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RESUMO 

 

A violência social é um dos fenômenos da vida humana que mais produzem efeitos sobre o 

imaginário social, pois é nele que são projetados valores contraditórios relativos ao que há de 

mais vital aos seres humanos, como o respeito à força e o temor da morte, o prazer pela 

transgressão e a dor pela injúria, a rejeição da injustiça e a fúria que nasce da revolta. A 

variabilidade de sentimentos e razões que inteiram a violência tem exigido do saber 

acadêmico cada vez mais reflexões sensíveis que abarquem a complexidade das suas 

manifestações. A sensação de medo e insegurança que constituem o imaginário social coletivo 

tem provocado amplas transformações nos comportamentos tanto dos indivíduos, quanto da 

sociedade como um todo. Este estudo busca refletir acerca das representações midiáticas da 

violência social em Natal-RN. Por meio de um levantamento temático e análise documental 

de três jornais impressos do Rio Grande do Norte – Tribuna do Norte, Novo Jornal e Jornal 

Metropolitano - foi possível elencar acontecimentos e traçar diferentes estratégias discursivas 

que conduzem aos receptores interesses ideológicos de classe, constituem segregações sócio-

espaciais e maximizam violações de direitos e da dignidade humana, com implicações 

importantes na construção das representações sociais concernentes à realidade da violência. 

PALAVRAS-CHAVES: Violência; medo; representações midiáticas; imaginário social; 

representações sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Social violence is one of the phenomena of human life that produce effects on the social 

imaginary as it is in it that are designed conflicting values concerning what is most vital to 

humans, such as respect for the strength and the fear of death, pleasure trespass for injury and 

pain, the rejection of injustice and anger that is born of revolt. The variability of feelings and 

reasons that constitute violence has required academic knowledge increasingly sensitive 

reflections that encompass the complexity of its manifestations. The feeling of fear and 

insecurity which constitute the collective social imagination has caused large changes in the 

behavior of both individuals and the society as a whole. This study aims to reflect on media 

representations the social violence in Natal-RN. Through a thematic survey and documentary 

analysis of three newspapers of Rio Grande do Norte - Tribuna do Norte, Novo Jornal and 

Jornal Metropolitano - was possible to list events and trace different discursive strategies that 

lead to receptors ideological interests of class, constitute social and spatial segregations and 

maximize violations of rights and of the human dignity, with important implications in the 

construction of social representations concerning the reality of violence. 

 

 

 

KEYWORDS: Violence; fear; media representations; imaginary social; socials 

representations. 
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1º CAPÍTULO - INTRODUÇÃO 

O termo ‘sensacionalismo’ é um substantivo masculino derivado da palavra 

sensação. Vivência simples, produzida pela ação de um estímulo (externo ou interno: 

luz, som, calor etc.) sobre um órgão sensorial, transmitida ao cérebro através do sistema 

nervoso. Usualmente, este termo é empregado em referência aos conteúdos dramáticos 

apresentados pelos veículos de comunicação, em especial aqueles que apresentam a 

violência como temática central dos de sua programação. Algo sensacional é aquilo que 

provoca sentimentos e sensações que comovem os sujeitos e, nesse contexto, a violência 

representa talvez um dos fenômenos que mais provoca fascínio aos seres humanos, seja 

pela atração ou repulsão suscitada pelas suas ocorrências.  

Encontramos na filosofia a melhor expressão conceitual para o fenômeno da 

violência. Segundo o filósofo francês Yves Michaud (1989): 

 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores 

age de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos 

a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade 
física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas 

participações simbólicas e culturais (p.11). 

 

Nesta ordem, a violência apresenta-se como fato social agente de incontáveis 

sentidos e sensações. São violência o assassinato, as guerras, a opressão, a 

criminalidade, o terrorismo etc. Os sentidos que emanam do termo violência indicam, 

em especial, duas orientações: “o primeiro que a violência são fatos e ações; o segundo 

refere-se a uma forma de ser da força, do sentimento ou de um elemento natural - 

violência de uma paixão ou da natureza” (MICHAUD, 1989, p.7). 

Diariamente, milhares de pessoas por todo o mundo estabelecem algum tipo de 

relação com a violência social ou com a sua representação midiática, especialmente 

através do acesso que possuem aos meios de comunicação: pela televisão na sala, no 

quarto ou na cozinha, pelo jornal entregue ainda pela manhã, nos e-mails que recebem, 

nas redes sociais, nos portais de notícias etc. E mesmo que jamais tenham sido vítimas 

de alguma ocorrência violenta como assaltos, roubos, ou agressão física, a exposição à 

violência remete os sujeitos às emoções humanas mais profundas e primitivas: 

necessidade de proteção, dor, desamparo, angústias, solidariedade, compaixão, ira, 

medo e pânico. 
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Em todas as partes das cidades, sejam elas grandes ou pequenas, estão 

impressas as marcas da violência social (BAUMAN, 2009). Em diversos lugares, tanto 

os habitantes quanto os governantes, buscam estratégias que objetivam a prevenção, o 

controle e o combate à violência, tais como: condomínios fechados, muros com cercas 

elétricas de alta voltagem (capazes de emitir choques elétricos de até 20.000 volts), 

câmeras de vigilância com visão noturna, alarmes interligados às linhas telefônicas, 

sensores de movimento, grades, blindagem de carros, apartamentos, policiamento 

ostensivo nas ruas, delegacias, novas viaturas, armamentos letais e não-letais, polícias 

especializadas, empresas de segurança privada. 

A segregação espacial da cidade escreve na história de vida de cada família e 

de cada indivíduo as marcas da violência, exigindo a criação de múltiplas alternativas de 

combate. Os mais ricos das cidades buscam estratégias que resultam em uma maior 

sensação de segurança; aos mais pobres, resta o improviso e os arranjos que lhes 

assegurem pelo menos a sobrevivência diária. Em meio ao cenário de uma guerra 

silenciosa que acontece a conta-gotas, compartilha-se um sentimento de medo de ser a 

próxima vítima.  

No Brasil, anualmente, contam-se as vítimas de homicídio tanto quanto em 

uma guerra. Dados levantados nos últimos dez anos (entre 2001 e 2011) apontam que 

apenas no Estado do Rio de Janeiro vitimou-se (homicídios, suicídios e acidentes de 

trânsito) em um período de 20 anos o equivalente a 200 anos de guerras das quais os 

Estados Unidos fizeram parte (SOARES e BORGES, 2006).  

No cenário nacional, a maioria das vítimas da violência tem entre 15 e 29 anos 

de idade, são geralmente pessoas pobres, do sexo masculino, que moram nas regiões 

mais desvalorizadas de cada cidade e com grande frequência são negros (SOARES, 

2011). Apesar dos dados coletados por todo o Brasil apontarem a violência como mais 

incidente nas camadas econômicas mais baixas, os mais ricos não escapam das 

estatísticas: cada vez mais, o número de sequestros relâmpagos, explosões de agências 

bancárias, assaltos a comércios e latrocínios (roubos de carros, motos, invasões a 

residências) cresce em escala considerável
1
.  

                                                        
1 O total de assaltos a bancos ocorridos no país ao longo do primeiro semestre de 2012 cresceu 25,2% em 

relação ao mesmo período de 2011. O número passou de 301 para 377 casos. Já os arrombamentos de 

agências, postos de atendimento e caixas eletrônicos passaram de 537 para 884 no mesmo período – um 

crescimento de 64,6%. Os dados fazem parte da 3ª Pesquisa Nacional de Ataques a Bancos realizada pela 

Confederação Nacional dos Vigilantes http://www.cntv.org.br/ com apoio técnico do DIEESE. 

http://www.cntv.org.br/
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Desta forma, já não é mais possível se falar em violência social como parte do 

cotidiano de apenas um grupo em especial. Este fenômeno tão complexo ultrapassou os 

muros que separavam os guetos periféricos das regiões mais seguras das cidades, 

espalhou-se pelos centros das grandes, médias e pequenas cidades, invadiu, conforme 

veremos neste estudo, condomínios, casas, shopping centers, prédios comerciais e 

transportes públicos, tendo vitimado pessoas em todos os lugares.  

O cenário onde ocorrem os fatos que serão analisados neste estudo são os 

centros urbanos de médio e grande porte, onde o medo e as inseguranças da vida 

moderna contrastam-se com a esperança e desejo diário e luta por sobrevivência e 

prazer. Segundo Morin (1997), este é o cenário comum, constituído ao longo do tempo 

pelas sociedades capitalistas fundadas na indústria de produção de bens simbólicos em 

escala maciça. 

A idéia de cidade construída no mundo ocidental é, portanto, o estágio mais 

avançado de adaptação humana contra os riscos e ameaças da natureza, que ofereça 

abrigo e proteção. A cidade é a materialização de uma ampla trajetória marcada por 

transformações culturais, econômicas, ambientais e históricas. Sofreu imensas 

transformações, sobretudo com os processos diferenciados de industrialização, das 

revoluções científicas, no campo e na política, alcançando o status de um amplo e 

complexo emaranhado de trocas, tanto materiais quanto simbólicas.  

Neste estudo, considera-se necessário captar a dimensão polifônica da cidade, 

por suas vozes, cores, ruídos, construções, sentimentos, paisagens e silêncios, que, 

conforme Canevacci (1997) impõem a necessidade de um acervo metodológico 

complexo, capaz de penetrar nos códigos e símbolos citadinos. Busca-se, portanto, 

perceber os diferentes níveis de enunciação da violência que caracterizam a paisagem 

simbólica urbana a partir dos seus processos de comunicação jornalística. Realizamos 

esta pesquisa com auxílio de uma metodologia científica que articule técnicas 

interpretativas e reflexivas sem que haja perdas de detalhes materiais e simbólicos da 

linguagem urbana midiatizada, relacionada ao fenômeno da violência.  

Um olhar ingênuo sobre a cidade afirmaria que a construção de fronteiras 

físicas resultaria no isolamento das identidades sociais. Porém, esta hipótese perde a 

sustentação ao se constatar que as pessoas circulam entre espaços distintos e carregam 

consigo seus valores, suas vestimentas, sua culinária, sua religiosidade, sua língua e 

tudo aquilo que poderia estar preso a um único grupo e espaço. A cultura se 

(re)territorializa por meio da circulação das pessoas pelo mundo. 
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Pensar profundamente sobre as cidades contemporâneas exige o esforço de 

pensar como se constituem os vínculos humanos e como se constitui o definhamento da 

solidariedade, diretamente ligados à globalização negativa que marca o mundo atual. A 

vida cada vez mais globalizada, porém individualista dos sujeitos, tem repercutido nas 

formas de organização dos grupos e exigido dos sujeitos novos arranjos de 

sociabilidades que garantam a sobrevivência. 

Neste contexto, a violência social transformou-se em uma das questões que não 

comportam mais soluções locais. Conforme apontou Wieviorka (2006), com o processo 

de circulação global de conteúdos e formas midiáticas, os indivíduos agregam ao 

universo simbólico valores que extrapolam os territórios físico-geográficos nacionais. 

Nenhum sujeito vive tranquilo sabendo que no bairro vizinho a violência é alarmante. 

Grande parte dos norte-americanos não descarta a possibilidade de um ataque terrorista, 

sabendo que o seu país promove violência em outros continentes.  

A escala da violência pode variar, mas o sentimento de medo e insegurança é 

disseminado nos grandes centros urbanos de países de economias emergentes ou de 

grande desigualdade social. A invisibilidade da violência não é mais a garantia de uma 

vida tranquila, agindo em reforço ao medo ontológico da existência que consiste, no 

sentido do que apontam Giddens (1991) e Bauman (2008), em um fenômeno emocional 

em vez de cognitivo, enraizado no inconsciente e distante das formas racionais de 

pensamento, que se constitui pela vulnerabilidade ao perigo, uma sensação de 

suscetibilidade e insegurança que começa a ser construído a partir do nascimento. Este 

temor ontológico pertinente à existência humana exige, conforme Cyrulnik (2006), uma 

“arte de navegar nas torrentes”. 

A visibilidade da violência se refere à maneira que ela se faz perceptível. Neste 

sentido, as guerras têm recebido maiores destaques pela maior facilidade de serem 

identificadas. Em outra ponta, em igual ou maior intensidade, destaca-se a violência 

estrutural, que é silenciosa, invisível e estática. Estas duas formas de manifestações 

atuam, dentre outras, simultaneamente e constituem-se fundamentais para compreensão 

da vida social dos centros urbanos da contemporaneidade. 

  Com a multiplicação cada vez mais dos canais de comunicação humana 

(televisão, jornais, redes sociais, telefonia, dentre outros), o debate sobre a violência 

deixou de ser exclusividade da esfera governamental e cada vez mais o “homem 

comum” passa a ser interlocutor. Neste estudo em especial, dedicaremos atenção 

especial às produções jornalísticas e sua representatividade na vida cotidiana. 
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No mundo jornalístico, o papel do policial que fornece as informações 

“oficiais” sobre as ocorrências é mediado pelo repórter policial, que geralmente tem no 

jornalismo policial a oportunidade de ingressar em outras áreas jornalísticas, como 

esporte, cotidiano ou cultura.  Com a crescente diluição da cobertura policial nas seções 

de cidade, cotidiano ou comportamento, a especialidade tem se tornado pouco 

frequente, assim são raras as situações em que os repórteres e editores do caderno e 

notícias da área policial dos jornais possuam alguma formação na área de segurança 

pública. O crescente número de notícias ligadas ao mundo da violência tem estimulado 

o surgimento de um profissional pouco analisado, mas que possui bastante 

credibilidade: o especialista em “segurança pública” (LUCAS, 2007).  

Segundo algumas sondagens realizadas, o caderno policial é aquele que recebe 

maior rejeição dentro da própria estrutura do jornal e, dessa forma, o trabalho do 

repórter policial é estigmatizado pela sua tendência a buscar notícias fortes e que 

causem forte comoção social. “Todo repórter começava pela área policial. Era o 

primeiro teste de fogo, disse um ex-repórter policial” (RIFIOTIS, 1997, p. 8).  

A seção policial ou de segurança pública dos jornais populares faz parte do 

conjunto de notícias que na teoria da comunicação denomina-se “fait divers” (fatos 

diversos), no sentido dotado por Roland Barthes (1964), cuja abordagem, em especial 

sobre a violência, não agrega uma reflexão política, mas sim realça a história dramática 

ocorrida.  

 

O fait divers, ainda de acordo com Morin
2
, vai até o fundo da 

morte e da mutilação, “com a lógica irreparável da fatalidade”. 

Ele acentua que o horrível, o ilícito, o destino e a morte, 

irrompendo na vida cotidiana, são consumidos “não como um 

rito criminal, mas na mesa, no metrô, com café e leite”. 

(ANGRIMANI, 1995; p. 27)  

 

A partir do fait divers, muitos jornais conquistaram grandes quantidades de 

leitores e até ameaçaram grandes redes de jornais. O fait divers noticia sem que haja 

preocupação com a filtragem de elementos que possam chocar ou abalar 

emocionalmente os leitores. Em muitos jornais denominados “populares”, grandes 

equipes desbravam as periferias, batidas policiais, hospitais públicos, escândalos, 

                                                        
2 Na obra MORIN, Edgar. L´Esprit du Temps. Paris, Bernard Grasset, 1962. Em português: Cultura de 

Massa no século XX - O espírito do tempo vol. I Neurose, Forense Universitária, Brasil, 1977 vol. II 

Necrose, Forense Universitária, Brasil, 1977. 
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acidentes de trânsito, conflitos entre vizinhos etc., em busca de notícias que causem 

impactos pela narração de detalhes da violência ocorrida e elevem a vendagem de 

exemplares, desta forma, “promovendo” o nome do noticiário. 

Cada sociedade determina quais fenômenos são ou não considerados violentos. 

Desta forma, ao observarmos de forma panorâmica os grupos sociais, algumas práticas 

são consideradas mais violentas que outras. Nas últimas décadas, a exploração irregular 

do meio ambiente passou a ser considerada em diversas sociedades uma forma de 

violência contra a humanidade; por outro lado, práticas de linchamentos, mutilações, 

decapitações e apedrejamentos são considerados, em algumas sociedades, práticas 

morais e legalmente aceitas. Em outras palavras, a ocorrência da violência é definida 

pela sua percepção, o que, por sua vez, depende do universo simbólico-cultural de cada 

grupo (BECKER, 2008; VELHO, 1994). 

Nas sociedades capitalistas ocidentais, predominantemente urbanas e 

midiatizadas, o assalto à mão armada, o furto às residências, os homicídios nos bairros 

da periferia, as brigas de times de futebol, as discussões no trânsito, o abuso sexual 

infantil, os saques, os arrastões nas praias e shopping centers, as explosões às agências 

bancárias, a homofobia, a violência doméstica, o assédio moral e sexual, as guerras, as 

chacinas, o etnocídio, os suicídios, os acidentes de trânsito, as agressões policiais, o 

bullying, as ditaduras políticas e militares, dentre muitas outras formas, são 

manifestações objetivas da violência social que possuem incidência direta sobre o 

universo simbólico social. Como, portanto, estes fatos se tornam tão sedutores quando 

estampados nas páginas dos jornais ou nos programas de televisão? 

Estes exemplos que apontamos, constituídos por violências de diversas 

naturezas, são reorganizados diariamente nos discursos midiáticos caracterizados pela 

abundância de informações descontextualizadas, rapidez e superficialidade que findam 

por provocar a saturação no público com excessos de dados e sensações. As 

informações, na forma difundida pela mídia como portadora de um discurso autorizado 

e operadora que codificam tempo e espaço, convencem, anestesiam
3
 e transformam as 

pessoas; neste mesmo processo, a mídia sacraliza-se (CONTRERA, 2002) e não permite 

questionamentos ou contestação.  

                                                        
3
 O conceito de anestesia nos processos de comunicação foi aprofundado por Ciro Marcondes Filho, Ana 

Célia Martinez, Rose de Melo Rocha, Malena Segura Contrera no 1º Encontro do FILOCOM Razão 

Durante (SET-2001), sob o tema Jornalismo e produção de histerias sociais. Texto das conferências 

disponíveis em: http://www.eca.usp.br/nucleos/filocom/encontros1.html 
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Neste estudo, veremos que toda esta sedução pela violência é uma questão de 

organização da linguagem, da simbologia construída e do desejo, que conforme Sérgio 

Adorno (1994) habita o lado oculto do receptor. 

O objetivo central desta pesquisa de mestrado é compreender as representações 

sociais da violência urbana, a partir de notícias publicadas em jornais impressos de 

grande circulação em Natal-RN. 

A escolha pela mídia impressa se deu pela competência que os jornais 

desenvolveram ao longo do tempo enquanto agentes midiáticos de grande potencial de 

alargamento de fontes históricas, carregando em si traços das transformações e das 

práticas culturais, o comportamento social em uma referida época e as manifestações 

ideológicas de grupos e indivíduos. 

Em especial à temática da violência, assim como na televisão, os jornais 

caracterizam-se como uma das mídias que mais oferecem espaços em seus exemplares 

para este tema, como veremos a seguir. Tanto a pertinência quanto as possibilidades e 

facilidades de acesso fizeram com que nosso interesse sobressaísse sobre esta mídia. 

Optamos neste estudo por compreender os veículos jornalísticos cuja 

representatividade destaca-se na cidade de Natal. Os jornais Tribuna do Norte, Novo 

Jornal e Jornal Metropolitano são, como poucos, os que mais circulam pela cidade e que 

constituíram relações políticas, históricas e econômicas com a cidade. Oportunamente 

caracterizaremos cada um deles.  

Desta maneira, construímos um arcabouço teórico-metodológico que situa a 

complexidade das narrativas jornalísticas no contexto dos conflitos urbanos violentos 

contemporâneos e traçamos aspectos da violência urbana que são rotineiramente 

abordados por cada jornal em suas publicações diárias ou semanais. 

Para tanto, foi necessário decompor e analisar imagens e textos publicados nos 

jornais por meio de técnicas semióticas e realizar uma análise das estratégias discursivas 

que atuam na construção das representações jornalísticas sobre a violência 

estabelecendo relações entre as produções simbólicas midiáticas sobre a violência e o 

conhecimento que se tem da realidade, sobretudo com as estatísticas disponíveis sobre o 

tema. 
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2º CAPÍTULO – DEFINIÇÃO DAS UNIDADES ANALÍTICAS 

2.1 – CENÁRIO JORNALÍSTICO NA CIDADE DO SOL 

 A história do jornalismo impresso no Rio Grande do Norte se inicia ainda no 

século XIX, com a fundação do seu primeiro jornal: O Mossoroense. Um dos jornais 

mais antigos do Brasil, sediado na cidade de Mossoró, na região oeste deste estado, foi 

fundado em 17 de Outubro de 1872 pelo empresário Jeremias da Rocha com a 

finalidade de defender as ideias liberais daquele tempo. Alguns anos depois, em 1889, 

foi fundado em Natal o jornal “A República”. Seu fundador, Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão, publicou a primeira edição no dia 01 de Julho daquele mesmo 

ano. 

 Com o avançar do tempo e com o cenário nacional mais favorável à circulação 

de informações (estradas em condições razoáveis de trânsito), correios, telégrafo, 

telefones, radiocomunicação; surgiram por todo o Rio Grande do Norte jornais que 

buscavam fazer circular realidades de várias localidades do interior, como também 

chegavam à Natal com maior regularidade os jornais publicados por todo o país e pelo 

mundo. 

 Conforme Silva (1998; 2004), em sua pesquisa de doutorado, constata-se a 

existência de fac simile de reportagem sobre a primeira sessão de cinema realizada em 

Natal, publicada pelo jornal O Diário do Natal, em Natal/RN na data 17/04/1898: tal 

fato torna o referido jornal o mais antigo da cidade. Posteriormente, este jornal foi 

agregado ao Grupo Associados, do empresário Assis Châteaubriant (1892-1968), 

proprietário do maior conglomerado de mídia da América Latina.  

 Em Março de 1950 é fundado pelo Deputado Federal Aluísio Alves o jornal 

Tribuna do Norte. Com o passar dos anos, a Tribuna do Norte conquistou diversos 

grupos de leitores por todo o Rio Grande do Norte e se tornou o jornal mais vendido e 

de maior circulação. 

 Recentemente, após uma longa crise financeira e incapacidade gerencial de 

acompanhar a modernização exigida pelos avanços dos sistemas de comunicação, o 

jornal Diário de Natal encerrou suas atividades e parou de circular no dia 01 de Outubro 

de 2012. Este jornal alcançou nos últimos anos de circulação uma média de 10 mil 

exemplares diários (de segunda a sexta), chegando a 15 mil exemplares aos domingos, 

quando se denominava O Poti. Este jornal sobressaiu-se enquanto um jornal lido pelo 
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público masculino, entre 26 e 59 anos, com nível de escolaridade entre o ensino médio e 

superior
4
. 

