça. Surgem daí os traumas e fobias que não 

compreendemos realmente de onde surgiram. Percebemos algumas 

características dessa desestabilização, dessa base movediça onde se sustenta o 

indivíduo moderno. A mídia parece realmente ser a grande alcoviteira de todo 
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esse espectro negativo e sombrio em que nos debatemos convulsivamente em 

busca de sentido, de estabilidade e de pertencimento. É como se ela inculcasse 

ludicamente em nossas cabeças:

a antiga verdade de que a condição de vida nesta sociedade é o desgaste 
contínuo, o esmagamento de toda resistência individual. Assim, como o Pato 
Donald nos cartoons, assim também os desgraçados na vida real recebem sua 
sova para que os espectadores possam se acostumar com a que eles próprios 
recebem. (Adorno e Horkheimer, 1985, p.130). 

Por meio da nova tecnologia da informação – Internet, televisão por 

assinatura, etc. – o discurso sobre a violência passa a se fazer presente nos 

recantos mais remotos, de maneira quase onipresente. Isso quer dizer que ocorre 

a inserção da violência em contextos em que ela se quer existe, passando a existir 

e ser conhecida a partir da mídia. Daí um instante, para que este discurso novo 

constitua o discurso local e passe, junto deste, a reger a vida social. Desta 

maneira, ocorre que: 

Ameaças de balas perdidas, de assaltos, de arrastões, de ações das “gangues”, 
de seqüestro, e assim por diante, povoam a consciência dos homens citadinos, 
determinando sua percepção de mundo e influenciando o seu comportamento 
social. (Takeuti, 2002, p.170). 

Através da ficção midiática, motivada inclusive pela descrição dos fatos 

realizada pelas matérias jornalísticas, a violência estabelece vínculos com o 

imaginário. Este não afeito com o trabalho da reflexão e conseqüentemente 

impossibilitado de realizar uma análise crítica acerca do assunto se vê frente a 

uma situação de: 

impotência mental e paralisação dos reflexos (...) que acabam tomando a forma 
de intolerância ou de desconfiança exacerbada, podendo, por sua vez, 
redundar em ações extremas como linchamentos e extermínios. (Takeuti, 2002, 
p. 171). 
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Todo esse medo, esse vazio normativo, esse potencial enfraquecimento 

dos vínculos sociais, essas identidades fragilizadas, necessariamente resultam em 

um sistema reativo que direciona a “culpa”, inevitavelmente, sobre os “suspeitos 

sociais”. Essa cultura do medo acaba por gerar atitudes agressivas, 

desconfianças, fobias, repulsas, ódio, intolerância pelos potenciais agentes 

responsáveis pelo caos e pela desordem social que presenciamos. E dentre eles 

se destacam os jovens, geralmente com acusações de baderna, desordem e 

violência:

Tal representação é forçada pelas estatísticas que indicam a participação na 
criminalidade urbana, de segmentos populacionais de faixas etárias cada vez 
mais jovens. Essas evidências imediatas despertam nas pessoas imbuídas pela 
moral da ordem, a premente necessidade de lançarem-se numa cruzada de 
combates a mais um mal-estar social da contemporaneidade: a “violência dos 
jovens”. (Takeuti, 2002, p.172). 

Desta maneira, fica identificado e delimitado um sintoma social de 

problemas relacionados a uma específica faixa etária populacional. E no Brasil a 

violência urbana e o “caos” das grandes metrópoles já possuem como certos 

alguns dos culpados: a juventude popular urbana, com seus membros 

estigmatizados como morenos, desocupados, vagabundos, sujos, baderneiros, 

suburbanos, abandonados pela família, que poderiam ser, inclusive, fugitivos das 

escolas, ou quem sabe de reformatórios e até mesmo de presídios:

Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de PM: Agentes da 12ª 
Delegacia de Policias prenderam na tarde de quinta-feira, os irmãos Adan 
Kisley de Macedo Félix, 20 anos, e Allan Kislanderson de Macedo Félix, 19 
anos, acusados de envolvimento no assassinato do soldado da polícia militar, 
Gilberto José de Albuquerque, 31 anos, executado com 4 tiros na semana 
passada quando chegava em casa. Segundo a polícia, há indícios de que os 
irmãos estejam envolvidos no crime e após denúncia anônima foi expedido o 
mandato de prisão. Uma fonte disse à equipe de reportagem que os jovens e 
um terceiro suspeito solto por ser menor de idade, estariam com a vítima 
momentos antes da execução. Adan Kisley já havia sido preso por porte ilegal 
de armas e formação de quadrilha e também já foi indiciado por homicídio em 
Macaíba. (O Jornal de Hoje, sábado e domingo, 26 e 27 de julho de 2008, 
caderno Cidade, p. 6). 
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O texto inicia tratando sobre o fato ocorrido e sobre os “suspeitos”. Mas o 

fechamento se dá, sob a informação de que um dos irmãos já teria sido preso em 

outras ocasiões, por “porte ilegal de armas”, “formação de quadrilha” e “homicídio”. 

Essa linearidade, esse direcionamento da narrativa do texto, leva à compreensão 

da possibilidade de que os suspeitos realmente possam ser os culpados pelo 

crime. Mais uma vez, as informações contidas na narrativa jornalística nos levam 

ao universo criminal dos fatos e para a criminalização dos envolvidos. As “fontes” 

jornalísticas surgem com esse objetivo. Elas oferecem informações relacionadas 

ao passado dos “suspeitos”, mas ao passado sombrio destes. Algo que não esteja 

relacionado a isto não encontra espaço na narrativa jornalística, como vida e estilo 

familiar, se possuem filhos ou não, se já trabalharam ou não, se possuem o ensino 

médio ou não. Nenhuma dessas informações e outras que poderiam estar 

presentes e proporcionar uma leitura diferenciada dos fatos aparece na narrativa, 

pelo fato de não se encaixar com o discurso jornalístico que é adotado: o do 

problema. Este discurso fatalmente tende a realimentar o discurso reinante do 

problema, do estigma, do preconceito, o que por fim acaba gerando mais 

violência.

Se fizéssemos uma pergunta: porque eles não trabalham? Possivelmente 

dentre as respostas, encontraríamos algumas afirmando que eles não trabalham 

porque não querem e nem foram para a escola porque são “vadios mesmo”. É 

essa a idéia recorrente e é isso que é dito, transmitido hoje, difuso socialmente e 

realimentado – mesmo que de forma indireta e implícita – pela mídia. 
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 Podemos aqui recorrer a Zygmunt Bauman, que nos diz algo interessante 

sobre essa forma de compreensão generalizada, presente inclusive na sociedade 

brasileira:

A autocontenção e a auto-suficiência do indivíduo podem ser outra ilusão: que 
homens e mulheres não tenham nada a que culpar suas frustrações e 
problemas não precisa agora significar, não mais que no passado, que possam 
se proteger contra a frustração utilizando suas próprias estratégias, ou que 
escapem de seus problemas puxando-se pelas próprias barbas. E, no entanto, 
se ficam doentes, supõe-se que foi porque não foram suficientemente decididos 
e industriosos para seguir seus tratamentos; se ficam desempregados, foi 
porque não aprenderam a passar por uma entrevista, ou porque não se 
esforçaram o suficiente para encontrar trabalho ou porque são, pura e 
simplesmente, avessos ao trabalho. (...) Isto é, em todo caso, o que lhes é dito 
hoje e aquilo em que passaram a acreditar, de modo que agora se comportam 
como se essa fosse a verdade (...) “a maneira como se vive torna-se uma 
solução biográfica das contradições sistêmicas”. Riscos e contradições 
continuam a ser socialmente produzidos; são apenas o dever e a necessidade 
de enfrentá-los que estão sendo individualizados. (Bauman, 2001, p.43). 

