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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa as mudanças discursivas na construção do perfil social do 

usuário de maconha nas reportagens do jornal O Globo, entre os anos 2006 e 2015, a partir de 

um corpus de 72 matérias que foram coletadas por sorteio. Identifica uma relação entre as 

transformações que vêm ocorrendo nas narrativas e as alterações jurídicas que tendem a 

defender a descriminalização do uso de maconha no Brasil, com base na retórica do risco 

(VAZ, 1999), que considera aceitável as ações que não afetem a busca pela felicidade 

individual dos outros cidadãos. Utiliza um viés interacionista para mapear como a construção 

do usuário de maconha se torna aceitável pela sociedade no momento em que se descola da 

figura monstruosa denominada de “traficante”, que a mídia busca reiterar nas notícias do 

cotidiano. Conclui que as visões preconceituosas sobre usuários de maconha, nas matérias 

jornalísticas, ocorrem apenas para classes menos favorecidas economicamente e que, com o 

advento da legalização da planta, ocorreria um aprofundamento da distinção social, já tão 

latente nas cidades cosmopolitas contemporâneas da América Latina. 

 

Palavras-chave: Traficante; Preconceito; Estigma; Risco; Maconha.  

 

  



 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the speech changes from the construction of the social profile of 

marijuana users in O Globo newspaper reports, between 2006 and 2015, since a sample of 72 

subjects that were collected by a random method. It identifies the relationship between the 

changes in the narratives and the legal approaches, that tend to defend the decriminalization of 

marijuana use in Brazil, based on the rhetoric of risk (VAZ, 1999), which considers the 

actions acceptable, that do not affect the persuit individual happiness of other citizens. It uses 

an interactionist view to map how the construction of the marijuana user becomes acceptable 

to society as well as it takes off from the monstrous figure known as a "trafficker", which the 

media insists to reiterate in daily news. It concludes that prejudiced views on marijuana users 

in journalistic reports happen only for economically disadvantaged classes and that, with the 

advent of the plant legalization, the social distinction will increase, already so latent in the 

contemporary cosmopolitan cities of Latin American. 

 

Keywords: Trafficker; Prejudgement; Stigma; Risk; Marijuana.  
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Introdução 

Em uma sociedade composta por diversos grupos distintos, tendo cada um desses 

grupos o seu próprio conjunto de regras, é curioso observar como a palavra “traficante” vem 

assumindo uma conotação cada vez mais homogênea nas cidades cosmopolitas 

contemporâneas na América Latina. O termo parece concatenar as principais representações 

negativas que perturbam a busca pela felicidade de uma parcela de indivíduos nos dias de hoje 

e adquire, com isso, um papel importante no conflito político que busca definir os objetivos 

dos Estados, bem como as punições para os comportamentos dos sujeitos desviantes 

(BECKER, 2009). Nos principais centros urbanos do Brasil, principalmente no estado do Rio 

de Janeiro, o vocábulo “traficante” simboliza não apenas aquele indivíduo que comercializa 

uma substância ilícita, mas representa, na verdade, a figura de um monstro
1
 social que causa 

pânico pela possibilidade de aparecer subitamente na frente de qualquer um de nós.  

Os veículos de comunicação têm um papel fundamental na construção do campo 

semântico em torno do “traficante”, na medida em que a mídia vai dando visibilidade a certas 

representações e encobrindo outras. Deste modo, as narrativas jornalísticas exercem uma 

função estratégica neste jogo de forças, que envolve a sociedade e o Estado, entre outras.  

A gênese de alguns perfis sociais nestas microdisputas políticas resulta, com 

frequência, na materialização de algumas ideias na forma de leis, decisões judiciais, políticas 

públicas ou, até mesmo, programas de governo. Uma destas decisões jurídicas, por exemplo, 

deve legalizar o consumo de maconha no Brasil em 2017, uma tendência já reproduzida em 

outros países latino-americanos. A decisão depende de uma votação já iniciada no Supremo 

Tribunal Federal (STF), que é a corte jurídica mais importante no Brasil.  

A referida votação no STF diz respeito ao julgamento do recurso extraordinário 

número 635.659, que foi distribuído para a relatoria do ministro Gilmar Mendes em março de 

2011, com o objetivo de se discutir, “à luz do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, a 

compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para 

consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada” 

(SUPREMO..., 2011). 

No plenário da Suprema Corte, o julgamento teve início no dia 10 de setembro de 

2015, quando os dois primeiros ministros que se manifestaram, Edson Fachin e Roberto 

Barroso, votaram a favor do provimento do recurso, ou seja, favoráveis à legalização da 

                                                 
1
 Monstro aqui é visto como “aquele que fere a moral, ou aquele que não conseguimos identificar como familiar” 

(BRASILIENSE, 2010). Para um estudo detalhado sobre as representações monstruosas na imprensa, 

BRASILIENSE, Danielle Ramos. “Quando o filho mata o pai”. Tese de doutoramento em Comunicação 

Social. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010. 
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maconha no país. O terceiro ministro, Teori Zavascki, pediu vista dos autos e suspendeu a 

votação. Após serem incluídos diversos documentos e pareceres, contendo 10 volumes e 

quatro apensos, os autos haviam sido reenviados ao gabinete de Teori Zavascki no dia 17 de 

janeiro de 2017, dois dias antes de sua trágica morte num acidente aéreo. 

Neste contexto, pretende-se investigar como a representação midiática do traficante 

contribuiu para tornar aceitável, pelo restante da sociedade, a legalização do consumo de 

maconha no Brasil. Para atingir esta aceitação, foi fundamental promover um distanciamento 

entre a figura do usuário e o campo semântico maligno que envolve o traficante nas matérias 

jornalísticas. Enquanto instância produtora de sentido, dentro do polo comunicacional, a 

mídia busca transmitir para suas audiências uma noção de alteridade, através de uma figura 

monstruosa que é construída e reiterada frequentemente.  