 Atualmente, circulam em Natal os jornais impressos matutinos Tribuna do 

Norte, Jornal Metropolitano e Novo Jornal, além do vespertino O Jornal de Hoje. 

Dentre eles, apenas o Jornal Metropolitano é semanal. Todos os jornais estão 

disponíveis na versão online. Circulam ainda alguns outros jornais, mas referem-se a 

questões muito específicas de comunidades ou bairros, ou são para públicos 

segmentados.  

O jornal mais popular de Natal é atualmente a Tribuna do Norte. Com tiragem 

aproximada de 10 mil exemplares durante a semana e nos finais de semana alcançando 

até 16 mil exemplares (SIQUEIRA, 2012). O Jornal Metropolitano foi fundado em 

03/02/2001 que, segundo dados da administração, circula com uma média de 5 mil 

exemplares semanais e seu site alcança em torno de 20 mil acessos semanais. Já o Novo 

Jornal, o mais recente da cidade, fundado em 17/11/2009, possui uma tiragem de cerca 

de 9 mil exemplares diários, circulando em Natal e Região Metropolitana da cidade.  

 

2.2 – NATAL NO MAPA DA VIOLÊNCIA NACIONAL 

 Segundo dados de 2010 do IBGE
5
, a cidade de Natal, capital do Rio Grande do 

Norte, possui 803.739 habitantes. Projeções do mesmo órgão apontam para o ano de 

2012 uma população estimada de 817.590 habitantes. Com base nestes números (2010), 

sabe-se que a densidade populacional de Natal é de aproximadamente 4.808,20 

hab/km². A região metropolitana de Natal também conhecida como Grande Natal, reúne 

10 municípios, formando a 15ª maior região metropolitana do Brasil. 

As cidades que compõem a Grande Natal são: Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de 

Mipibu e Vera Cruz. A população estimada da região metropolitana é de 1.385.186 

habitantes, segundo IBGE. 

De acordo com o estudo Mapa da Violência - Os novos padrões da violência 

homicida (2012), nos últimos dez anos, o número de homicídios no Rio Grande do 

Norte sofreu um elevado crescimento para cada grupo de 100 mil habitantes. Durante 

muitos anos, as taxas do RN eram as mais baixas de todo o Brasil. No período de 1980 a 
                                                        

4 Informações detalhadas: http://www.diariosassociados.com.br/home/veiculos.php?co_veiculo=37 

5 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/default.shtm - Acessado em Jan-

2013; Estimativas populacionais para os municípios brasileiros em 01.07.2012. 



21 

 

2004, os dados apontavam um crescimento nacional médio de 131%, enquanto que no 

Rio Grande do Norte este crescimento foi de 31,4% ao ano. Em 2000, foram 

assassinadas 31 pessoas para cada 100 mil habitantes; em 2010, o número de vítimas 

subiu para 138, o que representa um aumento de algo em torno de 400%. 

Foi no período de 2004 a 2010 que as taxas cresceram em um ritmo muito rápido 

e acelerado, alcançando a média nacional no final do período mencionado. É na Região 

Metropolitana de Natal que se encontram os maiores índices da violência, apesar de se 

constatar o crescimento elevado de ocorrências de morte violenta do interior do estado. 

Na região metropolitana destacam-se, pelo elevado crescimento da violência, os 

municípios de Natal, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, assim como Mossoró, 

segundo maior município do estado, fora já da Região Metropolitana. 

 

Na figura acima, é possível perceber o crescimento acelerado ao longo de 20 

anos, em especial a partir da década de 2000, quando as taxas de homicídios na região 

metropolitana de Natal alcançaram os valores médios nacionais. 

Para além das taxas de homicídios, o sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz, 

coordenador do Mapa da Violência no Brasil (op. cit.), aponta para uma questão 

implícita nos dados revelados da pesquisa. Segundo ele, a pesquisa nacional realizada 

pelo IPEA
6
, questionou os entrevistados sobre o medo de serem vítimas de assassinatos 

                                                        
6 Segundo a pesquisa, maior medo de assassinato está na região Nordeste. No Sul é onde a população se 

considera mais tranquila. Enquanto 39,1% dos respondentes da região afirmam ter muito medo de serem 

 

Figura 1: Taxas de homicídios por Área. Rio Grande do Norte. 1980 – 2010. 

Fonte: Mapa da Violência (2012); p. 189-193. 
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e revelou que este sentimento está presente em todas as regiões, independente dos 

índices estatísticos. O homicídio e o latrocínio são as causas externas de morte 

causadoras das principais fobias urbanas. 

Se o Rio Grande do Norte foi o terceiro estado a ter maior aumento no número 

de homicídios, a capital vai além. Em Natal, segundo o Mapa da Violência – Crianças e 

Adolescentes no Brasil (2012)
7
, o crescimento foi de 837,5% na quantidade de crianças 

e jovens assassinados em um período de dez anos, constituindo-se a capital brasileira 

que registrou o maior aumento, superando até mesmo de Salvador (669%), capital do 

estado que registrou o maior acréscimo de homicídios entre 2000 e 2010. 

 

 

 

Figura 2: Numero de homicídios de crianças e adolescentes (de 1 a 19 anos) nas capitais.  

Brasil 2000-2010. 

Fonte: Mapa da Violência 2012 – Crianças e Adolescentes no Brasil. 

 

Já na recente publicação do Mapa da Violência (2013), a taxa de homicídios por 

arma de fogo subiu, em Natal, de 125 (em 2000) para 262 (em 2010). Constata-se uma 

variação de crescimento de 109,6% no período de 10 anos. 

Além de Natal, Mossoró também aparece na seção da pesquisa que destaca 

apenas os municípios que têm mais de 20 mil crianças e adolescentes. Com uma 

população de mais de 84 mil habitantes, a cidade apresentou 28 óbitos de crianças e 

jovens em 2010 e figura com uma taxa de homicídios em 33,2% posicionando-se no 59º 

lugar na lista dos 100 municípios brasileiros incluídos no mapa da violência. Entre os 

                                                                                                                                                                   

assassinados, essa porcentagem sobe para 72,9% no Nordeste. A região Sudeste, assim como o Sul, 

apresentou resultado um pouco abaixo da média nacional, apesar das projeções de violência existentes 

principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Disponível em:   

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/120705_sips_segurancapublica.pdf 
7 Relatório da pesquisa disponível no site: 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_Criancas_e_Adolescentes.pdf 
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100, Natal está 69º lugar com a sua taxa de 30,5%, portanto, em situação melhor que 

Mossoró. 

Apenas no quesito que se refere à violência a crianças menores de 1 ano de 

idade, os índices estão entre os melhores. Segundo o Mapa da Violência, no Rio Grande 

do Norte, verifica-se a terceira menor proporção de atendimentos e vitimização nas 

crianças menores de 1 ano de idade. Com uma taxa de 0,6%, o estado fica atrás apenas 

dos estados de Roraima e Amapá, que apresentam índices de 0,5% e 0,4%, 

respectivamente. 

 

2.3 – CORPUS E METODOLOGIA DA PESQUISA: TRIBUNA DO NORTE, NOVO 

JORNAL E JORNAL METROPOLITANO. 

 Em Natal-RN ainda há na propaganda turística expressões que apontam na 

direção da imagem de uma cidade tranquila, pacífica, com riquezas naturais singulares e 

de um povo acolhedor e com elevada qualidade de vida. Parte desta imagem é 

reproduzida pelos canais midiáticos jornalísticos, sobretudo aqueles a serviço da gestão 

estadual ou municipal, ou de beneficiários do turismo, como hoteleiros, donos de 

restaurantes, bares e empreendimentos turísticos. 

Este aparato simbólico motivado pela indústria do turismo contraria o cenário de 

crescimento da violência na cidade, que é estimulado pela desigualdade social e espacial 

imposta, dentre muitos motivos, pela especulação imobiliária, pela exploração do 

turismo sexual e como muitas outras cidades, pelo tráfico de drogas. 

 Os veículos selecionados para esta pesquisa - Tribuna do Norte, o Novo Jornal e 

o Jornal Metropolitano - somados alcançam um número de até 30 mil exemplares 

publicados em um único dia, circulando por todo o estado e principalmente por Natal e 

Região Metropolitana. A escolha pelo grupo dos três jornais se deu pela característica 

de serem matutinos, o que os diferencia d´O Jornal de Hoje, cujo slogan “Notícias que 

os outros publicarão amanhã” faz questão de enfatizar a diferença temporal e temática 

de pautas jornalísticas, o que poderia ocasionar um desvio na classificação dos dados.  

 O acesso ao material dos jornais Tribuna do Norte e Novo Jornal se deu através 

do acervo da Biblioteca Central Zila Mamede – BCZM, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Já o Jornal Metropolitano, foi possível ser acessado através da sua 

versão online, idêntica à impressa. 
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Neste estudo, buscou-se apreender o cenário da violência e segurança pública na 

cidade de Natal a partir das representações dos jornais selecionados. Para tanto, 

realizou-se o recorte temporal de 30 dias (01 a 30 de Janeiro de 2012), referentes ao 

ultimo ano da gestão municipal (2009 a 2012) e segundo ano da gestão estadual (2011-

2015). Neste período escolhido, Natal e Região Metropolitana enfrentavam uma “onda 

de violência” que incidiu em especial no sistema de transporte coletivo (assaltos à mão 

armada), além de estabelecimentos comerciais públicos e privados. Esta sequência de 

ocorrências aconteceu logo após uma das maiores fugas da Penitenciária Estadual de 

Segurança Máxima de Alcaçuz. Foi divulgado naquele período, sem possibilidade de 

comprovação, que a onda de crimes foi ocasionada pelos fugitivos da penitenciária, que 

buscavam recursos para fugir do estado. Na edição do dia 26/01/2012, o Jornal Tribuna 

do Norte noticiou: 

 

Mais um assalto a ônibus em Natal foi confirmado pelo Sindicato das 

Empresas de Transporte Urbano de Passageiros (SETURN). O crime 
ocorreu na noite desta quarta-feira (25), no Bom Pastor. 

 

Um adolescente entrou no veículo 01 B - que faz a linha Gramoré-

Ribeira - nas proximidades do cemitério de Bom Pastor, e anunciou o 
assalto. O menor infrator recolheu pertences dos passageiros e fugiu 

com destino ignorado. Este foi o 31º assalto a ônibus somente em 

janeiro deste ano. 
 

 

Caracterizamos como notícias sobre a violência ou segurança pública todas 

aquelas referentes a ocorrências de homicídios, suicídios, brigas e acidentes no trânsito 

ou em outras vias públicas, além da usurpação de patrimônios públicos ou privados 

(roubos, assaltos e latrocínios), conforme categorização oficial do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas – IBGE, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP e 

demais entidades profissionais e de estudo da área. 

Nos jornais Tribuna do Norte e Novo Jornal, as notícias da violência não são 

apresentadas em um caderno específico, como acontece com o Esporte, Política ou 

Cultura&lazer, mas aparecem diluídas dentro do caderno Cidades ou Cotidiano. Já no 

Jornal Metropolitano, jornal semanal que circula em Natal e Região Metropolitana, as 

notícias da violência são veiculadas na coluna Policial, uma das colunas de maior 

destaque neste noticiário. 
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A tabela a seguir resume o quadro geral de notícias publicadas sobre o tema da 

violência e segurança pública: 

 

VEÍCULO NÚMERO DE EXEMPLARES NÚMERO DE NOTÍCIAS 

Tribuna do Norte 26 64 

Novo Jornal 26 42 

Jornal Metropolitano 4 33 

Total 56 139 

Tabela 1: Quadro demonstrativo de conteúdo coletado nos jornais selecionados. 

 

O processo de coleta e organização das notícias seguiu três etapas: a pré-análise, 

a exploração e articulação do material e, finalmente, a análise de conteúdo conforme 

(BARDIN, 2004). 

Na pré-análise, realizou-se a leitura flutuante de todas as edições dos jornais 

selecionados para verificação da localização do tema proposto. Critérios como 

exaustividade, homogeneidade e representatividade das notícias foram considerados 

nesta fase.  

Em seguida, na exploração do material, as notícias foram novamente lidas e 

organizadas segundo categorias comuns. Nesta segunda fase, o material foi classificado 

seguindo níveis: dia/período em que foram publicadas, notícia, presença de 

imagens/gráficos, seção e página(s) que foram publicadas.  

Já a análise dos aspectos significativos das reportagens utilizou-se de algumas 

das técnicas de decomposição de textos verbais e não-verbais conforme métodos de 

inspiração semiótica apontados por Bauer & Gaskell (2002), Santaella (2007), Santaella 

e Noth (2012), que funcionaram como recurso auxiliar para a etapa seguinte do trabalho 

investigativo, mais diretamente vinculada aos objetivos propostos. Então, os dados 

obtidos foram interpretados a partir de critérios de análise Sociológica e Antropológica, 

de modo a delinear as possíveis implicações para constituição das representações sociais 

sobre a violência urbana em Natal.  

A análise semiótica atentou de maneira especial ao estudo das cores que, 

conforme Guimarães (2003; 2004), é a primeira informação recebida ao leitor que se 

prepara para a leitura:  

E preciso esclarecer que a "primeira leitura" que se faz de uma capa de 

jornal é comunicação não-verbal ou mesmo pré-verbal. No todo do 

padrão visual, as cores se antecipam às formas e aos textos. Quanto 
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maior o potencial de informação das cores (força semântica e clareza 

na identificação dos matizes), maior será a antecipação da informação 

cromática em relação aos outros elementos figurativos e discursivos 
do padrão. Se considerarmos que uma capa de jornal ou de revista é 

inicialmente vista, muitas vezes, a uma distancia maior que quando 

está nas mãos do leitor- portanto, desfavorável à "leitura" dos 
detalhes, das formas ilustrativas e dos textos -, as cores irão informar, 

em primeira mão, qual e a notícia da edição. Não só a natureza 

informativa do jornal ou da revista é favorecida, como sua natureza 

mercadológica: a atenção do leitor foi conquistada (GUIMARÃES, 
2003, p. 37). 

 

Dentre o material analisado, estipulou-se quatro categorias para a construção de 

uma análise sociológica. Segurança Pública, referente às notícias que tratam da atuação 

do Estado no combate à violência, de crimes, fugas, ações policiais, etc.; Discurso 

clichê, que aponta a construção de uma linguagem própria dos jornais estudados para 

retratar a violência e criminalidade; Fronteiras socioespaciais da violência, 

demonstrando claramente a criação de territórios estigmatizados como espaços 

violentos; Narrativas corporais que versam sobre a construção de uma corporeidade 

própria do jornalismo popular. 

Além dos dados coletados nas publicações dos jornais, é importante registrar que 

duas pesquisas de maiores dimensões serviram de largada para este estudo. A primeira, 

uma pesquisa de opinião realizada no final da década de 1990, sob coordenação do 

Grupo de Sociologia Clínica da UFRN, coordenado naquela época pela professora 

Norma Takeuti
8
, cujo objetivo foi perceber os níveis do sentimento de segurança 

motivados pelo avanço da violência urbana na cidade de Natal-RN. Na pesquisa, 

constatou-se a existência de uma “fobia social” generalizada que independia do porte da 

cidade e dos índices reais de violência e criminalidade. 

A segunda pesquisa
9
, mais recente, realizada em 2009 em uma parceria do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE com o Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, buscou avaliar a sensação de segurança, com relação ao domicílio, ao 

bairro e à cidade onde residiam 162,8 milhões de pessoas a partir dos 10 anos de idade. 

As declarações permitiram afirmar que, à medida que a população se afastava do 

domicílio, a sensação de segurança se reduzia. 

                                                        
8 Maiores detalhes deste estudo estão disponíveis no texto Medo e violência no espelho dos media. 

Revista Vivência, CCHLA/UFRN, v.12, n.2, jul/dez 1998, p. 19-30. 

9http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/vitimizacao_acesso_justica_2009/default.shtm 
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 Nos dois estudos indicados, a presença da mídia se impõe fortemente enquanto 

interlocutora no debate sobre a violência, tirando a exclusividade deste debate da esfera 

do Estado e construindo um debate público. As críticas recaem à ausência do debate 

público ampliaria a problematização e permitiria sair do nível da sensação do senso 

comum. A mídia também é apontada como formadora da opinião pública, o que a 

posiciona em uma situação limiar: entre a prestação do serviço à sociedade na denúncia 

das mazelas e dos avanços positivos, da corrupção, das ingerências do serviço público 

etc., mas também, como acontece com os sistemas de comunicação por todo o mundo, 

situando-se próxima aos interesses do mercado, do consumo, do poder político-

ideológico e, principalmente, das camadas mais ricas da população. 

 Nos próximos capítulos, construiremos lineamentos teóricos que situarão a 

constituição e importância dos processos de comunicação humana ao longo do tempo. 

Optamos por empreender aproximações junto à Antropologia Filosófica bem como à 

Semiótica da Cultura que apontam para a necessidade de compreender a cultura e a 

comunicação como um sistema semiótico, como um conjunto unificado de sistemas ou 

de textos. O acesso ao material empírico se dará no quarto capítulo, onde notícias, 

imagens e sinais serão analisados do ponto de vista semiótico e socioantropológico.  
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3º CAPÍTULO – POR UMA ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA DA 

COMUNICAÇÃO 

3.1 - A COMUNICAÇÃO HUMANA: ENTRE O MYTHOS E O LOGOS 
 

A palavra mythos deriva de dois verbos em latim: mytheyo (contar ou narrar) e 

do verbo mytheo (conversar, anunciar, nomear). O Dicionário de Filosofia (DUROZOI, 

1999) define o mito como “um relato fabuloso de caráter mais ou menos sagrado. Nas 

sociedades em que exerce função, o mito serve de referência justificadora ou de 

modelo” para as práticas sociais. Em especial, no sentido sociológico, “fala-se de mito 

para designar uma representação coletiva mais ou menos irracional e de forte valor 

afetivo” (P. 326). 

Todas as sociedades construíram grandes narrativas míticas para explicar sua 

própria existência e se situar no mundo. Todos os povos da antiguidade – assírios, 

sumérios, babilônios, persas, egípcios, hindus, chineses, romanos, gregos, hebreus – 

tiveram seus mitos. Povos descobertos mais recentemente – Astecas, Incas, índios 

brasileiros – também são ricos em acervo mítico (ELIADE, 1972). 

O mito nasce da necessidade humana em compreender o mundo para afugentar 

seus temores e a insegurança da vida. O mito é capaz de dar vida a objetos, tornar real 

fatos imaginários, moldando e servindo de modelo para a conduta humana. Um mito só 

torna-se válido ao se tornar público, ao ser pronunciado por alguém autorizado a 

anuncia-lo ao povo. Desta maneira, a autoridade do anunciante vem do fato do narrador 

ter testemunhado a experiência narrada ou ter recebido a narrativa de quem 

testemunhou. 

Existe uma relação muito íntima entre o pensamento mítico e a magia, o 

desejo, à vontade de que os fatos sucedam-se de uma determinada forma. Nesta ordem, 

o mito deu origem aos rituais, que propiciam com que os desejos venham tornar-se 

realidade.  

Antes até da criação da linguagem escrita, os mitos já davam sentido à vida dos 

grupos sociais por meio dos rituais: os povos tribais expressavam suas vidas em figuras 

desenhadas nas paredes das cavernas e grutas, desenhando caçadas, plantações, 

promoviam eventos ligados ao clima, nascimentos e também à morte (KAMPER e 

WULF, 1989). 
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Embora as maiores referências míticas detenham-se à idéia de compreensão 

dos fatos, a função principal do mito não é de apenas explicar a realidade, mas oferecer 

tranquilidade ao homem, dando-lhe conforto em um mundo perverso. 

Além de acomodar o ser humano diante de um mundo assustador, o mito 

oferece confiança na idéia de que os fenômenos naturais dependem em parte das suas 

decisões. Desta forma, os rituais tornam reais os acontecimentos sagrados que 

ocorreram no passado mítico e através dos símbolos sociais, o homem constrói pontes 

entre o mundo objetivo e subjetivo. Também fazem parte deste universo simbólico a 

linguagem, a arte e a religião.  

Segundo Cassirer (1972), o sistema simbólico é composto por um complexo 

conjunto de proteções da expressão humana: 

 

É evidente que este mundo não constitui exceção às regras biológicas 
que governam a vida de todos os outros organismos. Entretanto, no 

mundo humano encontramos uma nova característica, que parece ser a 

marca distintiva da vida humana. (...) O homem, por assim dizer, 
descobriu um novo método de adaptar-se ao meio. Entre o sistema 

receptor e o sistema de reação, que se encontram em todas as especiais 

animais, encontramos no homem um terceiro elo, que podemos 

descrever como o sistema simbólico. Esta nova aquisição transforma 
toda a vida humana (p. 49). 

 

No século XVII, com o alvorecer do pensamento científico, o pensamento 

mítico sofreu grande resistência. Impulsionado por Augusto Comte, filósofo francês do 

século XIX, foi o fundador do Positivismo, que difundiu que a humanidade passou a ser 

compreendida a partir de três estágios: o mítico ou teológico, o filosófico ou metafísico 

e o científico
10

. O conhecimento que se desenvolvia naquele tempo considerou a ciência 

enquanto o estágio mais desenvolvido da humanidade, sendo o saber científico o único 

dotado de autoridade para que se alcance a verdade. O evolucionismo se consolidou 

como melhor forma de compreender as diferenças materiais e simbólicas de cada 

sociedade. 

Nesta ordem, o positivismo exigiu maturidade ao espírito humano através do 

abandono de todas as formas míticas e religiosas.  

O pensamento lógico foi o carro-chefe deste cenário de transformações. O 

termo logos, assim como mythos, também procede da língua grega. Seu significado 

                                                        
10 Ver: CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. Ed. Ática, São Paulo, 2003. 
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possui relações com o uso da linguagem, do pensamento, da razão ou regra. O sufixo 

“logia” indica conhecimento, explicação racional ou estudo sobre algo. 

Desta forma, o logos opôs-se radicalmente ao mythos, consequentemente 

conferindo ao mito o status de tentativa fracassada de explicação da realidade. Como 

consequência, o pensamento positivista impôs explicações reducionistas, restringindo a 

variabilidade de possibilidades de compreensão do mundo pelo homem. Assim, afirmou 

a ciência enquanto única forma de interpretar o mundo, e contraditoriamente, criou 

grandes mitos: o mito do progresso, o mito da objetividade e o mito da neutralidade 

científica, que resistem até os dias atuais. 

 Como o universo simbólico é constituído pela atribuição de sentido que o 

homem confere ao mundo, e ao significar, é forçoso se recorrer à ambigüidade e à 

polissemia, há complementaridade entre os saberes; razão e poesia, ciência e arte não 

necessariamente se opõem em suas formulações sobre o mundo. 