O estabelecimento nos lares de novos padrões difundidos e 

generalizados de maneira praticamente onipresente pela mídia proporciona um 

enfraquecimento na capacidade de reflexão e na potencialidade crítica dos 

indivíduos frente à realidade em que se inserem. Isso acontece devido ao discurso 

ideológico que usa para transmitir informações recortadas, que não tratam o real 

de maneira completa e imparcial, mostrando apenas algumas partes. Pela 

onipresença, pelo poder tecnológico, tal discurso consegue ser visto e aceito como 

verdade incontestável. Isso resulta em comportamentos que são adotados como 

sendo corretos e verdadeiros, e que muitas vezes nos parecem únicos.

É preciso dessa maneira uma retomada crítico-reflexiva por parte da 

sociedade para que os indivíduos possam perceber a condição da juventude 

popular urbana brasileira, que sofre do espezinhamento social, da invisibilidade, 

da exclusão e preconceitos, no sentido de promover uma nova mentalidade e 

novas atitudes sociais perante os jovens:
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Dupla presa em São Gonçalo: Os jovens Alisson Pereira da Silva, de 20 anos, e 
Thiago Elói da Silva, 24, foram presos hoje pela manhã acusados de 
cometerem um roubo durante a madrugada, em São Gonçalo do Amarante. De 
acordo com o delegado, na última quarta-feira, um homem recebeu R$ 700,00 
de uma rescisão de contrato e foi para um bar. Um amigo da vítima avisou aos 
acusados, que planejaram o assalto. Durante a madrugada, a vítima deixou o 
bar e foi seguida pelos bandidos. Além de Alisson e Thiago, outros dois 
homens, identificados por Marcelo e Fabiano, também participaram do crime. 
No entanto, eles conseguiram fugir. (Jornal de Hoje, sexta-feira, 11 de julho de 
2008, caderno Cidade, p. 6). 

Novamente, percebemos o texto iniciando pelos “jovens” e findando com 

um ato de violência, neste caso, um roubo. A relação entre jovens e violência é 

constante nas narrativas jornalísticas. Essa associação promove o fortalecimento 

justamente do discurso da repressão. O preconceito também é alimentado com o 

uso constante dessa relação.  Textos como este afirmam sobre os fatos ocorridos 

e cumpre com a responsabilidade e papel histórico da imprensa de informar a 

população sobre os acontecimentos e fatos existentes na sociedade. Mas a 

formação que proporciona e visa, as práticas que adota, a natureza da linguagem 

que utiliza não permite o surgimento de uma visão mais ampla dos fatos, a 

construção de um entendimento diferenciado sobre as questões que trata. 

É importante pensarmos também sobre uma reavaliação social com 

relação ao consumo, aos valores, aos ideais, às propostas, enfim, aos padrões 

que movimentam os sonhos e os interesses da sociedade contemporânea. 

Revisando-se tudo isso, poderíamos pensar em um posicionamento diferente do 

indivíduo perante a sociedade e conseqüente mudança de discursos adotados 

hoje pelos meios de comunicação. E esse progresso social certamente permitiria 

um direcionamento para a solidariedade, para a alteridade, para a igualdade de 

direitos e deveres:
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Quem sabe se, caso os poderes individuais tão frágeis e impotentes 
isoladamente, fossem condensados em posições e ações coletivas, poderíamos 
realizar em conjunto o que ninguém poderia realizar sozinho? O problema é, 
porém, que essa convergência e condensação das queixas individuais em 
interesses compartilhados, e depois em ação conjunta é uma tarefa 
assustadora, devido que as aflições mais comuns dos indivíduos por fatalidade 
nos dias de hoje não são aditivas, não podem ser somadas numa causa 
comum. (Bauman, 2001, p.44). 