Deste modo, a partir do momento em que os usuários passam a ser separados dos 

traficantes nas reportagens, estes consumidores de drogas se deslocam para a direção oposta 

na linha que separa a sociedade daqueles que violam as suas regras sociais. A consequência 

disso é que deixam de ser vistos como “drogados” – concepção que prevaleceu até o fim dos 

anos 1990 - e passam a se localizar no mesmo ambiente semântico que a própria audiência 

dos veículos se visualiza. Assim, tanto a audiência quanto os usuários passam a ser retratados 

como vítimas, pelas narrativas, já que estariam expostos aos mesmos perigos provocados pela 

existência do maior vilão das grandes cidades: o traficante. Esta mudança de paradigma fez 

com que leitores, telespectadores, ouvintes e usuários de internet passassem a enxergar os 

consumidores de drogas com um olhar de proximidade. 

Para verificarmos a ocorrência desta mutação discursiva, na qual o indivíduo que 

consome maconha vai se afastando da conotação criminosa que emana do termo “traficante”, 

serão analisadas as matérias jornalísticas que abordam as substâncias entorpecentes durante os 

anos 2000, em comparação com as reportagens dos anos 2010.  

No final dos anos 1990, o discurso que tratava os consumidores de psicotrópicos de 

forma pejorativa - com expressões como “maconheiros”, “drogados”, entre outras - começaria 

a se modificar. Nossa hipótese é que, nos anos 2000, o usuário passou a ser tratado como uma 

vítima dos efeitos das drogas (“viciado” ou “dependente”), a partir do momento que teria sido 

induzido pelo traficante a experimentar tais substâncias para, em seguida, ser capturado pelo 

vício e se tornar dependente químico.  

No entanto, ainda ocorreria um novo deslocamento, nos anos 2010, quando o usuário 

de drogas passa a ser visto como um cidadão de bem, que compra e consume produtos (ainda 

que sejam substâncias entorpecentes), em consonância com a estrutura capitalista do mundo 
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ocidental contemporâneo. Não seria mais o caso de se representar os usuários como doentes 

que precisariam de ajuda. Neste último estágio, é possível observar o total descolamento deste 

consumidor da figura do traficante nos discursos midiáticos.  

Esta separação reforçaria a necessidade permanente de combate ao traficante, 

enquanto o consumidor de psicotrópicos poderia exercer o seu poder de compra como bem 

entendesse. Logo, punir o usuário de maconha, por exemplo, já não fazia mais sentido no 

Brasil, no final dos anos 2010. 

Neste tópico introdutório cabe demarcar como a legislação vigente define os crimes de 

tráfico, uso e cultivo de substâncias psicotrópicas para estabelecermos uma comparação com a 

forma como estes sujeitos infratores são representados nas matérias jornalísticas. Será 

possível perceber, por exemplo, que nem sempre a gravidade penal dos crimes estabelecidos 

em lei é o que baliza a construção dos perfis sociais que irão se aproximar, ou se afastar, da 

audiência dos veículos no discurso midiático. Além disso, há ainda casos significativos nos 

quais indivíduos que praticam os mais variados tipos de crimes violentos, como assaltos, 

assassinatos, porte de armas letais, associação criminosa, tortura, entre outros, são 

denominados de “traficantes” pelas narrativas midiáticas, ainda que estes criminosos não 

tenham sido flagrados com nenhuma substância que os relacione à comercialização de 

entorpecentes. 

O discurso que começou a separar vendedores e consumidores de drogas ilícitas se 

materializou em lei no ano de 2006, quando foi sancionada a Nova Lei Antidrogas: Lei nº 

11.343/2006 (BRASIL..., 2006). As duas principais novidades trazidas por este dispositivo 

legal reforçam o que está sendo dito aqui. Por um lado, houve a descaracterização de porte 

para aqueles que passassem a ser apreendidos com drogas para consumo próprio. Por outro, 

aumentou-se a pena mínima para os casos de tráfico. Desta forma, segundo a Lei nº 

11.343/2006 (BRASIL..., 2006), ficou definido como usuário aquele indivíduo que “adquirir, 

guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (BRASIL, 2006, 

p. 03, grifo nosso). As penas previstas para quem for caracterizado como usuário de 

substâncias entorpecentes são: advertência, prestação de serviços à comunidade e medidas 

educativas. 

Como novidade, ainda que deixasse de ser considerado réu primário, o usuário não 

poderia mais ser preso, uma vez que a nova lei não estabelece pena de detenção. É justamente 

este trecho que está em votação no STF, onde se discute a possibilidade de descriminalização 

total para estes sujeitos.  
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Já para os casos de tráfico, as penalidades são bem mais pesadas. A pena mínima 

passou de três para cinco anos de reclusão - podendo chegar a até 15 -, além da previsão legal 

do pagamento obrigatório de multa. De acordo com o texto legal, é considerado traficante o 

indivíduo que 

importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, 

ainda que gratuitamente, sem autorização (...) (BRASIL, 2006, p. 04, grifo 

nosso).  

O campo semântico que parece ter norteado este dispositivo pressuporia um usuário 

passivo, que seria induzido a experimentar a droga para, em seguida, tornar-se dependente 

químico de substâncias entorpecentes. Estaria, então, na condição de vítima em relação ao 

lucrativo comércio estabelecido pelo traficante, este sim o maior elemento a ser combatido 

pelo Estado e que, por isso, teria imposta uma penalidade bem mais pesada. 

Após a redução da pena para os usuários, o passo seguinte seria o reconhecimento do 

livre arbítrio que pauta o capitalismo contemporâneo. Como a sociedade atual se concentraria 

em antecipar informações sobre o futuro, de modo a se obter o destino que se deseja, ter 

conhecimento sobre todos os riscos possíveis significaria poder delimitar aquilo que os 

homens podem ou devem fazer, ao mesmo tempo em que se imporia ao indivíduo o direito de 

ser feliz por consumir (VAZ, 1999, p. 15). Por esta lógica, não faria sentido proibir o uso da 

maconha, desde que aquele sujeito que a consumir não exponha os outros a nenhum tipo de 

risco. Assim, não importaria mais a quantidade de maconha a ser consumida, desde que não 

seja praticado nenhum ato, por este usuário, que possa prejudicar outros cidadãos. 

Há ainda os casos em que indivíduos cultivam as substâncias que constituem matéria 

prima para a venda de entorpecentes. O exemplo mais comum é quando as pessoas resolvem 

cultivar a planta da maconha em suas próprias residências. Para estes casos, a Nova Lei 

Antidrogas estipulou a mesma pena dos traficantes: “nas mesmas penas incorre quem semeia, 

cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas” 

(BRASIL, 2006, p. 04). Entretanto, apesar de a legislação atribuir a mesma gravidade para os 

crimes de tráfico e cultivo, o discurso midiático também tratou de separar esta atividade 

daquela figura que precisaria ser extirpada da humanidade: o traficante.  