Segundo Cassirer (1972):  

 
Razão é um termo muito pouco adequado para abranger as formas da 

vida cultural do homem em toda sua riqueza e variedade. Mas todas 

estas formas são simbólicas. Portanto, em lugar de definir o homem 
como um animal rationale, deveríamos defini-lo como um animal 

simbolicus. (p. 51). 

 

O mito, fortemente simbólico, representa o primeiro olhar do homem sobre o 

mundo: oferece histórias que guiam as práticas sociais, que conferem segurança à vida 

cotidiana, que oferecem respostas às perguntas que a ciência nem a filosofia foram 

capazes de responder. Deste modo, negar a importância do pensamento mítico é negar 

uma das expressões mais complexas da condição humana. Evidentemente, em um 

mundo transfixado pelo materialismo, alavancado pelo modo de produção capitalista, os 

mitos sociais também sofreram transformações. Apresentam-se com novas 

configurações. 

Nos tempos atuais, os meios de comunicação de massa desempenham papéis 

fundamentais no estímulo de desejos e nos anseios que fazem parte da condição humana 

moderna. O surgimento cada vez mais de mitos de heróis humanos e inumanos, tanto 

dos desenhos adultos quanto infantis, em novelas, nas narrativas jornalísticas, dentre 

outras, constroem narrativas míticas que tanto explicam, como dão significado à vida 

das pessoas (ELIADE, 1972). 
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Os personagens que surgem da criação midiática não só buscam arrecadar 

elevados índices de bilheteria, mas findam por suscitar nas pessoas, especialmente nos 

centros urbanos capitalistas, o desejo de Justiça e de que o bem prevaleça sobre o mal, 

exercendo, desta forma, uma proteção imaginária, simbólica. 

Este processo de criação mítica não se limita à idéia de proteção social, mas 

inspira também o desejo de beleza, de imortalidade, criando mitos a partir de esportistas 

e artistas, seres fortes, saudáveis, bem sucedidos, felizes etc. São apropriadamente 

chamados de ídolos pela mídia do entretenimento. Na esfera política, surgem 

personagens míticos que prometem felicidade, o fim das crises econômicas, dos 

privilégios e findam por receber o título de heróis; quando morrem, são mais ainda 

valorizados.  

Nas produções televisivas destacam-se mitos atualizados diariamente através 

de rituais muito antigos ou primitivos, como o casamento, o mito da justiça igualitária, o 

mito da igualdade racial, dentre outros. 

Os mitos fazem parte da construção do ser humano. Diariamente, em um 

processo complexo e silencioso a humanidade cria e recria seu universo mítico-

simbólico, sem o qual não conseguiria sobreviver. Nos tempos atuais, os mitos 

modernos sofreram mudanças do ponto de vista da importância à vida, não possuindo 

tanto um caráter existencial como representou o mito primitivo, salvo algumas exceções 

como os mitos religiosos, mas atuam sobre uma importante parcela da realidade.   

Atualmente, em especial nas sociedades capitalistas marcadas pelo avançado 

trânsito de produções midiáticas, destaca-se o alto consumo de produtos jornalísticos 

como forma de abastecimento e construção da realidade. Para um grupo muito elevado 

de pessoas, os jornais, tanto impressos quanto televisivos constituem-se como a única 

fonte de conhecimento e informação. A busca cada vez maior por conhecimento 

advindo do universo jornalístico confere poderes a esses meios de construtores da 

realidade social (MCLUHAN, 1974; SERGE &PROULX, 2006). 

O anseio humano pela transcendência e controle do próprio tempo e captura ou 

mergulho em um tempo imaginário sempre fez parte da luta humana contra a finitude. 

Nesta ordem, compreende-se o desejo humano por tecnologias, filmes e demais 

produtos que o arrebatem de seu tempo e o levem a outras realidades. Segundo Eliade 

(1972): 

Enquanto subsistir esse anseio, pode-se dizer que o homem moderno 

ainda conserva pelo menos alguns resíduos de um “comportamento 
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mitológico”. Os traços de tal comportamento mitológicos revelam-se 

igualmente no desejo de reencontrar a intensidade com que se viveu, 

ou conheceu, uma coisa pela primeira vez; de recuperar o passado 
longínquo, a época beatífica do “princípio”. Como era de se esperar, é 

sempre a mesma luta contra o Tempo, a mesma esperança de se 

libertar do peso do “Tempo morto”, do Tempo que destrói (p. 165). 

 

Na construção das narrativas jornalísticas, o repórter aproxima-se da realidade 

e necessita observar os fatos para perceber o seu contexto histórico (ou temporal) e 

ambiental (espacial) para construir contornos que resultam na interpretação e na 

narrativa jornalística. Neste complexo processo pretensamente objetivo e neutro, o 

jornalista utiliza todo o seu acervo cognitivo, suas impressões externas e superficiais, 

como também os dispositivos internos mais profundos da sua mente para reconstruir a 

realidade.  

O processo de escrita da realidade é uma prática social muito antiga conforme 

Michel de Certeau (2008), podendo ser considerada ritualística e orientadora de 

comportamentos. A notícia representa a criação da ordem daquilo que está em desordem 

e desta forma, sincronizam a vida social. 

A narrativa publicada no jornal ou apresentada na televisão não contam as 

coisas como elas são, mas as constroem a partir dos seus próprios códigos simbólicos 

que serão identificados pelo seu público leitor. A ressonância, ou sensação de ter visto 

aquela informação diversas vezes é o que constrói o mito. Este princípio, promover a 

garantia de que os acontecimentos “estranhos” sejam decodificados e transformados em 

familiares anteriormente percebidos e previstos. A repetição é uma característica 

fundamental na construção dos mitos modernos. 

Além daquilo que é dito, um dispositivo bastante atuante na construção da 

informação se sobressai àqueles mais atentos: o não-dito, é o processo pela qual uma 

realidade é silenciada ou anulada em detrimento de valores internos ou externos ao 

jornalista. Desta forma, diariamente surgem e desaparecem mitos no campo da 

comunicação que incidem direta ou indiretamente na construção da realidade e no 

comportamento de grupos e dos indivíduos.  

O não-dito, para Certeau representa o resultado das escolhas feitas pelo criador 

das narrativas e fatalmente, a escrita (narrativa) da história obedece uma seleção de 

critérios que incidem na construção da realidade, orientando-se pelos campos de forças 

que atuam sobre os sujeitos autorizados a construí-la.  
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3.2 - REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS E A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA 

REALIDADE 

  

O processo de construção da realidade utiliza um amplo acervo de símbolos e 

signos, que localizam e situam os processos de comunicação enquanto fenômenos 

centrais e fundamentais à vida em sociedade. A sociedade torna-se possível, em 

especial, pelo desenvolvimento de variados processos de comunicação implementados 

pela humanidade desde suas origens. 

 A compreensão do significado da comunicação faz necessário saber, antes de 

tudo, a diferença entre o processo de comunicação e do simples processo de difusão. A 

emissão de uma mensagem não se trata exatamente de um processo de comunicação, 

mas da simples difusão de uma mensagem.  

 Para que a comunicação ocorra, é necessário que antes disso ocorra uma troca 

significativa, propiciadora de uma relação entre sujeitos, que ultrapasse os limites da 

linguagem estruturada e codificada em uma língua. A definição que melhor contempla a 

concepção dos processos de comunicação no presente trabalho é desenvolvida por 

Marcondes Filho (2007): 

 

Comunicação é antes um processo, um acontecimento, um encontro 
feliz, o momento mágico entre duas intencionalidades, que se produz 

no “atrito dos corpos” (se tomamos palavras, música, ideias também 

como corpos); ela vem da criação de um ambiente comum que os dois 
lados participam e extraem de sua participação algo novo, inesperado, 

que não estava em nenhum deles, e que altera o estatuto anterior de 

ambos, apesar de as diferenças individuais se manterem (p. 16). 
 

Assim, o homem se constitui como um animal que definiu a comunicação como 

processo necessário e fundamental à sua perpetuação em sociedade. A comunicação 

representa um processo complexo, recíproco, de trocas de signos e símbolos. Desta 

forma, quando não ocorre uma troca ou compartilhamento de sentimentos ou sentidos, 

não há comunicação. 

As representações sociais são compreendidas enquanto resultados de processos 

de compartilhamento. Faz-se necessário compreender a produção de sentido a partir do 

discurso literário (que aqui estendemos ao campo jornalístico), viés que tem cada vez 

mais ocupado espaços nas ciências sociais e que dizem respeito às fronteiras construídas 

a partir dos discursos literários que transitam entre o real e o ficcional. 
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O campo das Ciências Sociais depara-se com grande frequência com a 

insuficiência de compreensões sobre o significado do processo de comunicação da 

própria linguagem. Um dos maiores erros de análise sobre o social consiste, segundo 

Bystrina
11

 (1995), no isolamento artificial da linguagem, separando-a das relações 

culturais que lhes originam e delas também são criadas, sem considerar as estratégias e 

performances que delas extrapolam. Segundo o autor, atuam sobre a linguagem campos 

específicos relativos ao lugar social, ao tempo, à cultura e principalmente com a história 

e tradição de cada sociedade. 

Assim considerada, a linguagem, que faz parte de um amplo conjunto de peças 

que constituem a comunicação humana, apresenta-se estática, rígida, subestimando a 

transformação que resulta deste complexo processo que é “comunicar-se”. Em outras 

palavras, o conjunto de linguagens dá origem ao processo de comunicação. Segundo 

Marcondes Filho (2007:88), “as comunicações são extralinguísticas e promovidas pela 

interação humana”.  

Nesta mesma ordem, as imagens utilizadas nas peças jornalísticas e literárias 

constituem-se linguagem na medida em que ajudam a construir o modo como os 

sujeitos percebem e se relacionam com o mundo. Assim, a imagem sempre é uma 

representação, no sentido puramente simbólico do termo. Segundo Aumont (1993: 103), 

“a representação é um processo pelo qual se institui um representante que, em certo 

contexto limitado, tomará o lugar do que representa”.  

Já na perspectiva socioantropológica, a teoria das Representações Sociais parte 

especialmente dos estudos do psicólogo social Serge Moscovici, que aponta as 

representações enquanto tentativas de tornar algo exótico em familiar. Ou seja, permite 

ao sujeito classificar, categorizar e nomear novos acontecimentos e ideias com as quais 

não havia nenhum tipo de relação, aproximando de suas vidas através da manipulação 

dos conhecimentos, valores e teorias já preexistentes e internalizadas pela sociedade. O 

autor afirma que:  

As representações que nós fabricamos – duma teoria científica, de 
uma nação, de um objeto etc. – são sempre o resultado de um esforço 

constante de tornar e real algo que é incomum (não-familiar), ou que 

nos dá um sentimento de não-familiaridade. E através delas nós 

superamos o problema e o integramos em nosso mundo mental e 
físico, que é, com isso, enriquecido e transformado. Depois de uma 

série de ajustamentos, o que estava longe, parece ao alcance de nossa 

                                                        
11Bystrina explica significado da comunicação. Reportagem. Jornal O Estado de São Paulo, Caderno 2, 

Sab., 13/05/1995. Acessível em: http://www.cisc.org.br/portal/en/biblioteca/finish/19-reportagens/59-

bystrina-explica-significado-da-comunicacao.html  



35 

 

mão; o que era abstrato torna-se concreto e quase normal (...) as 

imagens e ideias com as quais nós compreendemos o não-usual apenas 

trazem-nos de volta ao que nós já conhecíamos e com o qual já 
estávamos familiarizados (MOSCOVICI, 2007, p.58). 

 

A noção de representação aqui utilizada não se limita somente aos sistemas 

imagéticos, mas abrangem todas as formas de tradução da realidade. Não se pode 

desconsiderar que toda representação é um enquadramento da realidade, e desta forma, 

não é possível se chegar ao todo a qual se destina representar. Deste modo, a imagem, 

enquanto representação do real concreto é uma linguagem que reenquadra a realidade e 

recebe novos sentidos cada vez que é observada. As representações midiáticas devem, 

assim, serem compreendidas em três níveis fundamentais: pelas suas características 

intrínsecas, pelo seu contexto de produção e transmissão e pelos seus receptores.  

Berger e Luckmann (2012) afirmam que parte significativa das experiências 

humanas não é fruto do contato face-a-face, mas de realidades mediadas em diferentes 

graus de aproximação e distanciamento de espaço e tempo. Nesta ordem, os meios de 

comunicação contribuíram decisivamente para a construção do repertório subjetivo dos 

seres humanos. Sempre em sintonia com o surgimento e consolidação das sociedades 

capitalistas modernas, os meios de comunicação desenvolveram-se de forma espantosa. 

É impossível pensar o mundo contemporâneo, sem levar em conta o papel dos “mass 

media”.  

A realidade do final do século exige cada vez mais que os sujeitos 

saibam lidar com uma imensa gama de informação que invadem 

diariamente a sua vida cotidiana, de uma forma desconhecida para as 
gerações precedentes. Lidar com o impacto deste fluxo acelerado de 

informações e, principalmente dar-lhe um significado, ou seja, 

interpretá-las integrando-as na sua visão do mundo, é hoje uma tarefa 
inevitável dos sujeitos modernos (GUARESCHI, 2000, p.43). 

 

 

Um dos traços fundamentais deste mundo contemporâneo é exatamente o 

inesgotável fluxo de imagens e de conteúdos simbólicos disponibilizados pelos meios 

de comunicação a um número cada vez maior de pessoas, e que de certa maneira, 

conformam a realidade, as relações sociais e a subjetividade individual. Assim, a mídia 

opera, na modernidade, como um dos principais mediadores de construção da realidade 

social. 
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3.3 - A IMAGEM NARRATIVA E TESTEMUNHA DO REAL 

 Vivemos em um mundo que se constitui por imagens. Elas são construídas 

gradativamente em diferentes níveis da cognição humana, mas a relação da imagem 

com o real se dá na esfera do universo simbólico. 

 Na história da produção jornalística, se constata que este campo percorreu um 

amplo e diversificado percurso desde suas primeiras produções aos dias atuais, 

marcados, sobretudo, pelo significativo avanço das técnicas de produção e difusão que 

buscavam promover o debate público de questões de cada época (NEVEU, 2006). De 

fato, o olhar jornalístico desempenha a difícil função de recortar as variadas realidades 

existentes sobre os fatos do cotidiano e, a partir dos recursos técnicos disponíveis, 

recriar novas narrativas e contextos que, por sua vez, criam e situam os sujeitos no 

mundo. 

 Não é mais comum a ideia de que as imagens que compõem um texto 

jornalístico desempenham a simplória função de ilustração. Enquanto parte fundamental 

na construção do discurso jornalístico, a imagem tornou-se o argumento, a narrativa, o 

testemunho e até a própria mensagem, no intuito de aproximar-se de uma cópia fiel do 

real (MANGUEL, 2001). 

De acordo com Santaella (2011), existem dois domínios que congregam o 

mundo das imagens: as imagens enquanto representações visuais e imagens enquanto 

representações mentais ou subjetivas, sendo que:  

 

Ambos os domínios da imagem não existem separados, pois estão 
inextricavelmente ligados já na sua gênese. Não há imagens como 

representações visuais que não tenham surgido de imagens na mente 

daqueles que as produziram, do mesmo modo que não há imagens 

mentais que não tenham alguma origem no mundo concreto dos 
objetos visuais (p. 15). 

 

 

Conforme se verifica nas imagens a seguir, com o passar do tempo, os jornais 

assumiram o uso da imagem enquanto estratégia para a construção de uma notícia 

fidedigna à realidade. A inserção das imagens ao longo das páginas dos jornais significa 

a busca pela impressão de uma realidade-verdade além dos limites textuais. Desta 

maneira, a imagem agregou valor ao texto e conferiu maior credibilidade à mensagem 

transmitida. 
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As imagens se constituem na medida em que o interpretante constrói analogias 

com o universo que o cerca e com sua bagagem de vida. O caráter narrativo de uma 

imagem alcança a produção do sentido a partir da ligação entre a realidade objetiva com 

a realidade subjetivo-simbólica. O que se vê só é compreensível a partir da tradução nos 

termos da experiência de quem interpreta. Só é possível constituir uma imagem 

enquanto narrativa do real, na medida em que já existem anteriormente imagens 

identificáveis possíveis de comparação.  

 A importância das imagens nas narrativas jornalísticas representa a atribuição de 

um caráter de temporalidade ao fenômeno narrado. A fotografia é uma imagem 

narrativa, que se vincula à memória por meio das experiências do leitor e a posiciona 

em um tempo próprio a partir de referências anteriores. A construção de uma imagem 

ou fotografia é a construção de uma primeira narrativa da realidade produzida pelo 

fotógrafo, que conduzem a uma segunda leitura da realidade por parte do leitor. 

 

          Folha da Manhã, capa – 01/12/1925          Folha de São Paulo – 29/01/2013 

Figura 3: Comparação de usos da imagem nos jornais ao longo do tempo. 

 

Fonte: http://acervo.folha.com.br/ - Acesso em Janeiro-2013 
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Construímos nossa narrativa por meio de ecos de outras narrativas, 

por meio da ilusão do auto-reflexo, por meio do conhecimento técnico 

e histórico, por meio da fofoca, dos devaneios, dos preconceitos, da 
iluminação, dos escrúpulos, da ingenuidade, da compaixão, do 

engenho. Nenhuma narrativa suscitada por uma imagem é definitiva 

ou exclusiva, e as medidas para aferir a sua justeza variam segundo as 
mesmas circunstâncias que dão origem à própria narrativa 

(MANGUEL, 2001; p. 28). 

 

A fotografia como imagem narrativa representa um texto construído a partir de 

uma série de símbolos estéticos comuns a partir de um determinado contexto histórico. 

Quando estampada nas páginas dos jornais, o receptor constrói sua narrativa a partir da 

sua própria experiência. O sujeito decodificador só é capaz de compreender e construir 

sua narrativa imagética a partir das imagens vistas anteriormente, assim como só é 

possível ler em uma língua cuja gramática e vocabulários são minimamente conhecidos. 

Com a popularização da imprensa e avanços tecnológicos, as presenças das 

imagens nos materiais jornalísticos se impuseram como indispensáveis. Assim, a 

fotografia se tornou o principal provedor de imagens da sociedade atual. Cada vez mais 

os sujeitos se tornaram testemunhas dos acontecimentos a partir da imensa circulação de 

imagens nos meios de comunicação: guerras, paisagens, retratos familiares, entre muitos 

outros. Através do olhar das lentes e do poder de alcance das imagens, o passado 

tornou-se presente. 

 

3.4 – A MÍDIA SOB O SIGNO DA VIOLÊNCIA 

A violência embelezou-se com o tempo. Ela precisou aparar algumas arestas, 

aprender a maquiar-se e remodelou-se para mostrar-se bem apresentável. Assim como o 

processo civilizador (ELIAS, 1994) regrou o sentar à mesa, o vestir-se corretamente 

para cada ocasião, o tom da voz, o cheiro do suor, o tamanho dos pelos e as palavras 

ásperas, conseguiu também fazer com que a violência assumisse uma imagem mais 

aceitável.  

No mundo contemporâneo, as mídias passaram a fazer parte do cotidiano de 

grande parte das pessoas de diferentes maneiras. A relação de convívio quase 

permanente com as mídias impõe sobre as pessoas uma carga diária elevada de imagens 

e sons. 

George Orwell (2005), jornalista britânico, escreveu a obra ficcional 1984 

prevendo o projeto de uma sociedade controlada por sistemas inteligentes. O Estado, 

chamado de Grande Irmão (Big Brother), regeria o comportamento social por meio da 
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manipulação de informações e da coação por teletelas, microfones ocultos em todos os 

ambientes (fossem públicos ou privados) e pela Polícia do Pensamento. Na narrativa 

ficcional, as pessoas seriam proibidas de pensar, falar demais, escrever e até mesmo 

amar sem que o Grande Irmão mediasse tais atos. O escritor descreveu um sistema 

capaz de saber, controlar e direcionar o pensamento do sujeito. 

Em 1984, Orwell questiona até que ponto os seres humanos toleram o controle e 

a transformação da realidade por um sistema totalitário disfarçado de democracia, que 

utilizando a informação manipulada, impõe padrões de práticas sociais e conferem 

sentido às vidas das pessoas:  

 

Tirou do bolso uma moeda de vinte e cinco centavos. Ali também, em 

letras minúsculas, porém nítidas, liam-se as mesmas frases; do outro 

lado a cabeça do Grande Irmão. Até do dinheiro aqueles olhos o 
perseguiam. Moedas, selos, capas de livros, faixas, cartazes, maços de 

cigarro – em toda parte. Sempre os olhos fitando o indivíduo, a voz a 

envolvê-lo. Adormecido ou desperto, trabalhando ou comendo, dentro 
e fora de casa, no banheiro ou na cama – não havia fuga. Nada 

pertencia ao indivíduo, com exceção de alguns centímetros cúbicos 

dentro do crânio (ORWELL, 2005; P. 28). 

 

O trecho citado remete-se em especial à idéia da existência de uma ‘Sociedade 

do controle’ e, de fato, alude ao tempo presente, descrevendo técnicas e equipamentos 

como os que atualmente têm interferido diretamente tanto nas práticas sociais, quanto 

na formação da subjetividade humana.  

A passagem da modernidade para a contemporaneidade ocasionou a mudança de 

um modelo de sociedade que, segundo Foucault (2005) era “disciplinar”, para um 

modelo de sociedade identificada por Deleuze (1992) como de “controle”. Percebe-se 

hoje, um momento de variação entre um modelo e outro: a saída de uma forma de 

encarceramento completo, para uma espécie de controle aberto e contínuo. Nesta 

estrutura, atuam operadores midiáticos das informações. 

Conforme Foucault, as sociedades disciplinares são caracterizadas pela presença 

do Panóptico, o que implica a presença real de um vigilante atento às ações humanas. Já 

nas sociedades de controle, a vigilância é exercida de forma velada e virtual. As 

sociedades disciplinares são essencialmente arquiteturais: a casa, a escola, o quartel, a 

fábrica. Por sua vez, as sociedades de controle apontam uma espécie de antiarquitetura, 

pois a ausência da casa, do prédio, do edifício é fruto de um processo em que se 

caminha para um mundo virtualizado.  
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Ao longo do tempo, a mídia conquistou o título de portadora de um discurso 

autorizado sobre a realidade, ao preço de mediar e fazer circular informações que 

agregam sentido à vida de milhares de pessoas das mais diversas formas (BOURDIEU, 

1998; CHAUÍ, 1981). A violência faz parte de um conjunto de problemas socais tidos 

como legítimos e dignos de serem discutidos pelos portadores. 