Poderíamos tentar realizar em conjunto a formação de um sentido de 

respeito e dignidade com relação à juventude popular urbana brasileira e essa 

mudança de atitude paulatina certamente deveria modificar igualmente o discurso 

midiático-social da repressão: 

Três jovens são presos acusados de roubar carro. A vítima acionou o Centro 
Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOPS) e uma hora após o 
assalto, os três suspeitos foram detidos na avenida Itapetinga, no Santarém, 
próximo ao presídio provisório, na Zona Norte de Natal. Os acusados 
assumiram o roubo, argumentando estarem desempregados e que usariam o 
veículo apenas para ir assistir a um jogo na Zona Norte. Sobre as armas, o trio 
disse que usava para se defender. O delegado acredita que o carro seria 
vendido para algum desmanche ou usado em outros assaltos. “É lamentável ver 
pessoas jovens envolvidas nesses crimes. Poderiam estar estudando ou 
trabalhando honestamente. Agora é apresentar eles e aguardar se outras 
vítimas aparecem”. (Jornal de Hoje, segunda-feira, 14 de julho de 2008, 
caderno Cidade, p. 6). 

O roubo de carros, como o roubo em si é prática ilegal, tanto moral quanto 

jurídica e como tal, necessariamente, devem acarretar em medidas sócio-

educativas no sentido de, em repreendendo o infrator devidamente, a sociedade e 

seus membros evitem cometer os mesmos atos ilícitos. Essa lógica da repressão 

relacionada à ordem social é válida e socialmente eficaz sob nosso ponto de vista, 

quando aplicada devidamente e legalmente.  

Isso não acarreta em dizer que as demais questões importantes 

envolvendo as práticas ilícitas devam ser esquecidas ou que não possuam 

importância. A reportagem acima nos relata sobre o roubo de um carro, praticado 

pelos jovens e nos afirma sobre as medidas legais e repressivas que foram 
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tomadas no caso. Mas o que gerou este roubo? Quais causas foram 

determinantes para que estes jovens em questão roubassem o carro? A 

reportagem nos afirma que ambos os jovens estavam desempregados e que por 

isso praticaram o roubo para assistir a uma partida de futebol. Aqui percebemos 

como a reportagem e o texto jornalístico, se quisesse, poderia nos render maiores 

informações, permitindo um entendimento mais completo da realidade dos jovens 

infratores, como também uma possível reflexão abrangente em torno dos fatos. 

 Mas por enquanto isso não acontece. O discurso ainda presente persiste 

em fazer do jovem um problema a ser enfrentado. E o problema da pobreza 

parece andar lado a lado. A questão da pobreza aliada aos atos de infração, à 

violência, enfim, ao comportamento desses jovens de periferia, faz com que se 

crie a sensação da existência de uma relação intrínseca entre esses dois pólos: 

jovens pobres e violência. O resultado desta combinação é outra combinação: o 

estigma e o preconceito: 

Mais um “negão” é investigado por homicídio. Os bandidos mais perigosos 
atendem pelo vulgo de “negão”: Nos últimos quinze dias foram três pessoas 
envolvidas nos noticiários policiais com apelidos de “negão”. O primeiro foi 
vítima de sete balaços no loteamento José Sarney. Ericson Antonino da Silva, 
36 anos, solteiro, que atende também pelo apelido de “Pelé”, foi executado 
dentro de sua casa, em cima da cama. (...) No segundo caso, um homem 
acusado de assaltos contra taxistas, foi preso e autuado em flagrante. Hiltomar 
da Silva Fernandes Campos (conhecido pelo apelido de “negão”), 18 anos de 
idade, morador do Vale Dourado foi preso e autuado em flagrante por roubar 
um carro e colocar o taxista dentro do porta-malas do veículo. (...) Depois foi a 
vez de um dos componentes de uma perigosa quadrilha de assaltantes que 
agia na praia de Búzios no litoral Sul do Estado. (...) José Hermínio da Silva, o 
“negão”, foi preso na companhia de seu irmão, José Amilson da Silva, vulgo 
“bombado (...)”. (Metropolitano, sexta-feira, 30 de maio de 2008. Caderno de 
polícia, p. 3). 