O exemplo do cultivador nos permite inferir que, mesmo havendo uma definição 

formal de conceitos na Lei nº 11.343/2006 (BRASIL..., 2006), estas palavras não encerram 

um significado único, principalmente após serem transpostas para as narrativas jornalísticas. 
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Não seria apenas a materialização dos discursos, como o que começou a distinguir usuários de 

traficantes - e resultou na alteração legislativa de 2006 -, a condição suficiente para 

determinar o tratamento que cada termo receberá nos veículos da grande mídia. Na verdade, é 

possível observar que os deslocamentos parecem se configurar primeiro nas narrativas 

jornalísticas para, só então, referendarem-se no âmbito do Judiciário.  

Para aproximar os cultivadores da audiência, no dia 02 de abril de 2015 o jornal O 

Globo utilizou o seguinte título: “Justiça de SP: cultivador de maconha é usuário” (TINOCO, 

2015, p. 27). A matéria tratou da decisão judicial que desfez a condenação de um médico, de 

27 anos, que cultivava maconha na república estudantil onde morava, na cidade de Santos. A 

análise discursiva da reportagem, que será feita no terceiro capítulo (item 3.4), nos permitirá 

encontrar elementos que suavizam a gravidade do crime, ao mesmo tempo em que aproximam 

o criminoso do público leitor, através da oposição de sua representação em relação à imagem 

do traficante reproduzida nos meios de comunicação. Por enquanto, cabe apenas ressaltar que 

a legislação estabelece para o cultivador a mesma pena que deve ser aplicada a um traficante, 

conforme texto legal já mencionado, o que deixa claro que o cultivador de maconha não 

deveria ser considerado usuário, conforme enfatizou o jornal.  

Uma das hipóteses deste trabalho considera que a classe social do infrator seria um dos 

pilares mais relevantes para construir o perfil social de cada criminoso nas narrativas 

midiáticas. A investigação para confirmar tal hipótese foi realizada nas matérias jornalísticas e 

será abordada, com mais profundidade, no terceiro capítulo, após a discussão teórica em torno 

desta possibilidade. Neste momento, é válido registrar que a aproximação de alguns 

criminosos com a audiência se daria apenas quando ambos pertencerem às classes média e 

alta da sociedade. Sendo assim, estaria se reproduzindo a noção de que os indivíduos mais 

pobres, encontrados com drogas, seriam necessariamente criminosos para a mídia.  

Por outro lado, os mais abastados que fossem surpreendidos com as mesmas 

substâncias - ainda que na condição de traficantes ou cultivadores - deveriam ser absolvidos, 

uma vez que estes sujeitos estariam construindo suas identidades sociais com base em uma 

distinção, que seria reiterada contra aquilo que é mais próximo e representa a maior ameaça. 

As representações sociais destes consumidores de substâncias psicotrópicas não remeteriam a 

ideias associadas a monstros ou à violência. Esta distinção se constituiria, então, como uma 

das bases fundadoras para o preconceito discriminatório (BOURDIEU, 2007). 

Se, por um lado, o termo “cultivador” carregaria a conotação de um crime menos 

grave nas narrativas, a palavra “traficante”, por sua vez, remeteria a indivíduos associados a 

figuras monstruosas. Desta forma, a prática do crime em si perde relevância nas matérias 
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jornalísticas, uma vez que os sujeitos pertencentes às classes mais favorecidas 

economicamente não receberiam esta denominação, ainda que sejam enquadrados nas 

características descritas como tráfico pela versão original da Nova Lei Antidrogas 

(BRASIL..., 2006). Com a perda de relevância dos crimes, o “traficante” surgiria quase como 

um personagem imaginário, com a função de antagonista, nas reportagens. Deste modo, o 

primeiro objetivo específico fundamental deste trabalho será verificar tanto a incidência, 

como em quais situações a palavra “traficante” é mencionada nas narrativas. Para isso, se fez 

necessário analisar o discurso das matérias que abordassem qualquer uma das substâncias 

entorpecentes.  

Foi possível perceber que, nas notícias sobre apreensões em apartamentos de bairros 

nobres, longe das favelas ou comunidades pobres, os infratores não recebiam a denominação 

de traficantes. “A polícia encontrou anteontem, com um jovem de classe média, morador de 

Ipanema, duas drogas que nunca haviam sido apreendidas no estado” (COSTA, C., 2015, p. 

13). Na cidade do Rio de Janeiro, habitar no bairro de Ipanema possui uma conotação de 

sucesso e elevado poder aquisitivo, em relação ao restante da sociedade. Esta referência, 

acrescida do termo “jovem de classe média”, aproximaria o infrator do público a quem se 

dirige o jornal. 

A narrativa prossegue com relatos que evidenciam o crime de tráfico internacional de 

drogas previsto na legislação: “As investigações mostraram que ele integrava uma rede 

internacional que vende drogas oriundas da capital holandesa a jovens da Zona Sul. Patrick 

fez duas viagens a Amsterdã recentemente” (COSTA, C., 2015, p. 13). Ainda assim, em uma 

matéria que ocupou quase meia página do jornal impresso O Globo, em nenhum momento o 

termo “traficante” foi utilizado: “O material estava com Patrick Rubio Calmon de Aguiar, de 

27 anos, que morava com a mãe num apartamento na Rua Barão da Torre” (Ibid). 

A hipótese de que a classe social do infrator seria um dos pilares mais relevantes para 

se determinar o uso das terminologias que envolvem entorpecentes nas matérias jornalísticas, 

nos levou a escolher o jornal O Globo como mídia para seleção do corpus desta pesquisa. Em 

uma breve contextualização, o periódico fundado em 1925 já atingiu a marca de mais de 300 

mil exemplares por dia em circulação, segundo a Associação Nacional de Jornais (ANJ). De 

acordo com a ANJ, O Globo figura entre os cinco maiores jornais de circulação paga no 

Brasil desde o início da medição, em 2002, tendo ocupado o segundo lugar nacional na maior 

parte deste período. 