Por estarem cada vez mais presentes na vida das pessoas e pela popularização 

dos meios de comunicação, as discussões sobre os problemas da violência migraram dos 

debates nas esferas governamentais e dos meios acadêmicos e se tornaram cada vez 

mais um assunto comum na vida das pessoas. A violência como fenômeno simbólico 

agressivo e ameaçador tornou-se uma característica definidora da pauta midiática, 

conforme apontam Muniz Sodré (2002) e Malena Segura Contrera (2002).  

O “pânico na mídia” tem se estabelecido ao longo dos últimos anos como um 

excelente mobilizador emocional com vistas à audiência e ao lucro. A violência 

transcendeu suas condições físicas e objetivas e cada vez mais se sustenta no universo 

simbólico da sociedade, alimentada especialmente pelas representações midiáticas que 

variam em um cenário de exposição dos dramas e fatos da realidade, à espetacularização 

e difusão de um pânico apaziguado. Em outras palavras, a pauta midiática alimenta 

ainda mais, por meio dos seus conteúdos simbólicos, o medo social da violência, em 

troca de share
12

. 

A utilização da violência como tema da cobertura midiática tem diversos 

aspectos, todos imbricados à manipulação das emoções com a ativação de pulsões de 

vida e morte. Nessa direção, a mídia apropriou-se da violência para transformá-la 

também em rentável instrumento de entretenimento.  

Todos os anos, os grandes e pequenos estúdios de cinema, principalmente norte-

americanos, lançam no mercado cinematográfico centenas de produções recheadas das 

mais diferentes formas de violência. Somando-se a estas produções, estão telenovelas e 

jogos virtuais, que simulam batalhas ocorridas na realidade como guerras ou as caçadas 

a terroristas, criminosos ou até mesmo a seres extraterrestres. O rol de opções é amplo e 

representa um cenário a ser pensado e discutido nos espaços de debate e de tomadas de 

decisão. Quais as consequências da aproximação da violência por via das simulações de 

                                                        
12O share é um valor comparativo. Permite verificar quais os canais e os programas que obtiveram - no 

mesmo momento ou no mesmo dia - uma preferência em relação aos outros programas do momento ou do 

dia. O valor de referência é a totalidade das pessoas que estavam com o televisor ligado naquele instante 

ou naquele dia. 



41 

 

realidades criadas pelas telenovelas, videogames, ou, de modo geral, do mercado de 

entretenimento midiático? 

Considerando, portanto, os meios de comunicação de massa, em especial a 

televisão, o rádio e o jornal as mais abrangentes fontes de informação de milhares de 

pessoas por todo o mundo, percebe-se uma forte tendência à banalização de certos 

temas a partir do elevado grau de informações lançadas diariamente. Faz-se importante 

perceber, então, a violência enquanto fenômeno social, ter tornando-se algo natural e 

objeto de especulação mercadológica por força da atuação midiática. 

Ainda que a morte seja apenas uma continuidade ou consequência da vida, os 

humanos não estão plenamente preparados para enfrenta-la. O temor, o pânico e a 

saturação das informações sobre violência nos meios de comunicação são aguçados pelo 

temor de aproximação da morte. 

Neste sentido, Harry Pross (1989) afirma que os programas de televisão, rádio, 

notícias de jornais e demais mídias representam a posse do conhecimento e sincronizam 

a sociedade. O autor aponta a envergadura da mídia em impor significados de maneira 

tão efetiva que as pessoas constroem ou destroem identidades e pautam suas realidades 

em torno das “verdades” midiáticas. Desta forma, o discurso de controle e combate à 

violência social ganhou credibilidade e as mídias atingiram um status social de 

justiçadora das carências sociais objetivas ou simbólicas por meio da repetição.  

Contrera (2002) afirma que: 

 

Talvez por isso somos levados a repetirmo-nos, na tentativa de aplacar 
as inseguranças que essa ambivalência traz por meio da redundância. 

Essa ambivalência, no entanto, jamais é eliminada ou sequer 

apaziguada pelo tipo de tratamento proposto pela mídia, já que para 

isso precisaríamos de uma prática ritual verdadeiramente integradora. 
Porém, ritual eletronicamente mediado já não é mais ritual, é 

espetáculo (p. 100). 

 

Assim, a sociedade transfere parte do seu papel de ressignificadora da realidade 

à mídia. No campo midiático, transitam interesses e capitais simbólicos variados que 

carregam consigo os valores do mercado (a busca pelo lucro), transformando a violência 

na mídia, de um fenômeno social objetivo causador de rupturas sociais a puro 

espetáculo midiático. O policial caçador de bandidos, os super-heróis, os ladrões 

desajeitados, as guerras contra o terror, são apenas algumas criações midiáticas que 

distorcem a realidade e desvirtuam a forma com que o problema deve ser enfrentado. 
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4º CAPÍTULO – AS MARCAS DA VIOLÊNCIA NO JORNALISMO IMPRESSO 

 

4.1 – ANÁLISES DAS CAPAS DOS JORNAIS 

 Os jornais selecionados para esta análise possuem características sincréticas, 

pois agregam em si dois tipos de linguagens: a linguagem verbal e a linguagem visual. 

A amostra selecionada para esta análise em especial foi aleatória e tem o objetivo de 

apontar de maneira generalizada o que os elementos que compõem as capas dos jornais 

escolhidos podem conotar. 

A análise a seguir é uma leitura reflexiva das capas dos jornais, com inspiração 

no método e técnicas semióticas de interpretação textual verbal e não verbal, mas indo 

além por considerar o contexto social e a realidade vivida em que se dá a leitura dos 

jornais. A direção da leitura que realizamos é a mesma realizada pelos leitores: em 

formato Z, ou seja, da linha superior esquerda até o lado direito da página, seguindo 

para a linha intermediária esquerda até o lado direito, seguindo para a linha inferior 

esquerda até o canto direito da página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Capa do Jornal 
Tribuna do Norte, edição n° 

250, 13/01/2012. 
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No cabeçalho do jornal Tribuna do Norte, edição do dia 13/01/2012 que se vê 

reproduzida na página anterior, destacam-se cores vivas: o verde, o azul e o amarelo. O 

nome do jornal encontra-se centralizado na parte superior central, em letras garrafais
13

 

levemente sombreadas. Ao centro do nome do jornal, destaca-se a bandeira levemente 

trêmula (indicando movimento) do Rio Grande do Norte; sua presença no centro, 

expressa uma relação de identidade ou pertencimento do jornal ao estado. 

Na primeira linha de leitura não-verbal, encontram-se imagens positivas de 

grande valor simbólico para a cultura brasileira: o lançamento de um novo automóvel, 

de cor vermelha, destacado em meio a uma paisagem de um mar calmo com barcos 

ancorados ao fundo; apela, portanto, à paixão nacional por automóveis. A segunda 

imagem, do lado direito, é uma fotografia que registrou a festa de lançamento do 

campeonato estadual de futebol, com participação dos empresários, imprensa local e 

personalidade desta área. O texto ligado à imagem diz: “Estadual com festa, mas sem 

álcool”, refere-se ao grande evento que será o campeonato, porém, com a proibição de 

bebidas alcoólicas com vistas a minimizar possibilidades de brigas durante e depois dos 

jogos. 

A terceira imagem da mesma linha divulga a estreia do filme Timtim nos 

cinemas locais, filme dirigido por Steven Spilberg que causou muita expectativa; 

apresenta  o famoso personagem de quadrinhos belga em meio a uma de suas aventuras. 

No final desta sequência de imagens, destaca-se a fotografia do pôr-do-sol no Rio 

Potengi: um evento destinado aos turistas que visitam a cidade e natalenses que buscam 

um entretenimento de elevado valor cultural (cult). Na foto, pessoas assistem ao pôr-do-

sol sentadas em um bar ou restaurante à margem do rio. 

Esta primeira sequência de imagens no topo  desta edição do jornal destina-se a 

atingir grandes paixões brasileiras: automóveis, futebol, cinema e lazer. Esta estratégia 

certamente atrairá o interesse de um grupo muito diversificado de leitores e os motivará 

a convencer o leitor a comprar o jornal em busca de maiores detalhes. 

Já na linha intermediária desta mesma página, encontra-se outra importante 

notícia. Ela refere-se a um assalto ocorrido no interior de um famoso Shopping Center 

de Natal. Com o título “Insegurança”, impresso em letras de grande tamanho vermelhas, 

e subtítulo “Após assalto no shopping, bandidos fogem atirando” destacada em negrito 

                                                        
13 A expressão “letras garrafais” designa, em gíria jornalística, os caracteres tipográficos a partir do corpo 

72. Os títulos impressos nestes corpos (o tamanho da letra) têm de ser curtos, para adquirirem volume na 

página. 
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preto, é a notícia principal desta edição, caráter conferido também pela maior foto da 

página. Logo abaixo, o texto referente à manchete elenca quatro eventos violentos na 

cidade que não possuem ligações uns aos outros, mas que são de grande interesse 

popular e atraem a curiosidade dos leitores ao texto integral que está na parte interior do 

jornal, sendo, portanto, mais uma motivação a adquirir o exemplar.  

Os eventos listados no curto texto são: o assalto ao shopping com fuga de 

bandidos (ligado à manchete); assalto a um grupo de evangélicos que faziam vigília em 

uma duna localizada em Candelária (bairro da classe média de Natal); o assalto a uma 

casa de veraneio na praia Barra de Maxaranguape (Região Metropolitana de Natal); e o 

assalto a nove ônibus nos primeiros dez dias do ano. 

No final do texto que antecede as imagens, a ultima frase afirma: “No acesso à 

ponte de Igapó, foram revistados carros e motoqueiros”. Esta informação impõe pelo 

menos duas situações: a primeira é que os criminosos residem ou esconderam-se na 

Zona Norte de Natal, o que reafirma o estigma de que aquela região é o destino/rota de 

criminosos mais que em todas as outras, impondo uma condição de inferioridade aos 

moradores daquela área; a segunda situação impõe a todos os motociclistas o estigma da 

criminalidade ou bandidagem, já que a legenda refere-se a carros revistados e não aos 

motoristas dos carros. 

A imagem que acompanha a manchete e o pequeno texto mostra uma blitz 

policial para averiguação de motoristas suspeitos de terem cometido o crime no 

Shopping Center. Na imagem, reproduzida abaixo, motoqueiros estão de capacete no 

momento da revista policial, o que dá impressão de que foram rendidos e tiveram que 

descer da moto de maneira brusca e apressada, sem tempo de tirar o equipamento de 

segurança. 

 

Figura 5: Imagem de uma blitz Policial - Jornal Tribuna do Norte, edição n° 250, 13/01/2012. 
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Na abordagem policial, os agentes policiais são fotografados tocando o corpo 

dos motociclistas suspeitos, que em posição imobilizada (mãos na cabeça e pernas 

afastadas), buscam transmitir uma imagem de autoridade policial de modo a suscitar no 

leitor os polos do poder e da obediência. A cor das vestimentas escuras dos 

motociclistas, do jeito que se apresentam na foto, pretendem transmitir representações 

que remetem à frustração, medo e insegurança. No plano de fundo, o céu azul claro 

iluminado confere, por fim, esperança de que heróis (a autoridade policial) resolvam os 

crimes e combatam os criminosos. 

Na terceira parte da página, logo abaixo da foto da abordagem policial na via 

pública, destaca-se uma fotografia cujo título diz: “Fim da paciência no SUS”, que 

insiste ainda mais na idéia de sofrimento social: primeiro por causa da criminalidade e 

atuação lenta do Estado, e desta vez, no Sistema Público de Saúde, o SUS. 

A legenda da imagem diz: “Pesquisa mostra que 96% dos brasileiros são contra 

a criação de um novo imposto para a saúde. Para 85%, não houve avanços no SUS nos 

últimos três anos”. Na fotografia, usuários escondem seus rostos para preservar a 

própria imagem e não serem identificadas pelos leitores do jornal. A maioria esconde o 

rosto e uma mulher escorada na parede chega a dar as costas para o fotógrafo. No plano 

de fundo da fotografia, no final do corredor, dois funcionários do hospital (com 

vestimentas brancas), transmitem a idéia de que apesar do “caos” instalado na saúde 

pública, “há uma luz no fim do túnel”, em especial pelas vestes claras que pretendem 

agregar valores que incitem representações de paz, esperança ou paciência. 

Constam ainda na capa desta edição do jornal TN, notícias das áreas política, 

econômica e esportiva, mas são notícias secundárias cujas chamadas estão localizadas 

nas bordas da página, ao redor das notícias centrais. Nota-se facilmente que nesta 

edição, o carro-chefe é a violência e o sofrimento social. 

A edição do Novo Jornal que destacamos é referente ao dia 31/01/2012, cujo 

editorial dedicou grande parte do conteúdo às ocorrências de violência que foram 

registradas em diferentes áreas da cidade. 

O mês de Janeiro de 2012 foi um mês atípico. A cidade hospedava um número 

muito grande de turistas, como faz todos os anos, que se destinam a Natal para passar o 

período do verão. É neste período que ocorre a “operação verão” para intensificar a 

segurança aos turistas e moradores da cidade. No entanto, registrou-se um número 

muito elevado de ocorrências policiais. 
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Esta edição do Novo Jornal também é bastante singular e denuncia o despreparo 

policial ao lidar com situações de conflitos e desordem social. A sequência de imagens 

que ganham destaque na primeira linha visual desta edição é bastante forte: policiais 

fortemente armados agridem um grupo de torcedores já rendidos. A escolha desta 

sequência transmitiu a idéia de que os acontecimentos ocorreram seguindo a ordem em 

que foram apresentados pelo jornal. Pelos gestos dos policiais e dos torcedores, tem-se a 

impressão de um movimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Capa do Novo 

Jornal, edição 686, dia 

31/01/2012. 
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Na primeira imagem, policiais agridem com chutes e pontapés os torcedores já 

rendidos e sentados no chão com as mãos para trás. A posição corporal (estar de pé) e o 

gesto de um dos policiais expressa um sentimento de força significativamente superior 

aos torcedores. Outro detalhe importante na primeira imagem é a cor do uniforme 

policial, que diferentemente dos policiais comuns, que possuem uniforme cinza, estes 

policiais flagrados na agressão possuem uniforme preto ou camuflado, melhor 

visualizado na ampliação abaixo.  

Apesar dos torcedores rendidos serem em quantidade muito superior que os 

policiais na fotografia, o fato de estarem sentados com as mãos para trás, provoca no 

leitor a representação de medo e impotência diante do abuso da autoridade policial. Um 

fator importante na construção do sentimento de impotência é o fato dos torcedores 

estarem vestidos com a camisa branca do seu time, de modo a transmitir ao leitor (que 

não conhece a fama de agressividade destes torcedores) uma imagem de humilhação.  

 

 

Figura 7: Policiais abusam da autoridade com torcedores já rendidos - Novo Jornal, edição 686, 
dia 31/01/2012. 

 

No segundo quadro da sequência, três policiais abordam um único torcedor. Um 

homem sem camisa recebe de um dos policiais um soco no rosto. A atitude do policial é 

observada por outros dois policiais com armas não letais em punho (um taser -arma de 

choque, e um cassetete).  

Com uma das mãos o policial imobiliza o torcedor e com a outra ele agride com 

um soco no rosto. O rosto do torcedor recebe a pancada e segue o movimento do soco. 

Por trás dele, a motocicleta policial imobiliza-o como um muro e o impede de fugir ou 

defender-se. Não lhe resta espaço ou possibilidade de defesa. Percebe-se na imagem 

uma assimetria da posição corporal entre o policial e o torcedor que transmitem 
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sensações de fragilidade que se opõe à posição firme e imponente dos policiais. Mais ao 

fundo, outro torcedor aparentemente não envolvido na ocorrência assiste a sequência de 

agressões, exprimindo uma idéia de que as agressões ocorreram para ostentação do 

poder policial naquele local. 

A terceira e ultima imagem aparenta ser a mais impactante. No chão, um 

torcedor remete à expressão de pânico diante da autoridade policial que aponta para ele 

uma arma de choque. A cor branca da camisa somada às expressões das suas mãos pode 

provocar no leitor o sentimento de pena e revolta, em virtude do destaque da 

representação da covardia. O policial, fortemente equipado para uma batalha urbana 

violenta avança sobre o homem desarmado e caído no chão. A mão aberta do torcedor 

diante do policial expressa seu pedido por compaixão, mas a posição de ataque do 

policial anula qualquer possibilidade de indulto. O policial com a arma em punho 

decidirá sobre a vida do sujeito caído.   

Logo abaixo do conjunto de imagens da agressão, uma caixa de texto de cor 

verde-limão, símbolo do vigor e da juventude, contrasta com o cenário que remete 

impotência e medo causado pelos policiais. A sequência de imagens choca-se com a cor 

da caixa de texto. 

Apesar de não fazer sentido, a notícia referente ao flagrante da agressão policial 

encontra-se na seção de “Esportes”. Com a leitura da abertura da notícia, logo se 

percebe o tom com que o jornal abordou o evento: “O dia em que o pau cantou na casa 

do clássico”. No lead
14

, a rodada de futebol é rotulada pelo jornal de “eletrizante”, 

dentro e fora dos gramados, uma metáfora talvez ao equipamento de choque utilizado 

pelos policiais. 

O uso desta sequência de imagens é um estímulo para atrair tanto os torcedores 

que testemunharam ou foram vítima do abuso policial, quanto os adversários que 

recebem as imagens como um troféu. Além desses dois grupos, o leitor desinteressado 

no futebol é atraído a adquirir o exemplar por curiosidade à ocorrência tão inabitual. O 

leitor do jornal é interpelado enquanto torcedor, enquanto vítima do abuso policial, 

enquanto cidadão diante do abuso, enquanto policial, dentre muitas outras motivações 

que o levem a adquirir este exemplar. 

                                                        
14O lead (ou, na forma aportuguesada, lide) é, em jornalismo, a primeira parte de uma notícia, geralmente 

posta em destaque relativo, que fornece ao leitor a informação básica sobre o tema e pretende prender-lhe 

o interesse. É uma expressão inglesa que significa "guia" ou "o que vem à frente". 
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É apenas na segunda linha de leitura que se encontra o título do jornal. Novo 

Jornal, em letras garrafais azul e negrito. O tom azul utilizado expressa uma sensação de 

racionalidade e maturidade. Nesta segunda parte da capa, o editorial destaca uma 

manchete cujo corpo é superior ao nome do jornal. Com o texto “Mais um rei do tráfico 

entre nós” em letras garrafais vermelhas, de modo a causar uma sensação visual muito 

forte. 

A segunda parte desta capa é a mais limpa, onde consta apenas o nome do jornal 

e a manchete. Esta é uma estrutura pouco comum, mas utilizada em edições esporádicas 

para quebrar um pouco a monotonia visual da diagramação fixa dos jornais tradicionais. 

A manchete “Mais um rei do tráfico entre nós” utiliza o pronome ‘nós’ com o 

objetivo de construir uma relação de proximidade com o leitor. O narrador se torna, 

assim, um leitor que fala para outro leitor. É um discurso “real”, usado interpares, capaz 

de oferecer segurança ao leitor assustado e de conquistar envolvimento e credibilidade. 

O uso de pronomes pessoais em matérias de jornais, conforme Dias (2008), é 

característica marcante do jornalismo popular, que agrega características da oralidade ao 

discurso jornalístico. 

A manchete desta edição busca provocar inquietação no leitor e levá-lo a pensar 

que o “rei do tráfico” está muito próximo, mas a descrição logo abaixo, em letras de 

corpo muito inferiores aos da manchete, informa que o sujeito está sendo transferido 

para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Mossoró, região oeste do estado, 

a 290 km da capital, não sendo, portanto, motivo real de preocupação para o natalense. 

A manchete ilustra ser, portanto, de intenso cunho apelativo. 

A última tentativa de interpelar o leitor com apelo ao sentimento de medo e 

insegurança está na terceira parte da capa. Nela, a edição apresenta em uma fotografia 

de cidadãos comuns que utilizam o sistema de transporte público de Natal. Na imagem, 

pessoas aguardam sua vez de entrar no transporte em um terminal de ônibus. O ônibus 

da fotografia pertence a uma empresa privada de transporte. A cor da empresa é verde, 

cor que simboliza a esperança. A notícia vinculada à imagem diz: “Empresas de ônibus 

apostam em sistema de segurança para evitar assalto”. 

O significado deste conjunto (imagem e chamada textual) pode ter duas 

conotações: a primeira é que as pessoas devem ter esperança na alternativa encontrada 

pelas empresas de transporte público para garantir a segurança dos passageiros; por 

outro lado, a mensagem transmite a certeza de que a gestão de Segurança Pública é 

incapaz de evitar os assaltos recorrentes na cidade naquele período.  
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Logo abaixo da imagem citada, destaca-se em todo o rodapé da capa o anúncio 

do lançamento de um automóvel de uma marca importada. Ele pode não ser o objeto de 

consumo de grande parte dos usuários do transporte público, mas é capaz de provocar 

no leitor que se identifica com a crise da segurança no transporte público um grande 

desejo de adquirir um automóvel. Não precisaria ser o do anúncio do jornal, mas ter um 

automóvel já o livraria de correr o risco de assalto dentro dos ônibus da cidade. 

Já o Jornal Metropolitano, na edição número 575, de 10 a 16 de Fevereiro de 

2012, publicou uma edição referente ao cenário de violência que ocorria pela cidade. 

Pela sua periodicidade semanal, optamos por selecionar para análise a primeira edição 

de fevereiro dedicada às ocorrências do mês de Janeiro/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Capa Jornal Metropolitano 

edição 575, de 10 a 16 de Fevereiro de 

2012. 

 

 

O JM é um jornal explicitamente dedicado às camadas mais populares, tendo em 

vista sua linguagem mais coloquial e despreocupada com a formalidade das normas 

cultas da língua e das regras mais elitizantes do jornalismo acadêmico. Nos textos do 

veículo, usam-se muitas gírias e palavras que na linguagem formal não estão registradas 

ou têm outro significado. Além disso, figuras de linguagens são constantes, pois atuam 
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como recursos para prender a atenção do receptor nos argumentos noticiados. O jornal 

apresenta-se em formato tablóide
15

, o que também é uma característica dos jornais 

populares. 

Do ponto de vista semiótico, há na capa desta edição selecionada, uma relação 

de complementaridade baseada no efeito de contraste de cores. O nome do Jornal 

Metropolitano impresso em tipos medianos com serifas
16

, vermelhos, sobre o fundo 

branco, transmite o sentimento de seriedade, perigo e poder. Já a logomarca ao lado 

direito, referente à versão online do jornal, contrasta fortemente com a seriedade do 

título original do jornal. As curvas e a sigla “JM Online” opõe-se aos traços retilíneos 

do cabeçalho. 

Quanto aos aspectos visuais mais imediatos, percebe-se uma clara estratégia de 

harmonia cromática ao utilizar uma caixa preta com textos brancos logo abaixo do 

cabeçalho do jornal, contrastando com fontes vermelhas e fundo branco. Este efeito de 

contraste constituído por duplas de cores vibrantes é muito utilizado na publicidade pelo 

seu forte poder cromático, mas que se usados de maneira errada, podem causar 

irritabilidade no leitor (SANTAELLA, 2002). 