Três jovens, todos residentes em bairros de periferia, envolvidos em atos 

infracionais. Além desta relação direta, percebemos o estigma e o preconceito na 
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frase que inicia a matéria, afirmando que os “bandidos” de maior periculosidade 

atendem pelo vulgo de “negão”. Aqui o preconceito de classe se une ao 

preconceito de cor, aliado ao estigma de “bandido”.  

Como se todo o jovem de periferia, dentro das características de um 

suburbano, fosse um potencial vagabundo, marginal, ladrão e mau caráter. 

Certamente que se trata de uma relação

linear, redutora e deletéria. Nesse raciocínio metonímico (deslocado), o jovem 
pobre, de baixa ou nenhuma escolaridade, é portador de uma tara específica – 
aquela que o senso comum denomina de “violento” e “perverso”. Um tipo de 
raciocínio em que se passa diretamente da idéia da pobreza para a da 
violência, e torna-se indiferente a aspectos estreitamente associados às 
condições objetiva e subjetiva de vida na pobreza e na miséria. (Takeuti, 2002, 
p.174, 175). 

Ética: eis um termo muito usado e pouco efetivado em seu sentido pleno 

neste início de século. A mídia é o lugar onde essa discrepância é ainda mais 

salientada. Pornografias apresentadas como arte, explorações das desgraças 

alheias exibidas como notícias, assassinatos colocados em questão com relação 

ao assassino ser justo ou não. Na sociedade do século XXI, o cidadão vive preso 

por grades com lanças pontiagudas, arame farpado e elétrico em muros altos.

O desrespeito ao outro, presente na sociedade, está também na TV, no 

rádio, no jornal, na revista. Quem veio primeiro? A mídia é refletora da situação. 

Não só refletora, mas também mantenedora ou transformadora. O jornalista, a 

cada matéria, mantém o sistema social ou transforma-o. Seja um ou o outro, 

sempre está influenciando. O fato é que, como dito anteriormente, a mídia parece 

não criar ou apenas influenciar, mas refletir uma determinada visão, pensamento, 

como uma compreensão social sobre os problemas da sociedade. 
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Numa era de sensacionalismo, o jornalista tende a divulgar notícias custe 

o que custar. Seja a desgraça de um ou de vários, o que importa é chocar. A 

globalização alavancou um viver imediatista, que chegou às redações. É 

priorizada a busca quantitativa de notícias, numa dinâmica que precisa ser rápida. 

Isso tem abalado o jornalismo investigativo sério, que prima pela integridade da 

notícia. Se os veículos de comunicação em massa não gozarem da credibilidade 

da população, estão num perigoso jogo de roleta russa, em que a qualquer 

momento o tiro será disparado contra si. 

O jornalista deve cobrar e buscar transformar sua própria ética, a de seus 

colegas, para ai sim partir para a sociedade. Se ele não concorda com o modo 

como são retratadas as notícias, certamente buscará fazer diferente. Se esse 

diferente for bem feito, será reconhecido e influenciarão outros com seu estilo. 

Outros, fazendo o mesmo, aumentarão a força, chegando à transformação social. 

Na sociedade, aquele que mais influencia é o que transforma. Em situações 

complexas, são as tomadas de atitudes munidas de simplicidade que, geralmente, 

conseguem maiores êxitos. 
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____________________________________________ CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de uma conclusão para este trabalho se faz assaz difícil, 

pelo fato do caráter parcial, incompleto e não acabado desta modesta pesquisa. 

Houve várias dificuldades que foram superadas, mas muitas outras não o foram, 

devido ao tempo e às minhas potencialidades limitadas de aluno e estudante. 

Dentro da medida de meus objetivos, minhas potencialidades e minha 

determinação, busquei oferecer algo de proveitoso e útil para quem deseje 

enveredar pelos caminhos da comunicação de massa e o fenômeno da violência 

no universo da juventude infratora.  