Desde sua fundação, O Globo sempre teve um papel relevante nas microdisputas 

políticas e sociais do Brasil. Com o passar dos anos, o Grupo Globo se tornaria um dos 
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maiores conglomerados de mídia do planeta. Um marco decisivo para esta ascensão foi a 

criação da Rede Globo, em 1965. “Em 1979, por exemplo, a emissora registrou audiência 

média anual de 49% no horário nobre, no Rio de Janeiro, e 51,5% em São Paulo. Em 1987 

estava ainda melhor na capital paulista: média anual de 53,5%” (BORELLI; PRIOLLI, 2000, 

p. 10). Com toda esta popularidade, o Grupo Globo assumiu indiscutível protagonismo no 

conflito político que busca definir os objetivos do Estado. Bucci (2000) descortinou um 

exemplo clássico deste papel exercido pelo conglomerado midiático:  

No dia 25 de janeiro de 1984, o Jornal Nacional
2
 tapeou o telespectador. 

Mostrou cenas de uma manifestação pública na praça da Sé, em São Paulo, e 

disse que aquilo acontecia em virtude da comemoração do aniversário da 

cidade. A manifestação era real: lá estavam dezenas de milhares de cidadãos 

em frente a um palanque onde lideranças políticas discursavam. Mas o 

motivo que o Jornal Nacional atribuiu a ela não passava de invenção. 

Aquele comício nada tinha a ver com fundação de cidade alguma. A 

multidão estava lá para exigir eleições diretas para a Presidência da 

República (BUCCI, 2000, p. 29).  

Já no ano de 2016, marcado pelo impeachment do segundo mandato da presidente 

Dilma Rousseff, as notícias veiculadas nas empresas do Grupo Globo mais uma vez 

exerceram relevante função no que diz respeito às disputas políticas do Brasil. 

Naquela mesma sexta-feira, o jornalista Merval Pereira, de O Globo, 

escreveu que, se comprovada a denúncia, “o impeachment da presidente será 

inevitável, caso ela seja reeleita no domingo”. Escreveu assim, no meio da 

coluna, como quem não quer nada, e ali plantou a semente.  

O desdobramento é conhecido: no domingo seguinte, Dilma foi reeleita por 

pequena margem e já na segunda-feira um grupo saía às ruas de São Paulo 

para pedir o impeachment. Trinta pessoas: uma irrelevância que, entretanto, 

O Globo transformou em notícia (MORETZSOHN, 2015). 

Neste cenário, a escolha de um veículo do Grupo Globo serve para demarcar bem o 

papel da grande mídia nestes conflitos permanentes de relações de poder. No vasto campo 

midiático, que abrange emissoras de rádio, canais abertos e fechados de televisão, jornais 

impressos, programação por demanda e portais eletrônicos de notícias, considerou-se que a 

análise dos textos escritos seria a melhor maneira de verificar a hipótese proposta dentro do 

prazo previsto para a conclusão deste trabalho. Desta forma, a escolha precisava ser feita entre 

os portais eletrônicos e os jornais. Ainda assim, é possível perceber que grande parte das 

reportagens são publicadas, na íntegra, em ambos os tipos de mídia textual do Grupo Globo: 

tanto nos impressos quanto nos portais.  

                                                 
2
 No ar desde 1º de setembro de 1969, transmitido simultaneamente para todo Brasil, o Jornal Nacional é o 

principal telejornal da Rede Globo e se manteve, na maioria de todos esses anos, como o horário de maior 

audiência do país. Para um estudo detalhado sobre a importância do Jornal Nacional e sua audiência, DA 

SILVA, Carlos Eduardo Lins. “Muito além do Jardim Botânico”. São Paulo, 1985. 
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Nos jornais, há ainda a vantagem de ser possível interpretar a hierarquização das 

matérias internas pelo tamanho do texto e pela sua disposição na página, em relação aos 

anúncios publicitários e às outras reportagens. No ambiente digital, onde não há limite de 

tamanho para a elaboração das reportagens, só é possível verificar a abrangência da notícia 

quando a mesma aparecer, temporariamente, em destaque na página principal do portal.  

Com o advento da grande rede, uma característica especial chegou para transformar 

consideravelmente a rotina jornalística: a velocidade de publicação e atualização das matérias. 

Isto significa que o repórter pode modificar uma mesma reportagem já publicada, todas as 

vezes que receber uma nova informação. Além disso, assuntos relacionados podem ser 

ligados ao mesmo texto através de hiperlinks. 

Na produção do impresso, cada informação relevante que chegar, após o texto final já ter 

sido enviado para as máquinas, resultará na produção de uma nova matéria para a edição 

seguinte, que provavelmente trará também um texto de apoio para contextualizar o assunto 

que havia sido abordado na publicação anterior. Por isso, no ambiente físico, a importância 

que recebe cada conteúdo pode ser medida pela incidência de notícias sobre um mesmo tema, 

ao contrário do que ocorre no meio digital, onde todas as informações podem se concentrar 

em um único endereço eletrônico.  

Desta forma, embora seja evidente a decadência das mídias veiculadas em suporte 

impresso, nos últimos anos
3
, a opção pelo jornal O Globo permite não só a possibilidade de 

observar o campo semântico em torno de algumas terminologias, como também de mensurar 

a incidência de notícias que contêm os referidos termos durante o período estabelecido. A 

quantificação não seria tão precisa nas mídias digitais, uma vez que uma matéria, atualizada 

em diversos dias diferentes, seria computada como uma única notícia, sendo citada, apenas, 

na data de sua última atualização. 

O jornal O Globo possui ainda uma característica em particular. Suas reportagens se 

direcionam para um leitor de classes média e alta, o que levaria esta audiência a aceitar a 

aproximação com certas representações, conforme foi citado no início desta introdução. A 

separação de classes, em relação a quem se dirige o discurso, pode ser verificada quando o 

                                                 
3
 Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência 

da República, 76% dos entrevistados afirmaram não ler jornal impresso. 21% leem ao menos um dia na semana, 

sendo que, destes, apenas 7% o fazem todos os dias. 
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Grupo Globo criou, em 1998, um outro jornal impresso pertencente a mesma organização de 

mídia, o Extra
4
, que passou a se dirigir a um leitor com menor poder aquisitivo. 