A escolha pela cor preta na parte superior do jornal sugere um sentimento de 

tristeza e indignação por trás da notícia. Na manchete “Onda de Violência”,  os tipos 

brancos, grandes e levemente inclinados agregam movimento e indicam um problema 

pulsante que será abordado pelo jornal. 

Nas laterais esquerda e direita do destaque dado à “onda de violência” 

denunciada pelo jornal, se contrapõem duas notícias que resumem bem a situação de 

medo e insegurança pública: “Vítima reage e mata assaltantes”, expressa a idéia de que 

as pessoas já lutam para garantir sua própria sobrevivência, em oposição à iniciativa do 

Estado com “PM nas ruas com 1.200 homens”. 

A contraposição das duas notícias que dividem espaço no mesmo quadrante 

remete à idéia de campo de lutas. De um lado está a população tendo que lutar 

fisicamente nas ruas com os criminosos e do outro lado, a polícia militar lutando para 

controlar a “onda de violência” e cumprir seu trabalho. 

                                                        
15O termo tabloide designa um formato de jornal surgido em meados do século XX, no qual cada página 

mede aproximadamente 33 x 28 cm, as notícias são tratadas num formato mais curto e o número de 

ilustrações costuma ser maior do que o dos diários de formato tradicional. 

 
16Na tipografia, as serifas são os pequenos traços e prolongamentos que ocorrem no fim das hastes das 

letras. As famílias tipográficas sem serifas são conhecidas como sans-serif (do francês "sem serifa"). 
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Sob a manchete e lead das duas notícias, consta uma sequência de imagens que 

justificam a criação da metáfora “Onda de Violência”. Na primeira imagem, uma 

fotografia da parte externa do Presídio Estadual de Alcaçuz logo após a fuga dos 

apenados; na segunda imagem, uma viatura parada defronte a uma agência bancária 

assaltada naquele mesmo mês; a terceira imagem refere-se ao assalto a uma grande loja 

de pneus e finalmente, na quarta imagem, em uma blitz, a polícia se esforça para 

minimizar e combater a sequência de assaltos ocorridos dentro dos ônibus da região 

metropolitana. 

Este conjunto de imagens conota o sentido de instalação de um caos na 

segurança pública do Rio Grande do Norte, em especial na Região Metropolitana de 

Natal. O jornal apostou neste conjunto de fatos para construir suas hipóteses sobre os 

acontecimentos.  

A legenda “Nos últimos dias, uma série de violência, assassinatos, roubos e 

furtos vêm ocorrendo diariamente. A tensão e o medo vão tomando conta da população” 

possui intenso valor apelativo, pois estes fatos sempre ocorreram em outros períodos, 

mas nesta situação em especial, com a fuga de apenados da cadeia pública, os jornais 

mostraram-se menos preocupados com a correlação e averiguação dos fatos e mais 

preocupados com a venda da notícia e, na construção usualmente feita pela narração 

jornalística com uso de personagens como causa dos fatos, decidiram buscar um 

culpado. 

 
Figura 9: Panorama da crise da Segurança Pública de Natal e Região Metropolitana. 

Jornal Metropolitano, edição número 575, de 10 a 16 de Fevereiro de 2012. 

 

Interessa observar que, segundo o jornal, o culpado pela crise na Segurança 

Pública é sempre a fraca atuação da polícia militar; representação que se aproxima, no 

sujeito explorado-dito. O jornal popular trabalha com a hipótese de que o tema da 
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política não teria forte apelo popular em camadas populares. Cabe então, oferecer uma 

discussão que interceda o universo cultural dos leitores à intenção de lucro do veículo. 

Seguem, na segunda parte da primeira página, notícias de outros editoriais. 

Provavelmente, a diagramação optou por variar as cores das outras notícias no intuito de 

não criar relações diretas das demais notícias com a manchete. Utilizam-se cores em 

tons frios que se distinguem da cor preta que toma metade da página. 

Como se viu na análise dos exemplares, existe um apelo jornalístico muito forte 

no que se referem aos temas ligados ao sofrimento social, à fraqueza do Estado e 

especialmente ao consumo. Percebe-se ainda que cada jornal destina-se a um público 

específico que varia entre as classes médias e altas - cujos níveis intelectuais e culturais 

são medianos ou elevados e é significativo o hábito da leitura – e classes baixas, com 

pouco capital cultural. A linguagem não-verbal se encarrega de atrair rapidamente o 

olhar do cliente que visita uma banca de jornal ou que é abordado por um jornaleiro no 

sinal de trânsito. 

Desta maneira, os noticiários analisados cumprem o seu papel de 

comunicadores, por provocarem nos leitores sentimentos em intensidades variadas, 

sejam positivos ou negativos. Cada leitor decodifica o conjunto de informações, códigos 

e símbolos a partir do seu capital cognitivo, memória e escolhas afetivas, impedindo que 

o processo seja unilinear e marcado pela passividade do receptor. Nessa perspectiva, a 

linguagem verbal dá continuidade ao processo de subjetivação e interiorização da 

informação. 

Sobre a presença marcante da violência nas publicações jornalísticas, 

percebemos com apoio de técnicas semióticas de decomposição das mensagens, que a 

afirmação de que a violência é característica específica dos jornais populares não se 

sustenta mais. Conforme Angrimani (1995): 

 

Deve-se dizer que tanto o leitor do jornal “sóbrio”, quanto 

aquele que prefere o sensacionalismo, se interessa pelo crime, 

pelo rapto, pelo acidente  pela catástrofe. O que vai fazer com 

que o mercado se divida e haja um público exclusivo para o 

veículo sensacionalista é a linguagem, a linguagem editorial que 

é a forma de se destacar uma foto, tornar o texto mais atraente, 

enfim, a busca de um equilíbrio entre ilustração e texto, além da 

preferência por matérias originais de fait divers, em detrimento 

de temas político-econômico-internacionais que servem como 

estímulo predominante ao jornal informativo comum (p. 54). 
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Cada público, conforme Girard (2008) e Contrera (2002), desenvolve uma forma 

especial de sofisticação da violência, seja aceitando ou exigindo-a nos jornais, revistas, 

novelas, games etc. O consumo da violência midiática faz parte da vida moderna e 

corresponde a interesses mais exteriores, como a busca por segurança física e 

patrimonial, como também pode satisfazer as estruturas mais internas e inconscientes do 

homem. 

 

4.2 – A COBERTURA MIDIÁTICA DA (IN)SEGURANÇA PÚBLICA 

A partir de 11 de setembro de 2001, dia em que aconteceram os atentados 

terroristas aos Estados Unidos, duas batalhas tiveram início simultaneamente: o 

recrutamento dos EUA para a guerra contra o terror que perdura até os dias atuais, e 

uma guerra simbólica promovida pela mídia mundial que mudou a forma com que o 

Ocidente percebia o oriente. O ataque terrorista foi repercutido midiaticamente como 

uma invasão a um terreno inviolável e a resposta para este crime deveria ser dada à 

altura daquela violação. O terrorismo sempre foi um grande problema político-social-

cultural por todo o mundo, mas só se tornou pauta central da maioria dos noticiários e 

assunto perene em debates e objeto de especulação quando a América do Norte foi 

violada politicamente e militarmente. 

No Brasil, a mídia seguiu fortes tendências mundiais na cobertura do terrorismo 

internacional, mas também encontrou formas de regionalizar suas notícias e incluir o 

“terrorismo brasileiro” nos noticiários nacionais, regionais e locais: o tráfico de drogas 

protagonizado por organizações criminosas. Um dos maiores problemas geradores da 

violência denunciada pela mídia é a atuação das organizações criminosas que agem 

especialmente no tráfico de drogas. O traficante, “o avião”, “o laranja” e outros 

personagens do mundo do crime tornaram-se protagonistas de grande parte dos 

noticiários televisivos, das páginas dos jornais, das notícias online. O mundo do tráfico 

tornou-se objeto de debate até nos programas matutinos destinados à família que 

passaram a ser assistidos por crianças e adolescentes.  

A relação entre as diversas formas de mídia e as notícias relacionadas ao campo 

da violência ou, como também denominam, da Segurança Pública, fazem parte de uma 

indústria que encontrou na espetacularização dos episódios violentos uma alternativa 

lucrativa (SILVA, 2010), como já sugere a análise da capa dos jornais no capítulo 

anterior.  
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Por outro lado, as informações que circulam diariamente não são fictícias, pois 

se remetem a ocorrências reais que por serem desvalorizados pelo poder público, 

terminam ganhando enfoque dos meios alternativos de registro das ocorrências. De um 

lado está o lucro, do outro, o benefício social da denúncia que muitas vezes sequer seria 

registrada, como afirma Rifiotis (1997):  

 
A violência enquanto objeto de produção de notícia, é ressaltada pelos 

agentes da comunicação, como o fator de maior audiência e 
comercialização nos jornais. Em nome do lucro se justifica práticas 

sensacionalistas, como pode se observar nos discursos abaixo 

destacados: “a violência representa 35 a 50% da importância do 
jornal, pois as pessoas se interessam e vão comprar”; “tem que ser um 

tipo de violência que seja alguma coisa fora do normal que choque a 

sociedade, que atinja a sociedade, que seja incomum” (p. 4). 

 

Em muitas periferias e pequenas cidades do interior, o poder público não é capaz 

sequer de registrar as ocorrências de casos de violência como roubos, furtos, agressões, 

litígios entre vizinhos, saques etc. Desta forma, a população muitas vezes recorre aos 

meios de comunicação como única alternativa para que suas reclamações ecoem entre 

os organismos responsáveis pela solução dos conflitos cotidianos. É neste espaço que se 

surgem e se nutrem os especialistas midiáticos em violência e segurança pública. 

 

A violência, na mídia, seja ela estilizada ou não, seja ficção ou parte 

dos telejornais da atualidade serve, de uma certa maneira, a um 

descarregar-se, distender-se, dar livre curso aos sentimentos através do 
espetáculo. As cenas de violência são um sintoma da “nervosidade” da 

sociedade (MICHAULD, 1996 apud PORTO, 2002, p. 160). 

 

Desta forma, frisamos a importância em se perceber o grande foco dado pela 

mídia à violência social não apenas como um desvio de conduta ética e ideológica que 

busca o lucro, mas como uma crescente tendência universal do jornalismo que se 

autodenomina “cidadão”. Uma análise acerca do ofício jornalístico exige uma 

responsabilidade ampliada, o que não faz parte das nossas pretensões centrais, mas 

buscamos compreender quais os dispositivos centrais da relação objeto-meio-receptor. 

Segundo Lucas (2007),  

Por detrás dessa exploração política de assunto tão sério está o 
sentimento de insegurança e medo que assalta a população, que se vê 

acuada por força de ações violentas praticadas por grupos criminosos, 

maciçamente noticiados pela mídia. Ainda que tais ações sejam, de 
forma pontual, reprimidas pelos órgãos vinculados à repressão 
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criminal, não se percebe um efeito concreto capaz de diminuir a 

sensação de insegurança antes apontada (p. 108). 

 

 A mídia, em seu discurso legitimador de verdades, aparece como porta-voz de 

personagens que gozam de grande respeito, carisma e que tenha algum tipo de 

experiência com a violência nas ruas. Porém, ao eleger suas fontes de informação, a 

mídia não utiliza critérios de interesse realmente público, pois nem sempre quem tem 

experiência está capacitado para analisar diariamente os problemas causados pela 

violência, um fenômeno tão complexo, e nem para propor políticas públicas de amplo 

alcance.  

A grande demanda social por explicações e soluções capazes de minimizar os 

efeitos da violência na vida social faz com que esse tema se torne bastante cobiçado por 

parte daqueles que, de alguma forma, querem ganhar proveito desta situação. Este 

cenário favorece a inclusão da violência na pauta dos jornais televisivos e impressos e o 

surgimento dos “especialistas” que segundo Lucas (2007), “na maior parte dos casos, 

acaba propondo soluções milagrosas que mais parecem ter sido reveladas por 

mensageiro divino à sua pessoa” (p. 107). 

No quadro sinótico que construímos – disponível no apêndice deste trabalho -, 

é possível observar de maneira objetiva o conteúdo analisado nesta pesquisa. Conforme 

já informamos anteriormente, foi analisado um total de 139 notícias em 56 exemplares 

dos três jornais selecionados. Nos exemplares que circulam aos sábados e domingo as 

notícias sobre violência e criminalidade na cidade são quase reduzidas a zero, pois estas 

edições geralmente são mais dedicadas à cultura, lazer (turismo de praias, gastronomia e 

cinemas) e política.  

De acordo com a importância com que cada notícia recebe em relação às 

demais notícias, podem ser classificadas em notícias de capa, notícias principais, 

notícias secundárias, notas de memória, fotos-legendas, entrevistas e colunas
17

. Com 

relação às imagens, constata-se o elevado uso de fotografias, gráficos estatísticos e 

infográficos.  

No quadro sinótico organizamos as notícias pela data da publicação e 

construímos descrições próprias das imagens. Além disso, informamos em qual seção e 

página cada notícia foi veiculada.  

                                                        
17 Construímos esta classificação tomando com  base as próprias distinções feitas no campo jornalístico.  
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Com relação aos temas que caracterizam a violência noticiada nos exemplares 

analisados, podemos elencar os atos de violência nas seguintes categorias: homicídios, 

uso e tráfico de drogas, acidentes de trânsito (quando graves)
18

, crimes contra o 

patrimônio (furto, roubo, latrocínio, estelionato), fugas ou ameaças de fugas de 

delegacias de polícia ou penitenciárias e a crise administrativa penitenciária e das 

polícias militar, civil e federal. 

De acordo com nosso levantamento, as palavras mais recorrentes nas notícias 

são: violência, crime, polícia, PM, medo, insegurança, assalto, drogas e bandidos. 

Uma primeira observação que deve ser feita a respeito das notícias analisadas é 

que nos três jornais, constata-se a incapacidade de distinção entre o que é violência e o 

que é criminalidade. Conforme já apontamos, a violência se caracteriza enquanto um 

comportamento que causa dano à outra pessoa, ser vivo ou objeto. Ela anula a 

autonomia, a integridade física ou psicológica ou até mesmo a vida de uma ou mais 

pessoas. Ela se manifesta também com o uso excessivo da força. Já a criminalidade, 

refere-se a tudo aquilo que contraria a lei, portanto, ilícita. Esta confusão está bastante 

clara quando, por exemplo, um dos jornais se propõe a apresentar os números da 

violência em Natal, mas informa apenas os pontos de uso de crack nas regiões da 

cidade. Como se sabe, o consumo de craque é ilegal, mas não se configura uma 

violência. Faz-se importante destacar também, que a criminalidade é geradora da 

violência. Mas que nem todo ato criminoso é violento. 

No caso dos homicídios noticiados, todas as vítimas são do sexo masculino e 

fazem parte das “classes mais baixas”. O lugar em que os crimes acontecem geralmente 

são espaços públicos como estradas, ruas, praças ou em bares. Quanto ao consumo e uso 

de drogas, tanto nos textos quanto nas fotografias, os homens também são protagonistas. 

Nos casos de roubo e assaltos, a maioria das notícias refere-se às ocorrências 

de assaltos a ônibus que ocorreram naquele período. Os jornais dedicaram grande parte 

do seu espaço na cobertura destes crimes por meio de entrevistas, reportagens e 

memórias (contando diariamente o número de ocorrências passadas). Também se 

noticiou um crescimento no número de furtos e roubos de automóveis na cidade. 

O assunto mais recorrente nos três jornais estudados foi a crise do sistema 

penitenciário do Rio Grande do Norte. Após a maior fuga ocorrida no Presídio de 

                                                        
18 Os pequenos acidentes de trânsito não são considerados pelos jornais como formas de violência, o que 

contraria organizações e dados estatísticos oficiais que incluem estes acidentes enquanto modalidades 

leves de violência. Para os jornais, só são violentos quando resultam em vítimas fatais. 
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Segurança Máxima de Alcaçuz, os jornais investiram uma forte campanha de críticas, 

denúncias e busca por soluções para este problema. Percebe-se facilmente a 

culpabilização da gestão estadual, principalmente da Polícia Militar, Civil e Federal nos 

casos de fugas de presos de dependências policiais. 

De modo geral, a partir do conteúdo analisado, apesar de algumas variações 

pontuais, praticamente todos os jornais acabam recorrendo às mesmas formas de 

compreensão do fenômeno da violência na cidade: a ineficiência e falta de autoridade 

do Estado, em especial na gestão da sua polícia; o uso e venda de drogas e os 

criminosos ligados de forma direta ou indireta e ela; a deficiência física das estruturas 

penitenciárias incapazes de comportar o elevado número de criminosos e 

principalmente, a necessidade de leis mais duras. 

Como percebemos no levantamento feito nos três jornais que circulam em Natal-

RN, em apenas um deles, o Jornal Metropolitano, a violência é tratada explicitamente, 

com direito a uma seção denominada Policial.  

 

 

 
Figura 10: Demonstração da seção Policial do Jornal Metropolitano, destinada exclusivamente 

às notícias da violência e segurança pública. 
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Nos outros dois jornais, Tribuna do Norte e Novo Jornal, a violência não é 

menos abordada, mas aparece pulverizada em diferentes seções: Natal, Gerais, Estado, 

Esporte, Diversos. As narrativas sobre a violência e segurança pública podem, portanto, 

ser encontradas na crítica ferina, no editorial agressivo, no artigo emocionado, na foto 

chocante, na reportagem “especial” denunciadora. 

 

 

Figura 11: Demonstrativo das disposições das notícias da violência urbana em seções variadas 
dos jornais. 

 

Estas representações midiáticas sobre a violência e segurança, carregam em si 

uma série de valores que tanto são produzidos em meio às práticas mais gerais da 

sociedade, quanto construídos a partir dos interesses de cada veículo de comunicação. 

Ou seja, os veículos produzem suas pautas a partir de demandas que emanam na 

sociedade, mas sob o crivo de interesses diversos. É possível observar, entre uma 

narrativa e outra, que as ênfases variam de acordo com a proposta político-ideológica 
19

 

dos veículos, o que não corresponde às nossas pretensões de análise. Podemos afirmar, 

                                                        
19 Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos 

diretamente ligados a ações e interesses políticos, econômicas, culturais e outros. Ver: LÖWY, Michael.  

Ideologias e Ciências Sociais: elementos para uma análise marxista. 16. Ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
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no entanto, que esta realidade pode abrir precedentes para novos problemas sociais que 

demandam estudos aprofundados, tais como o medo da violência estimular o 

fortalecimento de uma indústria privada da “segurança pública” ou até mesmo a 

descrença na atuação do Estado em solucionar tais questões. Neste sentido é importante 

destacar que, em algumas ocorrências de violência (crimes, roubos, assaltos, brigas), a 

imprensa é acionada antes mesmo do poder público (polícia ou prefeitura). 

Apesar desta pesquisa não ter pretensões de avaliar os níveis e formas de 

recepção das notícias, podemos afirmar que a existência de formas distintas de 

noticiabilidade e usos da violência nos jornais conotam para a existência de demandas 

distintas de consumo da violência. Cada grupo de leitores consome mais ou consome 

menos as mortes, homicídios, roubos e outras ocorrências violentas cotidianas 

noticiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 12: Cada veículo de comunicação (impresso ou televisivo), inclusive no RN, produz os 
seus especialistas em Segurança Pública. 
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4.3 – NARRATIVAS DA VIOLÊNCIA 

Conforme autores como Sodré (2002), Contrera (2002) e Adorno (1994), a 

violência midiatizada tem se tornado cada vez mais sedutora. A linguagem simples e a 

carga de imagens “autoexplicativas” atingem um publico muito diversificado, de 

diferentes situações sociais, em escala maciça. 

Neste capítulo, será possível apontar outras estratégias midiáticas de sedução do 

leitor partindo de uma reflexão na qual se busca perceber, com a leitura das notícias, 

como a violência é abordada dos pontos de vista sociológico e antropológico. 

Consideramos que a mediação dos fatos proporciona ao leitor perceber a si mesmo 

(construção da própria identidade) e da sua condição, criando pertencimentos, como 

decorrência da transformação do jornal em porta-voz dos problemas ou procurador dos 

direitos dos indivíduos e grupos sociais. 

É importante evidenciar que não se busca realizar uma análise do discurso 

jornalístico - tarefa que compete à Linguística - nem realizar uma crítica ao campo 

profissional jornalístico. Buscamos indicar aspectos diferentes do fenômeno de 

representação midiática e refletir sobre algumas formas de linguagem que emanam do 

cotidiano, da oralidade e do próprio universo da violência e que são agregados às 

narrativas jornalísticas com objetivos de aproximar o leitor da realidade noticiada, 

tornando-o fiel consumidor tanto do jornal quanto dos produtos publicizados. 

Sabe-se que cada esfera profissional possui seu padrão normativo de escrita. É 

assim no campo do Direito, na Antropologia, na Sociologia e também no Jornalismo. A 

produção jornalística segue orientações dos manuais de redação profissional, que 

impõem normas a serem seguidos na escrita jornalística com vistas a assegurar que a 

língua portuguesa não seja violada nem que os leitores tenham acesso a uma linguagem 

não apropriada. Segundo Santaella (1992), 

 

Cada jornal tenta encontrar sua própria face ou, pelo menos, traços 
distintivos que garantem sua faixa de público. Esta procura de face 

pode ter uma gama de variações que vai desde a tentativa de reversão 

da quantidade em qualidade, ou a intensificação de processos verbo-
visuais no uso substantivo do espaço-folha, do tamanho de tipos, da 

integração imagem-palavra, até os jornais que manipulam 

sensacionalisticamente as manchetes, apelando para um público 
incauto que consome ficção espalhafatosa como se fosse notícia (p. 

31).  
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Desta maneira, é possível apontar diferenciações nos padrões linguísticos de 

cada veículo estudado nesta pesquisa, que revelam para onde e para quem a narrativa é 

produzida. Além disso, acrescem-se a este acervo linguístico algumas expressões 

propriamente do universo da violência, o que torna possível afirmar que, o objeto, fato 

ou fenômeno noticiado incide sobre o jornalista na mesma medida em que o jornalista e 

todo seu aparato midiático incidem sobre o leitor.  

As principais características encontradas no material analisado indicam fortes 

marcas da oralidade na linguagem jornalística. Constam dela expressões orais, figuras 

de linguagem e até chavões e provérbios populares. Destacam-se a seguir algumas 

dessas manifestações linguísticas, em especial, nas manchetes publicadas: 

 

Intertextualidade, chavões, expressões e provérbios populares: 

Com a mão na botija. NJ, 28/01/2012. 

O perigo mora ao lado. NJ, 11/01/2012. 