As principais dificuldades encontradas na confecção deste trabalho foram 

às relacionadas à delimitação do objeto de pesquisa. Pelo fato do universo 

apresentado pela comunicação hoje, em destaque à comunicação de massa ao 

qual tenho fascínio, representar palco de discussões muito amplo. Tive alguns 

problemas no momento da escolha de um caminho para percorrer. Inicialmente a 

vontade e o ímpeto desejavam analisar os mais diversos universos relacionados à 

recepção de informações advindas dos meios de comunicação de massa, o que 

se mostrou logo inicialmente fora de cogitação, pela proposta científica que um 

trabalho dissertativo dispõe.

As descobertas mais interessantes que pude constatar estão relacionadas 

ao entendimento da mídia e da sociedade com relação à violência relacionada aos 

jovens infratores. Percebi que ainda existe um caminho longo a ser percorrido 

pelos indivíduos, no tocante à formação de uma capacidade crítica frente ao que 
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lhes é destinado pela mídia, capaz de lhes proporcionar uma visão mais ampla 

sobre os fenômenos que acontecem relacionados à violência na sociedade em 

que estão inseridos.

Pude constatar e descobrir que a falta de uma participação crítica em 

relação ás informações advindas dos meios de comunicação de massa, faz com 

que a sociedade se mantenha com uma visão limitada e superficial, no que se 

refere à realidade enfrentada por jovens infratores, advindos das periferias das 

cidades. Sem uma reflexão ou uma compreensão mais precisas sobre este 

assunto, o que predomina é uma visão problemática, que apenas estimula 

comportamentos de repulsa, de afastamento, de medo e de preconceito, 

aumentando estigmas já presentes na vida destes jovens. 

 A questão intrigante dessa situação é que, aparentemente, a mídia 

dificulta o surgimento ou uma manutenção de uma potencial atitude crítica da 

sociedade, frente aos fenômenos de violência juvenil. E, quando não se possui 

esta atitude de contestação, uma iniciativa para isso se mostra cansativa e às 

vezes até mesmo negativa. Como se contestar as informações advindas e 

recebidas não fosse algo correto a se fazer, como se o questionamento 

representasse algo negativo, algo que se deva evitar, sob o perigo de se ver 

distanciado dos sonhos, distanciado da alegria que a vida pode oferecer. 

Interessante é o fato de que, o desenvolvimento de uma atitude crítica poderia 

oferecer a capacidade de proporcionar muito mais amplitude aos sonhos e às 

alegrias das pessoas, por dar-lhes um olhar transparente sobre as informações 

que recebem e uma participação mais ativa e consciente de suas escolhas e 

decisões no interior da sociedade onde vivem. 
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Sobre possíveis contribuições que este trabalho possa proporcionar, tanto 

para a sociedade como para o meio acadêmico, acredito que a maior delas seja o 

fato de chamar a atenção para uma abordagem crítica sobre a realidade dos 

jovens infratores, sobre as formas de tratamento oferecidas a este tema, a partir 

dos meios de comunicação de massa, em se destacando os jornais impressos. O 

fato abordado e a maneira como o fato é abordado pela mídia impressa 

atualmente, se prende às características do ocorrido, ao fornecimento máximo de 

detalhes sobre o que se noticia. Mas esta atitude, contraditoriamente, no lugar de 

estimular a reflexão, proporciona a manutenção da visão dominante sobre o 

assunto.

No momento mesmo que as matérias jornalísticas se prendem ao máximo 

no detalhamento dos fatos ocorridos, numa tentativa histórica da imprensa de 

transmitir a verdade dos fatos de maneira imparcial, ocorre o afastamento da 

possibilidade de uma compreensão de maior amplitude com relação aos mesmos 

fatos de que trata. Contraditoriamente, ao informar, as matérias desinformam. Isso 

ocorre devido a interesses subjacentes às empresas de jornalismo não serem 

compatíveis nem terem a pretensão ou a responsabilidade de verdadeiramente 

informar de maneira completa o leitor; devido à busca de um maior e constante 

volume de vendas de exemplares; e principalmente, pela natureza da abordagem 

e das práticas jornalísticas não estimularem a compreensão das fontes, das 

raízes, das causas dos fatos e problemas que tratam. As matérias se fixam 

totalmente em fatos, posto que seja isso que as alimenta e interessa, é deles que 