Optou-se por não fazer a busca com palavras-chave, pois só assim seria possível medir 

a incidência das referidas reportagens nas edições cotidianas do jornal O Globo. Para esta 

pesquisa foram selecionadas 28 edições do impresso, o equivalente a quatro semanas 

completas, em um período de 10 anos: 2006 a 2015. Nestas edições, foram coletadas todas as 

matérias que faziam referência a substâncias psicotrópicas. A seleção de cada edição ocorreu 

por sorteio. Deste modo, todas as reportagens citadas neste trabalho foram extraídas de modo 

aleatório. Não foi feita nenhuma escolha prévia de algum episódio exemplar, tendo em vista 

que estes recortes poderiam enviesar o resultado final. Pelo mesmo motivo, também se 

descartou a possibilidade de ser utilizada uma tabela randômica, pois seria necessário 

estabelecermos critérios prévios para a amostra a ser coletada. 

A mídia escolhida foi o jornal O Globo impresso e a pesquisa foi realizada por meio 

de busca nas edições do seu acervo digital. O período investigado é de 10 anos e compreende 

todas as edições entre 2006 e 2015. As datas foram compostas após a realização de três 

sorteios. Incialmente, selecionava-se um dos dez anos em questão, dispostos em papéis 

idênticos que foram dobrados duas vezes. Em seguida, nos mesmos moldes, foi sorteado um 

número entre um e 12 para se definir um mês daquele ano que fora previamente escolhido. O 

terceiro passo foi sortear um número entre um e cinco para se definir a semana a ser 

pesquisada no mês daquele ano.  

Para deixar mais claro o que está sendo dito, será citado o processo para colher uma 

das edições deste trabalho. A data escolhida, na ocasião, teria que ser uma quarta-feira, para 

seguirmos a ordem de composição de uma semana cheia, de domingo até sábado. Incialmente, 

sorteou-se um ano (o papel continha o número 2007) e depois foi selecionado um número que 

representaria o mês daquele ano. Saiu o número oito, o que indicava que a data seria 

composta por uma quarta-feira do mês de agosto no ano de 2007. Finalmente, foi selecionado 

um número entre um e cinco para se definir qual das cinco semanas de agosto de 2007 

teríamos a quarta-feira selecionada. No exemplo citado, sorteou-se o número dois. Neste caso, 

a data escolhida foi, então, 08 de agosto de 2007. 

É possível perceber que, desta forma, não se pode prever se haverá notícias sobre 

substâncias entorpecentes nas edições analisadas. Assim, a quantidade de matérias 

                                                 
4
 No final do ano de 2016, uma edição do jornal impresso Extra custava, na capital fluminense, R$ 1,25, exceto 

em finais de semana, o equivalente a aproximadamente apenas 30% do valor de uma edição do jornal impresso 

O Globo (R$ 4,00). 
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encontradas pode ainda evidenciar qual a incidência que a construção em torno dos traficantes 

de drogas é mencionada nas notícias cotidianas dos veículos midiáticos da cidade do Rio de 

Janeiro, fato que seria impossível de afirmar caso fosse feito algum direcionamento inicial no 

sorteio.  

As semanas da pesquisa foram compostas com edições de domingo até sábado. As 

quatro semanas completas sorteadas totalizaram 28 edições.  

Além do impacto produzido pelas notícias que envolvem a violência cotidiana nas 

grandes cidades, a relevância desta temática para a sociedade se tornou ainda mais 

contundente no ano de 2015, quando a corte jurídica mais importante do país, o Supremo 

Tribunal Federal (STF), iniciou o julgamento para descriminalizar tanto o porte, quanto o 

cultivo de maconha, desde que elas fossem usadas apenas para consumo próprio. Assim, para 

estabelecer uma comparação com o campo semântico que gira em torno da palavra 

“traficante”, nas reportagens, busca-se entender como a mídia constrói também a 

representação dos consumidores de maconha, realçando a diferença entre os crimes de tráfico, 

uso e cultivo, nas narrativas, em comparação com as punições previstas pela legislação. 

O período de dez anos entre 2006 a 2015 foi escolhido justamente porque se inicia no 

ano em que foi sancionada a Nova Lei Antidrogas, marco de quando teria se materializado em 

lei a transformação do “viciado” em “usuário”. Nos anos seguintes do período em questão, 

ocorreria um novo deslocamento da representação do “usuário” de maconha, até que se 

tornasse, nas narrativas, um “consumidor”. O processo se desenvolveria durante os anos 2010. 

No ano de 2015, inicia-se a votação sobre as propostas de alterações da referida lei no 

Supremo Tribunal Federal (STF). 

Para melhor entendermos as tensões que a imagem midiática do traficante provocaria 

na audiência, o que facilitaria a aceitação da legalização da maconha pelo restante da 

sociedade, será preciso discutir três conceitos fundamentais para este trabalho: o desvio, a 

alteridade e o sofrimento, sendo a alteridade vista como uma espécie de explicação para o 

sofrimento. Esta discussão teórica buscará estabelecer uma conexão entre a estrutura do 

Estado, suas instituições e seus programas, com as interações sociais que ocorrem entre os 

sujeitos contemporâneos no cotidiano. Vale ressaltar que estas interações sociais são vistas, 

aqui, como indissociáveis às novas tecnologias de comunicação. Os dispositivos dos dias de 

hoje, que são ligados em redes, serviriam, ao mesmo tempo, como ferramenta e discurso 

(SODRÉ, 2014, p. 161). Ou seja, para discutir as interações sociais em nossos tempos é 

preciso, antes de tudo, investigar estes fenômenos imbricados nos processos comunicacionais. 
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Os discursos utilizados pelos veículos das mídias tradicionais partem de dois 

pressupostos para confeccionar a representação dos traficantes. As matérias jornalísticas 

situam, primeiro, quem é o sujeito que está infringindo a regra social. A segunda suposição é 

que, uma vez identificados, todos aqueles que infringiram o mesmo ato desviante constituem 

uma categoria homogênea. Entretanto, tal pressuposto ignora o elemento central que 

configura o próprio desvio em si: ele é criado pela sociedade e não pelo indivíduo que 

apresenta um comportamento de anomalia, em relação à regra em questão (BECKER, 2009, 

p. 21). 