Azar o deles. NJ, 14/01/2012. 

Polícia bandida. NJ, 01/01/2012 

Tudo como antes no quartel de Abrantes. NJ, 24/01/2012. 

O dia em que o pau cantou na casa do clássico. NJ – 31/01/2012. 

Nos tempos do velho oeste. NJ, 06/01/2012. 

Estaca zero. NJ, 07/01/2012. 

Luz no fim do túnel. TN, 07/01/2012. 

 

O uso de uma linguagem popular nas narrativas jornalísticas é eficaz na 

construção de uma relação de pertencimento. Expressões como “o pau cantou”, “polícia 

bandida” e “mão na botija” são utilizadas com grande frequência nos espaços mais 

informais do cotidiano social e, quando utilizadas nas narrativas jornalísticas, permitem 

ao texto tornar-se mais familiar e de fácil compreensão.  

Percebe-se ainda a presença da intertextualidade, no caso da frase “Tudo como 

antes no quartel de Abrantes”, expressão cunhada por Napoleão Bonaparte séculos 

atrás, oferecem um clima ficcional à narrativa, tornando-a bastante atrativa. Assim, a 

objetividade da notícia fica em segundo plano, dando espaço à construção de um laço de 

proximidade do jornalista com o leitor. 

Os usos de chavões, expressões e provérbios populares na linguagem jornalística 

tanto evidenciam o objetivo de alcançar cada vez um publico maior de leitores (traço 



63 

 

característico da comunicação de massa), como demonstra o lugar e o destino daquela 

narrativa: as classes mais baixas, que mais sofrem e carregam o estigma da violência e 

onde não há espaço para termos eruditos.  

 

Metáforas, hipérbole e sinédoque: 

Dentro das muralhas; onde a vida e a morte caminham lado a lado. NJ, 19/01/2012 

Macaíba sai na frente e decreta “guerra” contra o jogo do bicho. JM, 20 a 26/01/2012 

Mais um rei do tráfico entre nós. 31/01/2012 

RN se transforma no “paraíso” das drogas. JM 06 a 12/01/2012 

“Lei do Silêncio” em São José de Mipibu. 20 a 26/01/2012  

Medo e insegurança nas linhas de ônibus da Grande Natal. 20 a 26/01/2012 

Medo e insegurança nas Praias do litoral Sul. 27/01 a 02/02/2013 

Espetacular fuga do inferno – 41 presos escapam de madrugada da penitenciária. 

NJ,21/01/2012 

 

Destaca-se ainda o uso frequente de figuras de linguagem que agregam à notícia 

um valor mais emotivo e ficcional. A metáfora, uma comparação implícita, está 

presente em expressões como “rei do tráfico” para apontar o comandante de uma facção 

criminosa que trafica drogas e “vida e a morte caminham lado a lado” para descrever a 

vida dentro dos presídios. Já a hipérbole, é uma marca do discurso oral popular 

caracterizado pelo uso de expressões exageradas, é encontrada nas notícias em 

expressões como “fuga do inferno” ou “medo e insegurança nas Praias do litoral Sul”. 

Já “Medo e insegurança nas praias do litoral Sul” caracteriza-se uma sinédoque, uma 

figura de linguagem bastante usual na escrita jornalística que cria generalizações, no uso 

do todo por uma parte. Não é possível que todas as praias do Litoral Sul estejam sob o 

julgo do medo e da insegurança. 

O nível das palavras utilizadas aponta a busca cada vez maior pela conquista de 

um público-leitor amplo e diversificado. Expressões populares como “com a boca na 

botija” e “o pau cantou” são facilmente encontradas próximas a outras expressões cultas 

da língua portuguesa, gráficos estatísticos ou infográficos que exigem níveis específicos 

de conhecimento para serem interpretados ou que por outro lado, torna o texto 

jornalístico mais claro, fácil e compreensível à primeira leitura.  

As escolhas dos jornalistas por noticiar um fato obedecem a critérios diversos, 

que combinados simultaneamente, tornam a narrativa noticiável e por meio da leitura, 
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permitem ao leitor reconstituir um contato com a realidade que não é a objetiva em si 

mesma, mas a sua representação técnica ou lingüística. Segundo Grundzinski (2009), 

alguns dos critérios são:  

 

A proximidade – O raciocínio é de que o homem se interessa 
principalmente pelo que lhe está próximo; a atualidade – O homem 

se interessa principalmente pelos fatos mais próximos no tempo; a 

identificação social – Admite se que a identificação social processa-
se debaixo para cima da pirâmide que costuma representar sociedades 

divididas em classes. O que determinará a identificação não é uma 

situação real na escala da sociedade, porém projeções ideais desta 

situação, sim; a intensidade – Considera-se que, admitindo dois 
eventos equivalentes, é mais notável o que tem maior intensidade 

aferida em números. Às vezes, é na coincidência que reside o ponto 

focal de interesse como, por exemplo: a mortede cem crianças no 
incêndio de um circo é mais espetacular que a mortede outras cem 

crianças, por fome, nas comunidades pobres. O ineditismo – A 

raridade de um acontecimento é fator essencial para o interesse que 
desperta. A probabilidade em jornalismo diz respeito ao conhecimento 

que presumivelmente o público tem dele. Assim, a chegada do homem 

à lua pode ter. A identificação humana – Tal especificidade é 

atingida quando um grande atleta ou uma cantora notável passa a 
despertar interesse mesmo entre os que não apreciam esportes ou 

canto (p. 5).
20

 

 

 

Seguindo na análise, percebem-se nas páginas dos noticiários duas outras formas 

narrativas bastante ricas em simbolismos e capazes de oferecer uma leitura rápida e 

sintética da “realidade”: charges
21

 e ilustrações. Em especial no caso da violência, elas 

variam desde abordagens irônicas a situações dramáticas da realidade até à reprodução 

de ideias do senso comum que reafirmam preconceitos e estigmas sociais, como 

empreendem duras críticas aos problemas cotidianos.  

O processo de criação das charges obedece a critérios semelhantes aos da de 

elaboração das notícias e, segundo Grundzinski (2009), 

 

Elas tem grande importância nas páginas dos jornais, na internet e na 

televisão. Através do humor, da crítica e dos fatos ocorridos, o leitor 
cria um elo com essas ilustrações e, muitas vezes, opta pela leitura da 

charge que se torna de fácil entendimento e de rápida assimilação. 

Para que este desenho seja decifrado, o chargista, mesmo sem saber, 
utiliza-se de teorias da comunicação em sua construção, para que o 

                                                        
20

 Destaques nossos. 

 
21Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum 

acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidas. A palavra é de origem francesa e significa 

carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco. 
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leitor tenha entendimento rápido e adequado do que está implícito na 

charge. Fatores de relevância como proximidade dos fatos, interesse 

público, intensidade, entre outros, estão presentes na composição de 
seus traços (pp. 1-2).  

 

O uso de humor para relatar a fatalidade dos crimes violências e fatos trágicos 

oferece ao leitor uma violência filtrada pela comicidade. Não concordamos 

completamente com a autora acima quando afirma que na charge o entendimento 

geralmente é adequado, no entanto, sabemos que o humor possui um grande potencial 

crítico e desestabilizador. Conforme COSTA (2002):  

 

O humor dentro do jornalismo poderia ser, deveria ser o impulso 

que leva a realizar um esforço de imaginação na tentativa de 

descobrir o que está certo através de uma coisa que parece 

errada, e como esta coisa deveria ser. Ou o que está errado na 

coisa aparentemente certa, procurando inclusive as razões 

daquela coisa errada. Isso significa admitir, conscientemente e 

com responsabilidade política, a participação mais ampla do 

receptor na construção da mensagem. Na verdade, essa deveria 

ser a tônica da prática jornalística como um todo, e se não é, é 

insuficiente apenas lamentar o fato (p. 7). 

 

Nos jornais analisados, apenas a Tribuna do Norte publicou charges referentes à 

questão da violência na cidade de Natal. Reproduzidas logo mais adiante, as charges 

podem ser classificadas em torno de dois temas em especial: o elevado número de 

ocorrências de assaltos no transporte público de Natal-RN e a fuga histórica do Presídio 

de Segurança Máxima de Alcaçuz.  

TN, 14/01/2012. TN, 21/01/2012 
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TN, 22/01/2012 
 

TN, 26/01/2012 

Figura 13: Charges publicadas na Tribuna do Norte no mês de JAN-2012 sobre o tema 

da violência e Segurança Pública. 

 

É interessante observar, que as charges publicadas são um forte atrativo à 

atenção do leitor e posicionam o cidadão comum como refém da “onda de violência” 

que “percorre” a cidade. As mensagens implícitas tanto conotam a banalização da 

violência, a passividade completa do cidadão, quanto agregam desvalia ao poder 

público em controlar a situação.  

Cada vez mais, os meios de comunicação produzem estilizações do fenômeno da 

violência que incidem diretamente no imaginário popular: “o bom ladrão”, “o político 

corrupto carismático”, “o traficante evangélico”, dentre muitos modos e personagens de 

contornar o universo da violência. Nas narrativas jornalísticas, sabemos que as notícias 

são baseadas em ocorrências reais, mas a estilização agrega traços ficcionais que 

vislumbram e anestesiam o leitor. Nesta ordem, Takeuti (1995) questiona: 

 

TN, 20/01/2012 
 

TN, 11/01/2012. 



67 

 

Se, por um lado, há medo, desconfiança e isolamento, por outro, há o 

fascínio diante das imagens reais ou estilizadas dessa violência, haja 

visto os altos índices de audiência dos filmes de violência estetizada 
ou de reportagens, como "Aqui Agora", que dão ênfase à 

dramatização sensacionalista de "casos policiais". Qual será o sentido 

dessa necessidade "voyeurista" que privilegia "escatologias 
estetizadas"? Que funções exercem no psiquismo das pessoas, para 

além de produzirem apreensões e stress? (p.2). 

 

Segundo Sérgio Adorno (1994), a imprensa não explora a dramatização do crime 

de maneira espontânea e ilimitada, mas “ela é a expressão de profundos sentimentos 

populares, que de certo modo dramatizam a criminalidade, e tem certa relação de 

identidade com o modo como a criminalidade é veiculada”. Há, portanto, uma relação 

de cumplicidade na relação realidade-meio-receptor que não é estática e é 

retroalimentada diariamente.  

 

4.4 – FRONTEIRAS SOCIOESPACIAIS DA VIOLÊNCIA 

Ao longo da história social, a violência desempenhou diferentes papéis e recebeu 

diferentes significações culturais. No passado ela deu sentido à vida social, sendo 

contida de diferentes formas, dentre as quais se destacaram os rituais expiatórios 

(GIRARD, 2008), que operavam como mediadores dos sujeitos com o mundo social e 

com o transcendente. Com o passar do tempo, conforme Elias (1994), a violência 

passou a ser subordinada às leis, oferecendo ao Estado o monopólio do uso da violência 

e o poder de usá-la diante de ameaças à ordem social estabelecida. 

Atualmente, em um contexto de circulação global das informações, percebe-se 

uma crescente estilização da violência, pois de diferentes formas, a violência tem cada 

vez mais feito parte da vida das pessoas. Neste cenário, os meios de comunicação são 

grandes responsáveis pela circulação de informações sobre os riscos aos quais os 

cidadãos estão expostos. Sem esta mediação, é difícil, custoso e demorado se tomar 

conhecimento do que se ocorre para além das nossas fronteiras, do nosso bairro, da 

nossa cidade. É por isto que se afirma que os processos de globalização tiveram como 

combustível principal o desenvolvimento das ferramentas comunicacionais. 

No que se refere ao crescimento da violência, é exigida dos cidadãos comuns a 

adoção de medidas de segurança adicionais que são cada vez mais difundidas pela 

mídia. Os noticiários e programas de entretenimento dedicam parte da sua programação 

apresentando à sociedade regras e padrões de comportamentos diante de situações de 

violência (assaltos, sequestros, brigas, tiroteios). 
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Desta maneira, nem sempre é necessário que um indivíduo tenha sido vítima da 

violência para que ele se sinta atingido por ela. Somando-se às narrativas vindas 

daqueles que fazem parte do seu círculo social próximo, estão os noticiários dedicados 

especificamente às questões da violência (Patrulha da Cidade, Linha de Fogo, Patrulha 

Policial), que são capazes de instalar sobre os sujeitos uma sensação de medo 

permanente, conforme apontou Sento-Sé (2003): 

 

No que diz respeito à segurança, isso quer dizer que não é necessário 
que um dado indivíduo, ou alguém de seu círculo mais próximo, tenha 

passado por uma situação de vitimização para que se sinta atingido 

pela violência de que tem notícia. Sentimo-nos atingidos em nossa 

confiança de que estamos seguros a cada vítima de que tomamos 
conhecimento, a cada caso que chega até nós por relatos de terceiros. 

Ficamos abalados e solidários com as vítimas. Vale ressaltar que tal 

sentimento de solidariedade costuma variar de acordo com alguns 
traços fundamentais da vítima, sendo tão maior quanto mais próximos 

nos sentimos dela. Esse dado é importante por uma série de fatores, 

dentre eles por sugerir que não são exatamente os índices de 
vitimização que causam temor, mas aspectos outro, como perfil das 

vítimas, modalidades de violência e regiões em que ocorrem os casos 

reportados (p. 10). 

 

Desta maneira, quanto mais seja aproximado o perfil da vítima noticiada em 

relação ao perfil do leitor, maior o grau de comoção e envolvimento desse leitor. Com 

este crescente sentimento de vitimização, se fortalece o imaginário da cidade como 

locus da violência e estimula uma busca permanente por alternativas privadas de 

segurança e a busca por espaços públicos cada vez mais seguros (shopping centers, 

condomínios, clubes privados) que, conforme Caldeira (2000) termina por criar ao 

menos dois importantes problemas: segregam o espaço público e criam perfis de 

sujeitos potencialmente violentos. Este processo remete-se à construção apresentada por 

Wieviorka (2006) de processos de objetivação e subjetivação da violência. 

A segregação espacial e social tem sido um tema bastante explorado pelas 

Ciências Sociais em decorrência dos estudos sobre a violência urbana. Autores como 

Bauman (2003; 2009), Wacquant (2008; 2001), Caldeira (2000), Soares (2011), Zaluar 

(1994) têm discutido bastante sobre os reflexos materiais e simbólicos da violência nas 

dinâmicas das cidades por todo o mundo. Neste imaginário, circulam notícias oriundas 

dos meios de comunicação, legitimando estereótipos e preconceitos e transformando a 

forma da sociedade observar e relacionar-se com determinados sujeitos e espaços da 

cidade. 
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Nos jornais pesquisados, percebemos claramente uma tendência muito antiga e 

comum de apontar o lugar da violência como os espaços habitados pela pobreza. Em 

Natal, a cidade é subdividida administrativamente entre Regiões Norte, Sul, Leste e 

Oeste. A região Norte, é recorrentemente apontada pelo imaginário popular baseado no 

senso comum como uma região pobre e de onde provém a violência, em detrimento da 

Zona Sul, a região “menos” violenta. A sensação de segurança é inversamente 

proporcional entre uma região e outra, apesar das duas possuírem problemas comuns 

como assaltos, roubos, sequestros, tráfico de drogas etc. 

Segundo estudos na área da Sociologia e Antropologia Urbana (Caldeira, 2000; 

Canclini, 1997; Castells, 1973), há uma forte tendência social a associar a origem da 

criminalidade e os criminosos às periferias, marcando estes espaços como “habitat 

natural” da violência. Um dos efeitos desta segregação espacial e social é a criação de 

estereótipos e estigmas que maculam grupos, pessoas ou regiões, tornando-as, apesar de 

nem sempre serem, pessoas e ambientes de risco. 

Conforme Wacquant (2001), esta tendência mundial é legitimada por uma 

cultura higienizadora, que busca “limpar” a “sujeira” do crime e da violência por meio 

do aparelho policial e penal. O resultado deste processo é a criminalização da pobreza, a 

estigmatização racial (negros são pretensamente criminosos) e a segregação espacial 

(bairros mais valorizados, bairros menos valorizados). 

Mudanças de comportamento podem ser verificadas na sociedade com base 

neste imaginário de risco difundido. Em estudos como os de Caldeira (2000), Vianna 

(2006) e Vaz (2005), revela-se que há uma forte disposição das classes médias e altas a 

evitarem espaços marcados pela pobreza. O morro, a favela, a comunidade e tudo o que 

de lá emana (música, arte, talentos, profissionais) tendem a serem inferiores ou 

reconhecidos como potenciais atores do crime, alterando a forma de circulação das 

classes sociais pela cidade. 

Nos jornais examinados, além de se destacarem notícias que ratificam a 

criminalização das classes e espaços das classes econômicas mais baixas, os jornais 

utilizam outras estratégias didáticas para enfatizar a informação, como mapas, 

caricaturas e diagramas, como se vê a seguir: 

Policiais Militares pararam e revistaram motoqueiros, no fim 

da tarde de ontem, em barreira montada na Rua Felizardo 

Moura, acesso à ponte de Igapó. TN, 13/01/2012 
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A presidenta da Cooperativa dos Transportes Alternativos de 

Natal – TRANSCOOP, Maria Edileuza Queiroz, disse que o 

problema nos opcionais é menor. Ela conta que em Janeiro, só 

houve três assaltos, em Parque das Dunas, Redinha e Nova 

Natal, todos na Zona Norte da Cidade. TN, 28/01/2012. 

Os canteiros de Natal estão sujos, malconservados e servem, 

muitas vezes, como abrigo para mendigos que passam o dia 

pedindo dinheiro nos semáforos da cidade. A cena se repete em 

vários bairros da capital. Além da sujeira e pedintes, que 

incomodam motoristas, moradores, comerciantes e transeuntes, 

alguns pontos viraram verdadeiros centros comerciais. Vende-

se de tudo nos espaços que deveriam na teoria, apenas dividir 

as avenidas movimentadas. Em alguns locais, os pedintes 

armam redes e transformam o espaço numa espécie de 

acampamento. TN, 04/01/2012. 

Motorista foi assassinado com tiro na cabeça na Zona Leste. 

JM, 20-26/01/2012 

Outra vez, novamente: Presos aproveitam chuva forte e 

vigilância fraca e fogem do CDP da Zona Norte. Já são cinco 

fugas este ano. NJ, 20/01/2012 

Somando-se às narrativas, estão infográficos e mapas que ratificam a segregação 

espacial a partir do universo da violência: 
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Figura 14: Infográficos apontando os territórios violentos em Natal-RN. 

 

Como se viu, constata-se uma forte propensão a apontar os ambientes mais 

pobres da cidade como aqueles onde vivem e de onde partem os criminosos para o resto 

da cidade. É importante destacar que, em nenhuma das publicações analisadas (no 

período de 30 dias), registram-se ocorrências de crimes ou outras formas de violência na 

Zona Sul de Natal-RN, com exceção a um único assalto a um grupo de evangélicos no 

bairro de Candelária e um assalto a uma casa lotérica localizada em um grande 

supermercado. A violência, segundo os jornais analisados, possui um lugar comum e 

um agente-padrão: as regiões pobres, periféricas, habitadas pelas classes populares, bem 

longe de onde residem e circulam as classes mais altas da cidade. 

Conforme Wacquant (apud BAUMAN, 2003),  

 

ser pobre numa sociedade rica implica em ter o status de uma 

anomalia social e ser privado de controle sobre sua 

representação e identidade coletiva; a análise da mancha urbana 

do gueto norte-americano e da periferia urbana francesa 
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[mostra] a privação simbólica que torna seus habitantes 

verdadeiros párias (p. 108). 

 

Neste contexto, levando em consideração as representações midiáticas da 

violência e seus efeitos sobre a sociedade, verifica-se um deslocamento do sofrimento 

do campo simbólico, imaginário, para as práticas sociais cotidianas. A violência 

atribuída à pobreza alterou a forma de perceber o outro e em especial as pessoas mais 

vulneráveis, aquelas com menor poder de defesa, incapazes de impor suas 

representações, que passaram a ser representadas como causadoras do sofrimento e 

medo social. Essa ligação é estabelecida em virtude das relações de poder existentes nas 

sociedades, que torna conveniente agregar aos pobres a responsabilidade dos problemas 

sociais. 

Como resultado de um amplo processo de exploração capitalista por todo o 

mundo, a idéia de que a violência e a criminalidade surgem a partir da pobreza foi 

facilmente difundida em virtude destes grupos socialmente explorados e pobres não 

constituírem interlocutores capazes de promoverem e difundirem ao mundo as relações 

positivas de sociabilidades que emanam da pobreza. Ocorre entre os grupos mais 

conservadores a falsa posição de que relaciona a questão criminal com a pobreza. Esta 

associação é conveniente a determinados grupos que buscam explicações rápidas e 

superficiais às ocorrências de violência em especial, nos grandes centros urbanos. 
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4.5 – O CORPO E A MORTE CIRCUNSCRITOS PELA VIOLÊNCIA MEDIADA 

A sociedade midiatizada busca diariamente um responsável pelas ocorrências de 

violência nas cidades. Busca-se um sujeito, uma característica (tatuagem, vestimenta, 

cicatrizes, cor da pele), uma face, um corpo. Busca-se a personificação da violência para 

a execução de um ritual expiatório (GIRARD, 2008) que seja capaz de minimizar o 

medo e o sofrimento das pessoas diante da possibilidade de ser a próxima vítima. Nesta 

procura diária e repetitiva, a mídia oferece grandes contribuições. 

A personificação da violência acontece diariamente nos programas de televisão, 

nas páginas dos jornais, na internet. Sobressaem-se exibições diárias de linchamentos, 

de prisões, de justiçamentos populares diante de câmeras com a narração de 

apresentadores ou opiniões de jornalistas que legitimam tais ações em nome de um 

poder popular que busca frear e dar uma resposta ao problema da violência. Na esfera 

midiática, o corpo é o alvo das representações mais comuns. 

Existem nos meios de comunicação de massa algumas representações estéticas 

generalizadoras dos corpos das pessoas que sugere padrões para cada campo social. Na 

moda, apresentam-se corpos esguios que desfilam vestindo roupas que seguem 

diferentes tendências culturais. No esporte, corpos velozes, musculosos traçam uma 

imagem de força e vitalidade. Na política, corpos elegantes, firmes e poderosos. Na 

ciência, corpos limpos, claros e reluzentes. As imagens do corpo apresentadas pela 

mídia são, conforme Santaella (2008), a glorificação de um corpo imortalizado pela 

televisão, pelas revistas e jornais: 

 

São, de fato, as representações nas mídias e publicidade que têm o 

mais profundo efeito sobre as experiências do corpo. São elas que nos 

levam a imaginar, a diagramar, a fantasiar determinadas existências 
corporais, nas formas de sonhar e de desejar que propõem (p.126). 