elas sobrevivem. Mas os fatos por si só não possuem condição de proporcionar a 

compreensão em torno deles mesmos. Eles apenas se mostram se apresentam e 



P á g i n a  | 86

________________________________________________Violência, Mídia e Juventude.

são esquecidos pelos leitores. Eles também são agentes em potencial, retro-

alimentadores, de visões presentes na sociedade, de idiossincrasias que se 

perpetuam com o auxílio do desconhecimento, da irreflexão, da falta de crítica 

sobre as causas, sobre o universo enorme de fatores relacionados aos fatos. Sem 

o conhecimento mínimo disto, sem pelo menos um incentivo em procurá-los, o que 

sobrevive é o senso comum. E, no que se refere à jovens infratores, tais idéias 

advindas do senso comum apenas parecem perceber a punição, a detenção, a 

correção. É um círculo vicioso: quanto mais fatos, maior o poder do senso comum 

e maior os estigmas, o preconceito, a violência no trato de questões envolvendo 

jovens infratores. 

A minha conclusão sobre estas descobertas é que temos de incentivar 

uma atitude crítica, uma atitude contestatória, questionadora da ação dos meios 

de comunicação sobre a sociedade. Frente ao estímulo da conformação perante 

os fatos e a manutenção do discurso do status quo, precisamos buscar ir além, 

sondar as entrelinhas das narrativas jornalísticas, perceber que existem questões 

que não são tratadas ali e que são de grande importância. Isso se aplica a todas 

os tipos de informação jornalística, não apenas com relação aos jovens infratores. 

Mas com relação a estes, é preciso que os leitores exercitem uma reflexão mais 

profunda sobre o universo destes jovens, devido ao fato de que estes jovens, por 

mais bárbaros que possam parecer os atos de violência que cometam, devem ser 

compreendidos. São vítimas que fazem vítimas. Enquanto o discurso da violência 

contra a violência predominar, a sociedade vai continuar andando em círculos, 

matando, prendendo, mas sem resolver de verdade essas questões. 
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É evidente para nós a importância da mídia no cotidiano dos jovens como 

poderosa fonte de informação e produção de sentidos. Na percepção dos jovens e 

profissionais que atuam com eles, como os educadores em escolas, a mídia 

representa um risco para a violência juvenil. 

Uma alternativa importante seria a participação da escola como mediadora 

na reflexão crítica dos conteúdos sobre a violência veiculados pelos meios de 

comunicação, a exemplo de algumas escolas que já utilizam notícias de jornais, 

filmes, etc. como fonte de discussão sobre esses meios e sua atuação sobre a 

sociedade. Entretanto, no Brasil, essas metodologias ainda são pouco 

disseminadas, embora isso não se constitua em empecilho para a criação de 

práticas próprias e ações educativas sobre os meios de comunicação e as novas 

tecnologias de informação. O discernimento crítico sobre os conteúdos violentos 

mediatizados podem contribuir com propostas de prevenção da violência no 

âmbito da escola, da família e da sociedade. 

Pudemos concluir e devemos perceber que existem múltiplas 

combinações e mediações que estão diretamente ligadas à vida dos jovens e que 

não necessariamente perpassam ou se limitam ao universo da mídia. Acreditamos 

que a violência deva ser interpretada pela sociedade como uma forma de 

comunicação, perpassada pela escola, família, por fatores econômicos e políticos. 

A família e a escola têm sido historicamente a base da educação de 

crianças, adolescentes e jovens e da inserção social desse grupo. Diante da 

violência, o desafio maior é o reconhecimento da complexidade de suas 

manifestações, sem reduzi-la a uma única fonte. O lugar da escola, como fonte 

privilegiada de mediação, assim como o da família possibilita uma atuação ampla 
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no campo da prevenção da violência. Mas é necessário que essas instituições 

caminhem juntas, buscando principalmente estabelecer uma relação respeitosa e 

produtiva com os jovens. 