Ao mesmo tempo em que os grupos sociais criam regras e tentam impô-las, também é 

necessário especificar os tipos de comportamento considerados inapropriados. Deste modo, os 

processos de subjetivação se solidificam através de um contraponto. Seria preciso existir um 

sujeito repugnante, que precisa ser negado permanentemente, para que os indivíduos possam 

demarcar suas posições de normais. Surgiria, neste contexto, o olhar de alteridade que se 

tornaria o fato central e impulsionador do modo como o sujeito se representa. Seria por meio 

desta interação e oposição ao “outro” que a identidade se formaria no mundo contemporâneo 

(GOFFMAN, 2002). 

A partir daí, as narrativas jornalísticas contribuiriam para reforçar esta alteridade nos 

intercâmbios sociais e funcionariam como estruturadores do que Goffman (1986 apud 

NUNES, 1993) chamou de “quadros primários”, ou seja, seriam responsáveis por contribuir 

para o conhecimento armazenado pelos indivíduos. Este conhecimento ficaria armazenado na 

memória e estaria disponível para ser acionado durante as interações. Na medida em que 

interagem no cotidiano, os sujeitos utilizariam estes quadros primários e já incorporariam, 

imediatamente, certos conceitos a respeito do “traficante”. A exacerbação deste discurso não 

apenas reforça uma forte divisão, como dissemina uma noção de alteridade que faz com que o 

perfil social do traficante seja representado com características de extremo perigo frente ao 

restante da sociedade. A ideia de ameaça parece ter relação com a estruturação dos quadros 

primários de Erving Goffman, que associariam substâncias entorpecentes nas favelas com 

tráfico e violência. Deste modo, o medo em torno destas representações estaria engendrado 

em uma espécie de repertório, compartilhado simultaneamente, pelos habitantes das grandes 

cidades.  

É válido observar que, como o jornal O Globo possui sede no Rio de Janeiro, grande 

parte das matérias que tratam das questões cotidianas terá esta cidade como foco principal. 

Além disso, o período selecionado para a investigação abrange o momento no qual o 

município foi sede de diversos megaeventos esportivos, que se iniciaram com os Jogos Pan-
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Americanos, em 2007, e terminaram com os Jogos Olímpicos Rio 2016. A realização destes 

acontecimentos pode ser utilizada como um elemento acelerador para justificar as ações 

políticas do Estado neste período. Isto significa que, se uma parcela da sociedade já se sentia 

ameaçada por um risco iminente (VAZ, 2009), seria ainda mais fácil apoiar programas de 

governo que se ancorassem neste discurso para legitimar uma espécie de proteção aos 

frequentadores destes megaeventos e aos demais habitantes da cidade. 

Neste cenário, a representação do traficante sustenta os modelos argumentativos que 

surgem como respostas às exigências sociais e midiáticas que cobram dos chefes de Estado 

políticas de combate à violência. Desta forma, analisar as narrativas jornalísticas, enquanto 

instâncias produtoras de sentido, ajuda a compreender a dimensão macro da ordem estrutural 

da sociedade (NUNES, 1993). 

Cabe esclarecer que utilizaremos a legislação apenas para reforçar a oposição com as 

representações de identidade que são construídas nos “quadros primários” do leitor e para 

verificar a capacidade destes discursos de se materializarem. Entretanto, é válido dizer que, 

embora os indivíduos que estejam sendo representados como traficantes na cidade do Rio de 

Janeiro se sujeitem às políticas de segurança pública do estado e se encontrem sob a égide da 

legislação federal, a imagem criada em torno do termo ultrapassa todas estas fronteiras. 

Assim, a palavra “traficante” transmitiria imediatamente um conjunto de ideias negativas, 

independente até da nacionalidade do indivíduo, como se nota nos casos de traficantes 

colombianos ou mexicanos, por exemplo. Do mesmo modo, segundo esta lógica 

homogeneizante, os programas estatais para combatê-los poderiam ser os mesmos em 

qualquer um destes países, independente das diversas variações e regionalismos que cada 

situação possa apresentar. Por isso, é possível encontrar matérias que se referem a 

“traficantes” colombianos e mexicanos, em O Globo, com a mesma conotação monstruosa 

com que são marginalizados os comerciantes de psicotrópicos brasileiros. 

A presente análise pretende se focar no conteúdo semântico que circula em torno de 

termos como “traficante”, “usuários”, “cultivador”, entre outros, que são transmitidos pelas 

narrativas através de marcas discursivas, para identificar elementos que possam caracterizar 

uma alteridade radical. Desta forma, o mais importante é perceber quando o sentido atribuído 

às referidas terminologias ultrapassa a prática de comercializar substâncias entorpecentes e 

busca construir elementos positivos, ou negativos, para serem armazenados pelos quadros 

primários dos cidadãos.  

A análise das matérias sorteadas, que será aprofundada no terceiro capítulo, demarcou 

dois momentos considerados fundamentais para este trabalho. O primeiro deles foi uma 
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política de Estado, denominada Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), que teve início em 

2009 e foi promovida pelo governo estadual do Rio de Janeiro. O programa de governo 

recebeu total apoio, durante a sua fase inicial, do discurso promovido pelas grandes empresas 

de comunicação. A representação midiática do traficante possuía um papel fundamental nesta 

legitimação discursiva. Com apoio das narrativas jornalísticas, autoridades estatais afirmavam 

que o objetivo central das UPPs não era o de eliminar a comercialização de substâncias 

entorpecentes, mas sim o de impedir a violência nas comunidades pobres, local onde estas 

unidades estavam sendo implantadas (CANO, 2012). Em outras palavras, este discurso 

representava uma permissibilidade para a compra e venda de drogas, pois se faria necessária a 

presença de um vendedor (ou traficante, segundo a legislação) de substâncias proibidas. 

Entretanto, ao adotar o discurso contra a violência, quem estava sendo combatido pelas 

autoridades responsáveis pelas UPPs não era, na verdade, aquele traficante definido pela 

Nova Lei Antidrogas (BRASIL, 2006, p.04), que vende ou fornece psicotrópicos, mas sim a 

representação do traficante, monstruosa e sanguinária, que foi construída e reiterada pelos 

veículos de comunicação.  

O segundo momento fundamental ocorreu com a criação de uma nova editoria no 

jornal O Globo, denominada Sociedade, no ano de 2014. Se a Lei nº 11.343/2006 (BRASIL..., 

2006) serviu para materializar o discurso que separava vendedores e consumidores de drogas 

ilícitas, a editoria Sociedade demarcou a separação de traficantes e cultivadores de drogas, 

embora, naquele ano, a pena ainda fosse a mesma para ambos os crimes. Além disso, em 

Sociedade, o diário passou a abordar, diretamente, discussões sobre a legalização da maconha 

no Brasil. Com isso, a forma como os cultivadores e os usuários de maconha passaram a ser 

representados os aproximava dos leitores do jornal.  