 

A conferência do status de “glorioso” ao corpo representa a não-aceitação e o 

retardamento de sua finitude. A violência, como fenômeno negativo, impõe ao corpo o 

peso da negatividade da morte. Contraditoriamente, os jornais, revistas e televisão 

trazem todos os dias a morte estampada em suas páginas e programação. Como explicar 

este culto diário e fetichizado à morte? Como afirmamos, se por um lado os meios de 

comunicação constroem a idéia de um corpo imortal, por outro, a morte é presença 

quase obrigatória de diferentes formas nos veículos de informação de massa. 
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Conforme Morin (1970) e Angrimani (1995), as notícias que apontam 

assassinatos, suicídios, chacinas, brigas de rua, acidentes de trânsito despertam nos 

leitores uma jubilação secreta, que busca espantar da vida aquilo que mais se tem medo: 

a morte. Este sentimento comovedor é cada vez maior, mais aviltado, na medida em que 

a morte representada constitui relações afetivas com o leitor: quando o foco é a vítima 

da violência, a notícia provoca uma relação de identidade que gera medo, pânico e 

tristeza; quando a morte é do criminoso, a notícia desperta prazer e sentimento de 

justiça. 

Morin (1970) afirma que: 

 

A dor provocada por uma morte só existe se a individualidade 

do morto tiver sido presente e reconhecida: quanto mais o morto 

for chegado, íntimo, familiar, amado ou respeitado, isto é, 

“único”, mais a dor é violenta; não há nenhumas ou há poucas 

perturbações por ocasião da morte do ser anónimo, que não era 

“insubstituível” (p. 31). 

 

Em um contexto mundial de produção de informações em massa, as 

representações da morte também são produzidas em grande escala. Muitas vezes os 

noticiários são acusados de estimularem no seio da sociedade um movimento mimético, 

porém, é importante ressaltar que a notícia não se antecede ao fato.  

Sabidamente, a mídia não cria a violência que é noticiada diariamente. Sabe-se 

que a violência é intrínseca ao espírito humano, conforme apontou Girard (2008). O que 

ocorre é que quando a notícia torna-se mercadoria, a violência torna-se mercadoria por 

meio da notícia, finda por ser espetacularizadas e desta maneira, potencializada 

esteticamente. Surge portanto,  não só a criação de padrões estéticos a partir da 

violência, como também a saturação das informações que geram a não-informação. 

Historicamente comprovou-se o humano enquanto um ser que baseia seu 

comportamento na repetição. Repetindo, ele tende a reproduzir seus rituais, tradições, 

valores e saberes. Essa repetição ocorre inclusive com o primitivo ritual de criação do 

dispositivo do bode expiatório que representa a canalização da violência por meio da 

cultura. 

Todas as culturas constroem diariamente as vítimas expiatórias e em um 

contexto de sociedades de explorações capitalistas, destaca-se a forte tendência de 

tornar o pobre ou desafortunado naquele mais apropriado a ser sacrificado para salvar os 

demais. 
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Diariamente, os diferentes rituais mortuários da vida cotidiana são atualizados e 

repetidos pelos meios de comunicação através da violência noticiada, seja pela ênfase 

dada a cada acontecimento e ou pela forma como os eventos são tratados. Algumas 

notícias recebem um pequeno espaço, já outras, recebem destaques maiores. Todas estas 

situações correspondem a um desejo muito íntimo de um público-leitor só 

compreensível com ajuda da psicologia e da filosofia. Segundo Angrimani (1995): 

 

O cadáver impressiona por lembrar aos vivos “a imagem de seu 

destino”. O leitor, então, recebe um choque, imaginando que 

amanhã poderá ser a vez dele. Mas ao mesmo tempo que se 

produz este impacto (a morte ilustrada, ampliada, por um 

recurso de linguagem editorial sensacionalista), vem também o 

alívio. O jornal atende a uma necessidade inconsciente, onde o 

cadáver “ilustrado” morre “por procuração” no lugar do leitor 

(p. 56). 

 

Os corpos circunscritos pela violência carregam sobre si a negatividade da 

violência, mas por outro lado, oferecem ao leitor um “acalanto” conformador que se 

confunde com o medo ontológico característico da vida. A violência que provoca a 

morte, quando simbolizada nos jornais, anestesia e provoca a ilusão de que a morte está 

enquadrada, congelada e voltada ao outro (SODRÉ, 2002; SONTAG, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Corpo de menor assassinado na rua coberto com lençol. JM, 20-26/01/2012 
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Figura 16: Apenados aguardam revista na prisão. TN, 28/01/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Usuário de crack não se sente inibido. TN, 18/01/2012 
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Figura 18: Apenados dividem espaço reduzido da cela. TN, 07/01/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: ITEP recolhe corpo estendido no chão. NJ, 07/01/2012 

 

No material analisado, as imagens que traduzem o humano e a morte, quando 

associados à violência, recebem distinções impostas pelo modelo de sociedade em que 

cada imagem é veiculada. Em outras palavras, os sujeitos habitualmente apontados 

como agentes da violência e/ou provocadores da morte recebem um tratamento 

considerado “adequado” instituído pela estrutura social: o crivo da criminalização da 
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pobreza e da segregação racial. Com já dito, os agentes do crime são representados 

geralmente pelos pobres e negros da cidade (BAUMAN, 2003). 

Já no que se refere à morte midiatizada, esta se apresenta bastante diferente da 

morte relatada na vida real. Na vida real, ela provoca sofrimento, angústia, tristeza, o 

luto, a saudade. A morte representada pela mídia é perturbadora, impressionante “mas 

ao mesmo tempo atua no sentido inverso: “mata” o outro e “preserva o leitor”” 

(ANGRIMANI, 1995: 116). O corpo estendido no chão é traduzido como o outro, 

representando simbolicamente a garantia de integridade de quem o observa no conforto 

da sua casa ou do seu trabalho. 

Destaca-se, no material analisado, a representação da morte de diferentes 

formas: há a morte que resulta da vingança, a morte relacionada a dívidas do tráfico de 

drogas, a morte passional, a morte casual e a morte acidental. Todas estas modalidades 

se distanciam fortemente da morte representada pelas telenovelas, seriados, cinema e 

jogos virtuais. Estas formas de morte são esvaziadas do sentido negativo por meio de 

uma narrativa constituída por uma linguagem ficcional, mais formalizada, planejada e 

destinada ao entretenimento, neutralizada.  

Nesta ordem, afirmou Flusser (2007): 

 

A comunicação humana é um artifício aja intenção é nos fazer 

esquecer a brutal falta de sentido de uma vida condenada à 

morte (p. 90), (...) e promover o esquecimento da falta de 

sentido e da solidão da vida para a morte, a fim de tornar a vida 

vivível (p. 96). 

 

Em meio a tantas variações de usos da morte na mídia, deduz-se que o homem 

constrói e atualiza o Mito de Sísifo
22

, que nada mais é a criação de um absurdo plano de 

fuga, o enquadramento e retardação da morte, algo à qual não se pode escapar. 

 

  

                                                        
22

Na mitologia grega, Sísifo, filho do rei Éolo, era considerado o mais astuto de todos os mortais. O Mito 

de Sísifo é a metáfora do esforço inútil e incessante do homem que vive uma vida sem sentido, mas que o 

procura eternamente. O personagem foi condenado a rolar eternamente uma pedra até o alto de uma 

montanha que, ao tocar o topo, voltaria ao chão. O castigo é consequência da sua tentativa de enganar os 

deuses em busca da imortalidade. 
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CONSIDERAÇÕES (IN)CONCLUSIVAS 

 

 Um estudo qualitativo na dimensão que realizamos impossibilita a construção de 

conclusões objetivas e estatísticas. A melhor alternativa é, portanto, destacar ou reforçar 

alguns pontos que vão ao encontro dos objetivos apontados pela pesquisa e que ajudarão 

a compreender o cenário de construção e reprodução da realidade que nos propomos 

estudar. 

 A primeira questão que decidimos pôr em relevo é a qualificação da violência a 

partir do que é produzido nos jornais. A mídia reproduz uma idéia engessada de 

violência, quando deixa de incluir múltiplas formas de violação das leis, da moral 

social, do poder, do corpo. Frequentemente, a violência é reduzida ao problema da 

criminalidade. Desta maneira, percebe-se o enquadramento exato do agente da 

violência: o homem comum, pobre e desconhecedor das leis básicas de sociabilidade. 

Excluem-se do rol de violadores os agentes políticos ligados ao problema, os que 

executam a violência intelectual, os que fazem parte de organizações criminosas e 

atuam de maneira mais sofisticada. 

 Na pesquisa que realizamos, constatamos que a imprensa é uma fonte de 

informação que não pode ser desconsiderada e é legítima como fonte de pesquisa 

científica. Sabe-se que esta fonte, ao lado de tantas outras – como boletins de 

ocorrência, ofícios e peças jurídicas e até mesmo dados estatísticos – são construídos 

segundo critérios partilhados socialmente e incide sobre ela o peso da subjetividade 

tanto dos que produzem a notícia, no leitor como também do pesquisador. 

 Assumimos o pressuposto epistemológico que considera a realidade como o 

resultado da soma de fatos objetivos e subjetivos, mostrando-se complexa, múltipla e 

polifônica. Desta forma, a questão da violência social não pode ser analisada apenas do 

ponto de vista objetivo, mas também a partir do conjunto de relações e consequências 

subjetivas e simbólicas que dela emanam. 

 Na avaliação do ponto de vista quantitativo deste estudo, percebeu-se que ocorre 

uma subnotificação da violência do ponto de vista das ocorrências. Isso sugere que há 

uma defasagem entre a violência objetiva e aquilo que é noticiado. Um exemplo disto é 

a ausência de notícias sobre a violência em determinadas regiões da cidade. O que nos 

sugere que o aparato midiático sobre o qual nos debruçamos opera sob a influência de 

campos de interesses distintos, conforme apontou a Sociologia de Pierre Bourdieu 

(1997), e que atuam em um jogo de interesses-poder (de capitais variados). 
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 Não é possível que em uma dada região de uma cidade não existam ocorrências 

de crimes, roubos, agressão, morte ou acidentes, ainda mais quando, em jornais 

anteriores e posteriores, que ficaram de fora do período analisado, essas ocorrências são 

noticiadas. O que se pôde verificar foi a criação de “territórios da violência”, geralmente 

demarcados pelo critério da diferenciação de classes sociais: a periferia, habitat do 

“homem comum”. A mídia impressa que estudamos reflete a percepção da estrutura 

social estabelecida, ao mesmo tempo em que a reforça e participa ativamente em sua 

recriação constante a partir de interesses econômicos, políticos e culturais que 

representa e reivindica para si. 

 O que buscamos fazer neste estudo é demonstrar que as representações 

midiáticas da violência e da Segurança Pública que circulam em Natal atualmente são 

relacionáveis com as conclusões de outros estudos realizados desde a década de 1990. A 

sensação de desconforto, medo e insegurança motivada pelo crescimento da violência 

está presente ainda hoje nos sujeitos e de manifestam de diferentes formas na vida da 

população 

 O relatório da pesquisa realizado em Natal no ano de 1997 apontou que os 

cidadãos desta “pequena” cidade com aproximadamente 653.000 habitantes (IBGE) à 

época, já temiam a violência e a criminalidade da mesma forma que um habitante de 

São Paulo, com 9.650.000 habitantes no mesmo período. Ainda no estudo realizado 

naquele ano, constatou-se uma busca constante por proteção pessoal e residencial, ou 

seja, já se apontava para o crescimento de um produto bastante raro e até então 

consumido por pessoas das classes mais altas: a sensação de segurança, que está cada 

vez mais se mercantilizando. Do ponto de vista material, o mercado ofereceu uma gama 

muito variada de dispositivos tecnológicos de segurança, do ponto de vista imaterial, 

oferece a sensação de proteção e segurança. 

 Em um estudo mais recente, realizado em âmbito nacional, o IPEA 

(2012)constatou que, mesmo dotado de alto grau de subjetividade, o fator medo é um 

indicador que afeta a qualidade de vida refletindo diretamente no comportamento das 

pessoas. Na pesquisa, o medo social concentra-se em especial, em três categorias: a 

sensação de insegurança provocada pelo medo de sofrer uma morte violenta (assalto a 

mão armada, homicídios, suicídios e acidentes de trânsito); o medo que resulta do 

descrédito nas instituições policiais (policia militar, civil e federal) e sua atuação 

(atendimento, registro e investigação); o medo da violência que resulta da desigualdade 

social (desemprego, pobreza, baixos salários, tráfico de drogas). 
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 Na leitura dos textos e na análise das imagens, pudemos ainda observar a busca 

por um agente-violador, por um responsável pela “onda de violência” perene: de um 

lado está o delinquente (usuário de drogas, o desocupado, o que possui família 

“desestruturada”, o morador de rua), que merece uma penalização máxima – estar 

trancafiado nas delegacias, voltar para as penitenciárias e, conforme alguns veículos 

sensacionalistas, deve pagar com a morte pela morte que provocaram (olho por olho, 

dente por dente). Do outro lado está o policial, comumente apontado como responsável 

pela crise na Segurança Pública, pela corrupção, pela tolerância e pela clemência para 

com os criminosos. 

 Opera ainda, na imprensa, o que Sérgio Adorno (2002) chamou de crítica 

relativa às “agências de contenção da criminalidade”. As maiores críticas caem sobre a 

polícia, enquanto a Justiça geralmente é mais protegida, assim como os magistrados. 

Existe ainda, como revelado nas notícias analisadas, um descrédito em relação às 

prisões, consideradas uma “escola” do crime e em algumas vezes, rotuladas como  

“hotel de luxo”, mas que terminam sendo a única e dolorosa solução existente para 

contenção da violência e criminalidade. 

 A respeito da reprodutibilidade da notícia, foi possível constatar aquilo apontado 

por Bourdieu (1997): para os meios de comunicação, a concorrência faz a programação 

e pautas fugirem da originalidade, estabelecendo uma certa uniformidade no noticiário. 

Com isto, verificou-se a proximidade de pautas jornalísticas em noticiários com 

histórias tão distintas e com propostas e públicos também distintos. A mesma notícia foi 

retratada nos três jornais. O que as diferencia é a linguagem e o destaque dado a cada 

uma delas, que variava conforme o grau de exigibilidade de cada público-leitor. 

 Este cenário de uniformidade das notícias tem sérias consequências, pois aos 

leitores com menor acesso a canais de informação e conhecimento, resta-lhe comparar 

entre os meios de comunicação a veracidade da notícia ou suas possibilidades de 

representação, que ficam muito limitadas. Isso também finda por impor aos sujeitos os 

temas de interesse da própria mídia, sem que sejam socialmente importantes. Sem o 

direito de escolha, o leitor deverá ficar satisfeito com um único discurso. 

Sobre o discurso da violência, o que determina o ingresso de um jornal na 

categoria “popular” é, como vimos, a linguagem com que constrói suas narrativas. 

Algumas estratégias buscam criar um envolvimento do objeto com o sujeito-leitor, não 

admitindo, portanto, um distanciamento que anule a emotividade da notícia. Por outro 

lado, Marcondes Filho (2007, 2001) afirmou que o excesso desta carga emotiva é 
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gerador de uma anestesia. Esta anestesia imobiliza o processo de comunicação e torna-o 

um mero processo informativo. 

Não buscamos realizar uma análise do discurso, apropriada às Ciências das 

Linguagens, mas sociologicamente podemos afirmar que o discurso verbal e não-verbal 

apresentado, ora construído com base na normatividade da Língua Portuguesa e nos 

manuais de jornalismos, ora numa linguagem-clichê, tanto podem filtrar e minimizar o 

impacto das cenas dramáticas noticiadas, quanto podem causar sensações de pânico. 

 Isto posto, é mais do que apropriado retomarmos a assertiva do Sociólogo Emile 

Durkheim (2003:16), que afirma que “a vida coletiva, como a vida mental dos 

indivíduos, é feita de representações”. Assim, as representações partilhadas 

coletivamente são: 

 

Produto de uma imensa cooperação que se estende não apenas 

no espaço, mas no tempo; para fazê-las, uma multidão de 

espíritos diversos associaram, misturaram, combinaram suas 

idéias e sentimentos; longas séries de gerações acumularam aqui 

sua experiência e seu saber. (Op. cit, 1996: p.58) 

 

Desta maneira, conforme a concepção sociológica da representação coletiva, nos 

jornais analisados, uma série de realidades são construídas a partir do que a mídia faz 

circular entre os grupos de leitores. Está evidente que um leitor negro residente em um 

bairro pobre da periferia onde ocorre a “onda de violência” não realiza a mesma leitura 

das notícias da mesma forma que um leitor branco faz sentado em um dos cafés da Zona 

Sul da cidade. Mas ambos compartilham, dentro de seus grupos sociais, valores que 

recriam, atualizam e ressignificam suas realidades a partir daquilo que vivem e lêem. 

Esta é uma das características dos meios de comunicação: constroem pontes sobre 

abismos sociais e intersubjetivos, com consequências de agregação ou desagregação. 

A imprensa local, em especial os jornais estudados, ainda não priorizam o 

“jornalismo policial” ou as notícias sobre a violência ou criminalidade como uma forma 

de mobilizar a sociedade para reflexão sobre este grave problema. Como se pôde 

observar, apesar deste ser um tema bastante abordado nos jornais desde muito tempo, os 

jornalistas não estão preparados, do ponto de vista da sua formação profissional para 

levantar discussões mais aprofundadas sobre este tema. O conhecimento superficial é 

constatado, por exemplo, na confusão feita ao compreender violência e criminalidade 

como uma questão só. Uma consequência desta fragilidade é a violentalização de 

atitudes não violentas, porém criminosas. A construção do noticiário ignora em grande 
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parte das coberturas, a existência de profissionais da área que seriam capazes de 

incrementar a construção da notícia e estimular uma problematização social. 

 Outra questão importante é o uso de estratégias dramáticas com objetivo de 

agregar valor informativo às notícias, em detrimento de uma análise mais objetiva e 

prática. Muitas vezes as questões básicas “quem, fez o quê, quando, onde, como e por 

quê” são substituídas por depoimentos e narrativas bastante adjetivadas que resultam em 

apelo emocional capaz de atrair a leitura, mas bastante incapaz de reconstruir a 

realidade e propor soluções. 

 Na falta de fontes oficiais (polícia, justiça, testemunhas), muitas vezes 

especulações ganham espaços maiores que os necessários, além das pautas priorizarem 

os conteúdos mais impactantes e com ausência de uma investigação mais aprofundada 

capaz de verificar a veracidade das fontes.  

Em meio a este cenário de emoções, seja o medo, o pânico, a anestesia, a 

revolta, uma peça posiciona-se na centralidade das questões até aqui levantadas: o 

corpo. Pelo corpo circulam elementos orgânicos, químicos, calor, força, fluidos, 

secreções e simbolizações, que dão sustentação ao ser, como mostraram autores como 

Silva (2003) e Le Breton (2003). Essas emanações não se estancam na esfera 

fisiológica, nem apenas na esfera psicológica, mas  constroem pontes entre uma e outra, 

traçando um simbolismo corporal que alcança o social e oferece sentido à vida por meio 

da nutrição afetiva, sem a qual se destitui completamente a humanidade dos sujeitos. 
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APÊNDICE A 

 

Quadro sinótico de notícias referentes à violência e segurança pública publicadas 

no JORNAL TRIBUNA DO NORTE durante o período pesquisado.  

 

 

DATA/PERÍODO MANCHETE IMAGEM(S)  

01/01/2012 

Crime - homem é morto a 
tiros na zona norte 

Não consta.  

Caixa eletrônico é 

arrombado 
Não consta.  

Operação verão terá 540 

homens na segurança 

Policiais armados 
recebendo instruções 

para operação verão 

 

02/01/2012 Não houve publicação 

03/01/2012 

Br-101 concentra mais da 
metade dos acidentes no rn 

Gráfico divulgando o 

numero de acidentes nas 
estradas no período do 

fim do ano; no gráfico o 

desenho de um corpo 
estendido sobre uma 

pista 

 

Quadrilha assalta agência 

dos correios 
Não consta.  

Delegados vão decidir se 

entregam cargos 
Não consta.  

04/01/2012 

Insegurança aterroriza 

população de São Gonçalo; 

Assaltos – dono de uma 

fazenda no município de são 

gonçalo foi assaltado 36 
vezes em menos de um ano. 

Não consta. Capa. 

Miguel Noronha, 67 anos, 

36 vezes assaltado, 28 

boletins de ocorrência e 
nenhuma providência. 

Imagem da vítima 

exibindo os 28 boletins 

de ocorrência sobre a 
mesa de sua residência. 

Natal, p.12. 

05/01/2012 Não consta. Não consta.  

06/01/2012 Presos são transferidos 
Presos algemados sendo 

transferidos 
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07/01/2012 

Luz no fim do túnel 

Imagem de presos atrás 

das grades, em celas 

superlotadas deitados no 
chão; COR. 

Capa. 

Síria: atentado suicida mata 

25 pessoas em damasco.  
Não consta. Pág. 7 

Imagens apontam culpado 
por acidentes.  

Não consta. Pág. 7 

Sem estrutura, antiga DP é 
usada para abrigar presos.  

Presos amontoados 

dentro de uma das celas 

da delegacia. PB.  

Pág.11 

08/01/2012 

Presídio sem agentes, 

algemas e armas. 

Presidiários servindo 

seus próprios almoços. 
pág.7 

Presos da apac estudam e 

trabalham. 

Detento tendo aula de 

alfabetização; detento 
sorrindo diante de 

artesanato; 

Desembargador criador 
do projeto. PB. 

Pág. 8 

10/01/2012 

As galerias para fugas em 

Alcaçuz.  

Imagem do muro do 

presídio com a saída de 

um túnel na parte 
externa. COR. 

Capa. 

Sejuc sem recursos para 

fechar túneis de Alcaçuz.  

Imagem do túnel feito 

pelos detentos. 
Pág. 11. 

11/01/2012 

Presídios – sem estrutura 
nem profissionais 

suficientes a defensoria 

pública do RN tem mais de 
30 mil processos.  

Não consta. Capa 

Os 40 defensores do RN 
cuidam de 30 mil processos.  

Imagem de detentos 

pendurando suas próprias 

roupas. 

Pág. 9 

Sem defesa, detentos são 

esquecidos.  
Não consta. Pág. 10. 

12/01/2012 

Insegurança – bandidos 

fazem um assalto por dia aos 
ônibus.  

Não consta. Capa. 

Polícia registra um assalto 

por dia a ônibus em Natal. 

Gráfico com estatísticas 

sobre a criminalidade. 
 

 
Insegurança – após assalto Imagem de policiais 

Capa. 
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13/01/2012 no shopping, bandidos 

fogem atirando.  

revistando motoqueiros 

em blitz na Zona Norte 

de Natal. 

Assaltos a shoppings, casas 

e ônibus.  