Com relação à família existem determinadas recomendações importantes, 

que dizem respeito aos efeitos potencialmente nocivos de assistir a violência, e 

aqui nós deixamos de tratar em específico da mídia impressa, que representa o 

palco principal de discussões deste trabalho, para tratar da mídia televisiva. 

Uma mudança nos perfis da violência presente atualmente na televisão 

ainda vai demorar muito para acontecer. Mas os pais podem desde já começar a 

perceber a violência na televisão sob uma perspectiva diferente, tento mais 

atenção para o que seus filhos assistem na TV.

• Estejam cientes dos três riscos associados com ver violência na 

televisão.

As evidências dos efeitos nocivos potenciais associados com ver violência 

a televisão estão bem estabelecidas. O mais problemático deles envolve a 

aprendizagem de atitudes e comportamentos agressivos por parte da criança. 

Discutivelmente mais penetrantes e com freqüência subenfatizados, há os outros 

dois riscos associados com a violência na televisão: o medo e a dessensibilização. 

Uma análise destes três efeitos ajudará os pais a reconhecerem o papel 

da televisão na socialização das crianças. 

• Considerem o contexto das representações de violência ao tomarem 

decisões quanto ao que a criança deve assistir. 

Nem todas as representações de violência são iguais em termos de seu 

impacto sobre o público. 
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Algumas representações apresentam maiores riscos para as crianças do 

que outras, e algumas podem até mesmo ser pró-sociais. Ao considerar um 

programa em particular, verifique se a violência é recompensada, se os heróis ou 

personagens bons se envolvem com a violência, se a violência parece ser 

moralmente tolerada, se as conseqüências negativas sérias da violência são 

evitadas e, por fim, se o humor é usado. Esses são os tipos de representações 

mais nocivos. 

• Considerem o nível de desenvolvimento da criança ao tomar decisões 

quanto ao que ver na TV. 

Temos que dar importância ao nível de desenvolvimento da criança e da 

sua capacidade cognitiva de entender o que vê na TV. Crianças muito novas são 

menos capazes de distinguir a fantasia da realidade na televisão. Assim sendo, no 

caso de pré-escolares e de crianças nas séries iniciais do primeiro grau, a 

violência dos desenhos animados e das histórias com fantasia não pode ser 

descartada por ser irreal. Na verdade, as crianças mais novas se identificam 

fortemente com os super-heróis e os personagens fantásticos dos desenhos 

animados, e freqüentemente aprendem a partir dessas representações e as 

imitam. Além disso, as crianças mais novas têm dificuldade para relacionar cenas 

não-adjacentes e para fazer inferências causais com relação à história. Portanto, 

punições, sugestão de dor, ou conseqüências sérias da violência que são 

apresentadas mais adiante na história podem não ser compreendidas 

completamente por uma criança mais nova. Para elas, então, é particularmente 

importante que as características de contexto, como punição e dor, sejam 
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mostradas dentro da cena violenta, em vez de aparecerem apenas no final do 

programa.

• Reconheçam que certos tipos de desenho animado violento apresentam 

um risco particularmente alto para a aprendizagem de agressão da parte dos 

jovens.

Certos programas animados podem ser particularmente problemáticos 

para os jovens espectadores. Identificamos aqui um tipo de representação que 

rotulamos de “alto risco” porque contém uma série de elementos que encorajam a 

aprendizagem de atitudes e comportamentos agressivos. Em especial, uma 

representação de alto risco para a aprendizagem é aquela que apresenta um 

personagem atraente que se envolve com violência que é tolerada e que não 

resulta em qualquer conseqüência séria para a vítima. Os pais de crianças 

menores devem controlar de perto a programação de desenhos, para evitar esse 

tipo de representação. Os pais de crianças mais velhas e adolescentes, por outro 

lado, devem examinar filmes e produções dramáticas porque é mais provável que 

esses gêneros contenham representações realísticas do tipo que acabamos de 

descrever, que, por sua vez, apresentam alto risco para os espectadores mais 

maduros.
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