Esta aproximação entre a audiência e o autor do crime convida o leitor a ocupar o 

lugar do indivíduo personificado (VAZ, 2009). Isto faz com que nem os cultivadores, e nem 

os consumidores de maconha, sejam vistos como um ser estranho, o que, consequentemente, 

facilitaria a tarefa de descaracterizá-los como criminosos. Por esta lógica, é possível 

compreender o motivo de um amplo segmento da sociedade vir se manifestando a favor da 

descriminalização do cultivo e do porte de maconha (desde que para consumo próprio), nos 

últimos anos.  

A criação da seção Sociedade trouxe, na prática, uma nova abordagem para a questão 

das drogas nas páginas de O Globo. A nova editoria passou a discutir a legalização da 

maconha e citar casos de indivíduos de classe média e alta que foram presos, alguns em suas 
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próprias residências, localizadas em bairros nobres. Já quando a questão era abordada nas 

matérias do cotidiano, na editoria Rio, havia uma frequente associação às favelas ou às 

comunidades pobres, onde as drogas eram inevitavelmente relacionadas à violência, tendo 

como elemento central uma figura monstruosa que, na maioria das vezes, é denominada de 

traficante.  

Ao contrário da representação do cultivador, que possui uma conotação de 

proximidade, o termo “traficante” aparece no discurso jornalístico com a função de demarcar 

o lugar do outro, ou seja, aquele de quem a audiência deve se distanciar, temer e pedir para o 

Estado combater. 

Esta representação social é associada a termos que remetem a extrema violência, o que 

colocaria em risco a audiência do jornal. O discurso que pressupõe um grupo de pessoas com 

marcas indeléveis, que denotam maldade e perigo, em relação a um outro segmento da 

sociedade, aproxima estas relações sociais do que se define por estigma. As interações assim 

classificadas fazem com que os indivíduos estigmatizados deixem de ser considerados 

normais e humanos por aqueles com quem se relacionam (GOFFMAN, 1988, p. 6).  

A permanente construção de uma marca irrefutável, que se reproduziria nas relações 

cotidianas (GOFFMAN, 1988), estaria sendo reforçada pelas narrativas midiáticas. Em alguns 

casos, conforme veremos durante a análise das matérias, as ações atribuídas aos indivíduos 

classificados como “traficantes” estão relacionados a outros crimes do Código Penal 

Brasileiro e não ao que preconiza a Lei 11.343 (BRASIL, 2006). Em O Globo, são recorrentes 

as notícias de caçadas policiais a indivíduos que poderiam ser chamados de ladrões, 

assassinos ou formadores de quadrilha, entre outros diversos artigos infringidos, mas são 

denominados pelo veículo de “traficantes”:  

A operação da Polícia Civil no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, para 

tentar localizar o traficante Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, e as 

motocicletas roubadas do pátio do Detro em Fazenda Botafogo, na Zona 

Norte, no último dia 31, terminou ontem com a apreensão de 112 motos (...) 

Há 22 mandados de prisão contra Playboy, a maioria por roubo e homicídio 

(OUCHANA..., 2015, p.18, grifo nosso).  

Antes de se analisar as marcas discursivas nas matérias coletadas e da discussão 

teórica, propõe-se iniciar com um breve resumo de outras pesquisas, que se relacionam com a 

temática, no campo da Comunicação Social. Busca-se relacionar os perfis construídos pelas 

narrativas midiáticas com os estudos que tratam da sociedade contemporânea, nos quais 

leitores, traficantes, cultivadores e usuários estão inseridos.  
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Sugere-se, então, no primeiro capítulo, situar umas das possibilidades para a 

construção da identidade moderna, a partir da centralização do sujeito. Em seguida, pretende-

se considerar a hipótese de esta mesma centralização vir se deslocando, na sociedade atual, 

até o fenômeno que sugere a fragmentação do indivíduo contemporâneo, com suas prováveis 

consequências (HALL, 2015). Uma delas seria a vitimização dos sujeitos, que deixariam de 

contar com a proteção do Estado, e passariam a se sentir ameaçados pela possibilidade de um 

episódio violento, que pode vir a acontecer a qualquer momento (VAZ, 2009). Um dos fatores 

que poderiam provocar sofrimento nestes sujeitos vitimizados se materializaria na figura 

maligna, construída pelos discursos midiáticos, dos traficantes de drogas das grandes cidades. 

A partir do contexto no qual se encontram os sujeitos contemporâneos, serão 

abordadas algumas pesquisas no campo da Comunicação, não apenas como uma forma de 

recortar alguns pontos basilares para este trabalho, mas também para se evidenciar o marco de 

onde a pesquisa deseja partir. O lugar onde se situa o sujeito levou também a uma mudança na 

posição que a audiência dos veículos de comunicação pode ter passado a ocupar nos dias de 

hoje. Este deslocamento fez com que o leitor passasse a ter um olhar diferente, em relação aos 

sujeitos criminosos descritos pelas narrativas jornalísticas, o que certamente contribuiu para a 

conotação atual da palavra “traficante” nos discursos midiáticos. 

Até o final dos anos 1980, e início dos anos 1990, as narrativas procuravam 

responsabilizar as audiências pelas injustiças que aconteciam na sociedade. No caso de uma 

matéria que envolvesse um criminoso, considerava-se que este desvio era produto de sua 

posição na sociedade, já que não teria como prover as condições básicas para sua 

sobrevivência e, por isso, não lhe restava outra alternativa que não fosse praticar o crime 

descrito pela reportagem. O autor de um crime era resultado de um desequilíbrio de classes e, 

por isso, seria visto, na maioria dos casos, como vítima social (FELIX, 2014).  

Neste contexto, a audiência seria responsabilizada pelas injustiças que aconteciam na 

sociedade. Em último caso, esta responsabilidade se dava por omissão, pois o leitor nada teria 

feito para impedir tal desequilíbrio e, por isso, o criminoso teria sido levado a praticar tal 

ação. A audiência era instada, por este discurso, a sentir culpa quando um ato criminoso era 

noticiado (FELIX, 2014). 