Policiais realizando blitz 

nas principais avenidas 

de Natal; Policiais 

armados observando o 
trânsito; passageiros do 

transporte público sendo 

revistados. 

Pág. 11 

Delegado diz que número de 

assaltos cresceu.  
Não consta. Pág. 11. 

14/01/2012 

Ônibus é assaltado e casos já 

chegam a 10 este ano em 
natal.  

Imagem das câmeras 

instaladas no interior dos 
ônibus. Preto e Branco 

P.7. 

Mapa da violência inclui 

nordeste.  
Não consta. P. 8 

15/01/2012 

Desempenho da PF-RN fica 

entre os piores do ano.  

Imagem de policiais 
federais em operações 

contra o crime. Preto e 

Branco. 

P. 10 

Falta estrutura para rondas 

no litoral.  

Imagens de viaturas 
policiais quebradas e 

delegacias fechadas. 

Natal, p. 3. 

16/01/2012 Não houve publicação 

17/01/2012 
Alcaçuz: falta de comida e 

homicídio no fim de 

semana.  

Imagem de preso sendo 

conduzido à penitenciária 

por funcionário da 
COAPE. Preto e Branco. 

P. 11 

18/01/2012 

Polícia registra oito roubos 

de veículos por dia este ano.  
Não consta. Capa. 

Cracolândias locais. 

Imagem de usuários de 

drogas sentados em uma 

calçada. COR. 

Capa 

Estado não tem mapeamento 
do crack 

IMAGEM de um mapa 
que aponta áreas com 

alta densidade de 

usuários de drogas em 
Natal. 

 

Plano estadual de combate à 

droga não sai do papel. 

Imagem de dois homens 

e uma mulher 

consumindo drogas em 
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uma rua de Natal. 

Crack está em quase 90% 

das cidades. 
Não consta.  

 

 

19/01/2012 

Proteção antirroubo no carro 
pesa no bolso dos 

motoristas.  

Não consta. Capa. 

Natalenses investem alto 

contra roubos. 

Imagem de técnicos 
instalando equipamento 

antirroubo em um 

automóvel. 

Natal, P. 1 

Veículos roubados são 
clonados ou viram sucata 

Tabela com informações 
de valores de 

equipamentos eletrônicos 

antirroubo para 
automóveis. 

 

20/01/2012 

 

Mais assaltos a ônibus e 

fuga no cdp zona norte.  
Não consta. Capa. 

Polícia registra 14° assalto a 
ônibus.  

OBS: Notícia apresentada ao 

lado de um anuncio de 

veículos que toma 
aproximadamente 75% da 

página. 

Não consta. 

 
 

21/01/2012 

Governo troca a guarda 
depois da fuga de 41. 

Não consta. Capa. 

SEJUC investiga facilitação 

e negligência na fuga. 

Imagem dos muros da 

penitenciária. PB.  
Natal, p. 2. 

Novo diretor quer apoio da 
PM. 

Não consta. Natal, p.2. 

22/01/2012 

Novo diretor promete 
desarmar barril de pólvora. 

Imagem de encontro do 

diretor do presídio com 

comandante da PM. PB. 

Geral, p.7. 

Segurança é o segundo pior 

serviço. 

Comerciante do bairro 

Mãe Luiza atende 

clientes através de grades 

para evitar assaltos.  

Natal, p.3. 

23/01/2012 Não houve publicação 

24/01/2012 
APÓS A FUGA – Quatro 
dias após a fuga de 41 

detentos, a segurança de 

Imagem de brechas no 
muro do presídio. COR. 

Capa. 
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Alcaçuz mantém as mesmas 

falhas: guaritas desocupadas 

e PMs de menos na 
guarnição. 

Segurança de Alcaçuz não é 

reforçada após fuga. 

Imagem da área externa 

do presídio; Imagem da 

parte interna 
apresentando 

deteriorações. PB. 

Natal, p. 3. 

25/01/2012 

Insegurança – Na DP. Mais 
um ônibus urbano foi 

assaltado ontem. O número 

de ocorrências registradas 

este ano é divergente – o 
SETURN diz que foram 29 

e a polícia contabiliza 21. 

Imagem de ônibus 

estacionado de frente à 
delegacia de polícia. 

COR. 

Capa. 

Engenheiro reforça tese de 

facilitação em fuga. 

Imagem dos engenheiros 

e do diretor do presídio 
de Alcaçuz. 

 

Segurança sem controle dos 

casos de assalto a ônibus. 

Infográfico apontando 

ocorrências de assaltos 
na cidade. COR. 

Natal. P. 11. 

26/01/2012 

Assaltos a ônibus não param 

e motoristas fecham o 

transito. 

Não consta. CAPA. 

Assaltos – ônibus protestam 

contra insegurança. 

Imagens mostram fila de 

ônibus paralisados. PB. 
Natal, p.11. 

27/01/2012 

Homicídios voltam a cair 

em SP. 
Não consta. Geral, p.9. 

Assaltos a ônibus serão 

investigados por delegado 

especial. 

Não consta. Natal, p. 11. 

28/01/2012 

Revista é rigorosa em 
Alcaçuz. 

Imagem dos presos 
sentados sem roupa 

aguardando revista 

interna no presídio. 
COR. 

CAPA. 

Botão de alerta poderá evitar 

onda de assaltos aos ônibus. 
Não consta. CAPA 

Acidente na RN-093 
Imagem da colisão de um 
carro com um caminhão. 

COR. 

CAPA 

 Celulares, bebidas e drogas Imagem das drogas 
Natal, p. 3. 
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nas celas. apreendidas na revista. 

PB. 

Quatro pessoas morrem em 
acidente. 

Três imagens da 
ocorrência. 

Natal, p. 9. 

29/01/2012 

Polícia acompanha 

sazonalidade dos crimes de 

verão. 

Não consta. CAPA. 

Homem é morto a facadas 

na madrugada. 
Não consta. Geral, p. 8. 

Polícia tenta conter crimes 

de verão. 

Imagem da operação da 

PM nas praias. 
Natal, p. 3. 

Aumenta violência nas 

estradas. 
Não consta. Natal, p. 3. 

Hora da morte em Natal: 

20h30. 
  

30/01/2012 Não houve publicação 

31/01/2012 

Traficantes do Rio serão 

transferidos para Mossoró. 

Fotografia dos traficantes 
presos. Um encara as 

câmeras e o outro baixa a 

cabeça. PB. 

Geral, p. 7. 

Foragidos são suspeitos de 
crime. 

Não consta. Geral, p.6. 

*As descrições das imagens não correspondem às legendas do jornal, mas a interpretações do 

autor. 

Legenda:  
PB: Preto e Branco;  

COR: Colorido. 
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APÊNDICE B 

 

Quadro sinótico de notícias referentes à violência e segurança pública publicadas 

no NOVO JORNAL durante o período pesquisado.  

 

DATA/PERÍODO MANCHETE IMAGEM(S) EDITORIA/SEÇÃO 

01/01/2012 

Polícia bandida 

 

Policiais algemados 

sendo conduzidos 
por policiais.  

P. 2 

Segurança nota 5 

 

Bandidos algemados 

em viatura policial 
sob mira de fuzil de 

um policial militar.  

P.11 

Promessa de novos 
policiais civis, bombeiros 

e peritos. 

Policial Civil armado 

em comunidade 
periférica de Natal; 

Secretário de 

Segurança Pública.  

 

02/01/2012 Não houve publicação 

03/02/2012 

Pedofilia: vítimas 

afirmam que religiosos 
condenados foram 

expulsos. 

Não consta.  

04/01/2012 

Acidente para o trânsito 

na BR. 

Poste de iluminação 

caído sobre 
caminhão 

atrapalhando o 

trânsito, com SAMU 
e Bombeiros 

prestando socorro às 

vítimas. 

 

Medo toma conta das 
ruas de Fortaleza-CE – 

greve da PM. 

Não consta.  

DECLARAÇÃO DE 

INOCÊNCIA – PM 
suspeito de extorsão se 

apresenta e nega 

envolvimento. 

Imagem obtida do 

circuito interno da 
loja revelando o 

momento da 

extorsão. 

 

Cinco presos 

beneficiados com indulto 

natalino estão foragidos. 

Imagem do Diretor 

da COAP – 

Coordenadoria de 

Administração 
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Penitenciária. 

 

 

05/01/2012 

Usando celular, bandido 

leva R$11mil de casa 

lotérica. 

Imagem do Hiper 

Bom Preço, onde fica 
situada a casa 

lotérica. 

 

06/01/2012 

Mulher morre em ação 

policial para prender 
assassinos de comerciante 

em Brejinho-RN. 

Não consta. Capa. 

NOS TEMPOS DO 

VELHO OESTE – Caça 
aos criminosos que 

assassinaram comerciante 

termina em tiroteio e 
mulher morre com duas 

pistolas na mão 

Imagem do Delegado 

Geral da Polícia 

Civil.  

P. 12 

 

 

 

 

07/01/2012 

Assassinatos 

permanecem misteriosos 
Não consta. Capa. 

Maranhão: FUNAI apura 

se criança indígena foi 

queimada 

Não consta.  

ESTACA ZERO – 

Assassinatos que 

abalaram Natal em 2011 

continuam sem 
elucidação; Crimes 

aumentaram 50% em 

quatro anos. 

Imagem no centro 
superior de um corpo 

sendo recolhido pelo 

ITEP; Na parte 
inferior da página a 

fotografia de cinco 

vítimas de 

assassinatos não 
elucidados; Dentre 

eles, um corpo de um 

guarda de trânsito 
caído de bruços; No 

centro inferior, 

consta uma tabela 
que relaciona os 

crimes registrados 

em Natal nos últimos 

quatro anos.   

P. 11 

08/02/2012 Não consta. Não consta.  

09/01/2012 Não houve publicação 

10/01/2012 

PRIMEIRA FUGA DO 
ANO – Quatro presos 

escapam utilizando túnel 

que foi tapado com barro 

comprado na vaquinha 

Fotografia da 

Penitenciária 
Estadual de Alcaçuz.  

P. 11 
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pelos funcionários. 

“Vando” escapa de uma 

emboscada, mas é preso. 

Fotografia de 

Evandro Silva, 
sentenciado pela 

morte de duas 

pessoas.  

P.11 

11/01/2012 

SÃO PAULO: Suspeito 
de causar pânico tem a 

prisão temporária 

decretada. 

Não consta.  

O PERIGO MORA AO 
LADO – Moradores da 

cidade hortigranjeira, nos 

arredores do presídio de 
Alcaçuz, convivem com o 

infindável temor das 

fugas e das balas 

perdidas. 

Fotografia de 
moradora que de 

dentro de sua casa vê 

o muro da 
penitenciária.COR. 

P. 10 

12/01/2012 

MAIS UM ALVO – São 

Gonçalo (RN) registra 

mais uma morte violenta; 
Homossexual se torna a 

45ª vítima de assassinato 

em doze meses. 

Na foto, corpo 
estendido em um 

matagal sendo 

observados por 
peritos do ITEP. PB. 

 

 

P. 11. 

Causas dos crimes: 

drogas, brigas de gangues 
e acerto de contas. 

Fotografia do 
delegado que 

investiga homicídios. 

PB. 

 

13/01/2012 

Assalto e tiros levam 
confusão ao Midway 

Mall. 

Não consta. P. 2 

PM realiza operação em 
transporte coletivo 

Fotografia de policial 
abordando 

passageiros do lado 

de fora do ônibus. 

PB. 

P. 12. 

14/01/2012 

AZAR O DELES – 

Bandidos se assustam 

com viatura da PM e 
abandonam  um Honda 

Civic carregado de 

dinamite. 

Carro Honda Civic 

preto, abandonado 
com material 

explosivo. PB. 

. P. 11 

15/01/2012 
Dois morrem em acidente 
de motos em Mossoró. 

Não consta.  
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16/01/2012 Não houve publicação 

17/01/2012 

Preso morre esfaqueado 

no presídio e novo 
secretário assume 

prometendo deixar em 

alcaçus somente presos 
de alta periculosidade. 

Capa. 

Não consta.  

Morte de presidiário será 

apurada com rigor. 

Presidiário é levado 

para Alcaçuz em 
viatura da COAPE - 

Coordenação 

Penitenciaria. 

 

18/01/2012 Não consta. Não consta.  

19/01/2012 

Dentro das muralhas; 

onde a vida e a morte 

caminham lado a lado. 

Imagens internas do 

presídio deteriorado, 

de uma quentinha 
estragada e do lixo 

acumulado no pátio 

externo. 

 

20/01/2012 

OUTRA VEZ, 
NOVAMENTE: Presos 

aproveitam chuva forte e 

vigilância fraca e fogem 
do CDP da Zona Norte. 

Já são cinco fugas este 

ano. 

Presos sentados sem 

roupas em um pátio 
sobre o sol. 

 

21/01/2012 

ESPETACULAR FUGA 

DO INFERNO – 41 
presos escapam de 

madrugada da 

penitenciária. 

Fotografia dos 41 
foragidos, dentre os 

quais há assassinos, 

assaltantes e 
traficantes que 

estavam 

encarcerados no 

pavilhão inaugurado 
há três meses. 

 

22/01/2012 NÃO CONSTA. Não consta.  

23/01/2012 Não houve publicação 

24/01/2012 

TUDO COMO ANTES 

NO QUARTEL DE 

ABRANTES – Metade 
das guaritas continua sem 

guarda, mas secretário 

convoca agentes que 

estavam de férias ou 

Imagem de duas 
torres de vigilância 

da penitenciária de 

Alcaçus, onde uma 
delas está vazia. 
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cedidos. 

25/01/2012 

Engenheiro é mais um a 

dizer: a fuga foi 

facilitada. 

Na foto, comitiva 

visita penitenciária 
para realizar vistoria 

e apurar situação. 

Gestores e agentes 

penitenciários, além 
de policiais armados. 

 

25/01/2012 Fuga facilitada. 

Imagem panorâmica 

do presídio de 
Alcaçus sendo 

vistoriado por 

gestores 

penitenciários e 
técnicos. 

 

26/01/2012 

Teia do crime em 

Alcaçuz tinha até PM e 

advogados. 

Não consta.  

Goiás: delegacia algema 

presos à parede. 
Não consta.  

A essência do mal. 

Fotografia de 
policiais 

encapuzados com 

armas na mão diante 

de presidiários, 
divididos por um 

muro de arame 

farpado. P. 3. PB. 

 

Mais de 1.200 celulares 

apreendidos em 10 meses 

Presos agrupados no 
fundo de um 

corredor, com lixo no 

chão e estrutura do 
espaço deteriorada. 

COR. 

 

27/01/2012 

Teia do crime é alvo de 

sindicância 
Não consta.  

Alvo de investigação 

Fotografia de presos 

sendo revistados; 

fotos de gestores. 
PB. 

P. 3. 

 

 

 

28/01/2012 

Até uísque na 1ª revista 

do ano em Alcaçuz. 

Foto panorâmica do 

pátio principal onde 

os presos estão 
sentados aguardando 

finalização da 

vistoria; Policial 

 



101 

 

fortemente armado 

fazendo a guarda do 

presídio. 

Com a mão na botija. 

Fotografia dos 

policiais 

encapuzados 

adentrando o presídio 
para dar início à 

varredura; Foto que 

expõe o resultado da 
varredura: celulares, 

armas brancas e 

drogas. 

 

29/01/2012 NÃO CONSTA. Não consta.  

30/01/2012 Não houve publicação 

 

 

 

 

 

 

31/01/2012 

O dia em que o pau 
cantou na casa do 

clássico. 

Policiais abordam 

torcedores violentos; 
policial aponta arma 

de choque para 

torcedor caído no 
chão; policial dá 

murro no rosto de 

torcedor. 

 

Mais um rei do tráfico 
entre nós. 

Não consta.  

Mais um famoso em 

Mossoró. 

Imagem da parte 

interna do presídio 

federal de segurança 
máxima; imagem do 

apenado com os 

braços para fora da 
cela. 

 

BOTÃO DO PÂNICO – 

Com 34 assaltos 
registrados em menos de 

um mês, empresa de 

ônibus apelam para um 
novo sistema de 

segurança. 

Imagem de uma frota 

de ônibus 

estacionada na 
garagem da empresa. 

Destacam-se 

adesivos que 
divulgam o 

monitoramento dos 

ônibus pela polícia. 

 

 
*As descrições das imagens não correspondem às legendas do jornal, mas a interpretações do 

autor. 

Legenda:  
PB: Preto e Branco;  

COR: Colorido. 
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APÊNDICE C 

 

Quadro sinótico de notícias referentes à violência e segurança pública publicadas 

no Jornal Metropolitano durante o período pesquisado.  

 

DATA/PERÍODO NOTÍCIA IMAGEM(S)* EDITORIA/SEÇÃO 

06 a 12/01/2012 

RN se transforma no 

“paraíso” das drogas. 

Policiais realizam 

fiscalização em 
transportes; Imagem de 

apreensão de drogas 

pela Polícia Federal; 

COR. 

Capa 

Operação Verão 

contará com 800 

policiais em todo o 

litoral do RN 

Policiais em forma para 

Operação Verão. PB. 
Estado, p. 4 

Drogas apreendidas 

pela PF no RN tem 

aumento de 222% em 
2011 

Imagem das apreensões 

da polícia federal. PB. 
Polícia, p.6 

Campanha “Praia 
Segura” inicia dia 7 

Policiais escalados para 

a campanha do verão. 

PB. 

Polícia, p. 6 

Homem que matou 

namorada a facadas em 

Guamaré é procurado 
pela polícia do RN 

Imagem do suspeito do 

crime e da vítima. PB. 
Polícia, p. 7 

Polícia investiga crime 

de maus tratos contra 

idosos em Apodi 

Imagem de idoso 
agredido. PB. 

Polícia, p. 7 

Golpe por telefone faz 

polícia cercar Hiper 

Bompreço da Prudente 

de Morais 

Não consta Polícia, p. 7 

13 a 19/01/2012 

PM apreende 96 CNHs 

de motoristas 

embriagados na praia 
de Pirangi. 

Não consta. Capa 

Polícia Militar 

apreende 96 CNHs de 

pessoas que se 
encontravam 

Policiais organizam 

blitz nas rodovias do 

litoral; Policiais 
fiscalizam carros e 

Polícia, p. 6. 
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embriagadas em 

Pirangi. 

condutores; Tabela com 

informações de 

ocorrências. PB. 

Nova modalidade de 

furtos de veículos vem 

se tornando constante 

em lojas do ramo. 

Imagem de sistema de 

segurança mostra 
suspeito do crime. PB. 

Polícia, p. 7 

Soldados que vão para 

o Haiti fazem 

treinamento em Natal. 

Soldados em 

treinamento para a 

guerra. PB. 

Polícia, p. 7. 

Mulher é indenizada 
por permanecer presa 

mais tempo que o 

necessário. 

Sem imagem. Polícia, p. 7. 

Quatro pessoas da 

mesma família foram 

vítimas de assassinatos. 

Sem imagem. Polícia, p.7. 

Vândalos voltam a 
atacar o CAIC de São 

José de Mipibu. 

Imagem da escola 

atacada. PB. 
Estado, p. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 a 26/01/2012 

Medo e insegurança 
nas linhas de ônibus da 

Grande Natal 

Imagem de circuito de 

segurança instalado 
dentro de um ônibus 

mostra momento de 

assalto. COR. 

Capa. 

Macaíba sai na frente e 

decreta “guerra” contra 

o jogo do bicho. 

Apreensão de dinheiro 

e prisão de bicheiros. 

COR. 

Capa. 

Crackolândia em Nova 

Parnamirim. 

Imagem de praça 
utilizada por usuários 

como espaço ideal para 

consumo de drogas; 
Imagem de drogas 

apreendidas. PB. 

Estado, p. 5 

Psicólogo – elas estão 
em todas as cidades. 

Psicólogo emite 

opinião apontando a 
presença das drogas em 

todas as cidades. PB. 

Estado, p. 5. 

Medo e insegurança 

nas linhas de ônibus da 

Grande Natal. 

Imagem dos usuários 

do transporte coletivo 
sendo revistados pela 

polícia em blitz; Tabela 

com dados das 
ocorrências de assaltos 

Polícia, p. 6 e 7. 
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em 2012. PB. 

SINTRO-RN 

demonstra preocupação 
com índices 

alarmantes. 

Câmera flagra 

momento do assalto 

dentro de ônibus. PB. 

Polícia, p.6. 

Jovem conta 

experiência vivida em 
assalto. 

Jovem de costas para a 

câmera e de frente para 
ônibus dá depoimento 

de assalto sofrido 

dentro do transporte 
público.PB. 

Polícia, p. 7. 

Motorista foi 

assassinado com tiro na 

cabeça na zona Leste. 

Não consta. Polícia, p. 7. 

Adolescente que 

perturbava no CAIC foi 

morto com vários tiros 

na cabeça. 

Corpo estendido no 

chão coberto por saco 
plástico. PB. 

Estado, p. 8. 

Polícia Civil fecha 

bancas de jogo do 

bicho e apreende talões 
e dinheiro em Macaíba. 

Imagem de apreensões 

policiais. PB 
Geral, p. 10. 

“Lei do Silêncio” em 
São José de Mipibu. 

Policiais aglomerados 

diante da delegacia. 

PB. 

Geral, p. 10. 

 

 

 

 

27/01 a 

02/02/2013 

Ônibus continuam 

sendo assaltados na 
Grande Natal. 

Imagem de frota de 

ônibus em circulação 

em avenida 

movimentada. COR. 

Capa. 

Medo e insegurança 

nas Praias do litoral 
Sul. 

Imagem de casas de 

praia 

fechadas/abandonadas 
por causa da 

insegurança. PB. 

Estado, p. 5. 

Traficantes presos no 

bairro de Lagoa Nova 

Imagem das drogas 

apreendidas pela 
polícia. PB. 

Polícia, p. 6. 

Polícia prende acusado 

de assaltos a casas de 

praia no litoral Norte. 

Não consta. Polícia, p. 6. 

Apenas 4 foragidos de 

Alcaçuz foram 

capturados. 

Não consta. Polícia, p. 6. 
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*As descrições das imagens não correspondem às legendas do jornal, mas a interpretações do 

autor. 

Legenda:  
PB: Preto e Branco;  

COR: Colorido. 
 

 

Polícia prende padrasto 

acusado de estuprar as 

duas enteadas em 
Macaíba. 

Imagem do acusado 
capturado pela polícia. 

PB. 

Polícia, p. 6. 

Motoristas exigem 

ações definitivas contra 

constantes assaltos a 
ônibus na Grande 

Natal. 

Imagem de frota de 

ônibus. PB. 
Polícia, p. 7. 

Polícia promete 

operação ostensiva. 

Passageiros são 
revistados pela polícia 

dentro e fora dos 

transportes públicos. 

PB. 

Polícia, p. 7. 