Entretanto, a partir de meados dos anos 1990, teria ocorrido uma mudança no lugar 

onde a audiência se situava. O leitor passa a ocupar o lugar da vítima e culpar o Estado pelas 

ações violentas que ocorrem nas cidades (FELIX, 2014). Com esta mudança, o criminoso 

deixa de ser tratado como um produto de injustiças sociais e se torna um problema a ser 

combatido, ao mesmo tempo em que o Estado é cobrado para investir contra este tipo de 
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desviante. A figura do traficante, descrito pelos discursos jornalísticos, a partir dos anos 1990, 

derivaria desta contextualização. A audiência, por sua vez, passa a sentir cada vez mais 

ameaçada no lugar de vítima, já que a representação do outro, reproduzida e reiterada 

insistentemente pela mídia, passaria a pôr em risco o sujeito contemporâneo (VAZ, 2009). 

Por fim, cabe ressaltar que o escopo deste trabalho não é problematizar pontos 

contrários ou favoráveis a respeito da legalização, ou da criminalização, de entorpecentes. 

Como as políticas de segurança são financiadas com dinheiro público, promovidas pelo 

Estado nos âmbitos federal, estadual e municipal, busca-se trazer contribuições para nortear 

estas ações, por meio dos discursos que envolvem substâncias psicotrópicas. O objetivo é 

buscar uma reflexão que ultrapasse os artifícios que tratam os problemas decorrentes das 

drogas pelo simples viés da diferenciação de classes sociais.  
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Capítulo 1 – A construção identitária da audiência 

“De fato, no fundo, a defesa não era permitida pela Lei mas simplesmente tolerada, e 

constituía até motivo de polêmica saber se do código se podia mesmo extrair a confirmação 

dessa tolerância” Franz Kafka – O Processo 

1.1 A necessidade de ser feliz do indivíduo contemporâneo 

A leitura das edições do jornal O Globo conduziu esta pesquisa a uma premissa sobre 

as narrativas jornalísticas que abordavam a questão das drogas ilícitas no período em questão: 

o discurso parece pressupor uma oposição entre o desviante e aquele que se convencionou 

chamar de “cidadão comum” pelos veículos de comunicação. Estas narrativas supõem o 

“cidadão comum” como um homem bom, honesto e trabalhador, a quem o Estado deveria 

proteger e garantir o bem-estar. Seria com esta concepção de sujeito que o leitor do jornal 

costumaria se identificar. Neste caso, para estabelecermos uma oposição entre a representação 

do traficante e a forma como a audiência dos grandes veículos se visualiza, será feita uma 

breve síntese de como este “cidadão comum” é concebido pelas sociedades ocidentais 

contemporâneas. 

Situar o distanciamento do leitor ajuda a entendermos o impacto que a representação 

do traficante, reiterada pelas narrativas, pode provocar. Em seguida, pretende-se relacionar 

esta alteridade com a legalização do uso da maconha no Brasil. A formação identitária destes 

cidadãos contemporâneos, que se daria por oposição aos desviantes (GOFFMAN, 2002), faria 

com que este distanciamento do outro se tornasse uma condição fundamental para se 

compreender a construção do traficante pelos discursos jornalísticos. Enquanto os 

“traficantes” seriam associados a noções negativas, o cidadão de bem apareceria, não apenas 

para contrastar com as ações monstruosas descritas nas notícias, como também para que a 

audiência dos veículos possa encontrar um lugar para se situar e construir sua própria 

identidade, tendo exemplos de semelhantes para seguir e de seres estranhos para se opor. 

Sendo assim, ao olhar para um outro, associado a noções negativas, o cidadão de bem 

passa a se sentir em perigo assim que toma conhecimento das notícias que descrevem ações 

monstruosas atribuídas aos traficantes. O risco cotidiano que o leitor estaria sujeito seria uma 

das principais fontes de sofrimento do indivíduo contemporâneo. Então, para explicar como a 

concepção de dor e de sofrimento, na modernidade, é uma espécie de consequência da noção 

de alteridade, será necessário enumerar algumas características que marcam este “cidadão de 

bem” nas sociedades ocidentais.  
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A concepção de sujeito, no estágio atual da modernidade, é um argumento sociológico 

exaustivamente utilizado nos últimos anos, parâmetro que esta pesquisa pretende tomar como 

ponto de partida. O objetivo aqui não é cerrar uma definição final do que seria a identidade do 

sujeito contemporâneo, tendo em vista que se tornaria necessário supor indivíduos 

homogêneos e estáveis, fato que levaria a uma visão demasiadamente simplista. De acordo 

com Hall (2015), até mesmo os autores que subscrevem inteiramente esta noção não a 

sustentariam desta forma tão superficial. Neste caso, reconhecer dispositivos comuns, nos 

sujeitos contemporâneos, serve como uma referência para demarcar os conceitos que esta 

pesquisa pretende se utilizar. 

Muitos autores importantes se debruçam nas investigações sobre as principais marcas 

da sociedade nesta era, bem como elencam características semelhantes dos sujeitos 

contemporâneos. A busca incessante pela felicidade e a necessidade do desenvolvimento 

pessoal dos indivíduos parecem ser consenso para boa parte deles. O cidadão dos dias de hoje 

“aparece como um solicitante exponencial de conforto psíquico, de harmonia e de 

desabrochamento subjetivo” (LIPOVETSKY, 2007, p. 15).  

Para este filósofo francês, todas as experiências individuais teriam se mercantilizado, o 

que teria transformado as pessoas de hoje em “hiperconsumidoras”. De acordo com ele, o 

bem estar social passaria a depender da capacidade do indivíduo de consumir. Logo, não faria 

sentido para uma sociedade que se pauta no “hiperconsumo”, manter, por exemplo, a 

proibição do consumo de uma erva, ainda que fosse considerada alucinógena, como era o caso 

da maconha. 

O direito de consumir não é visto aqui como uma relação comercial pura e simples, 

mas sim associado a um projeto de felicidade que estaria garantido para os ditos cidadãos de 

bem. Isto significaria dizer que as drogas de preços baixos, voltadas para uma população 

miserável, como é o caso dos moradores de rua, não entrariam no projeto de 

descriminalização que está sendo votado no STF. 

Para Lipovetsky (2007), uma sociedade de “hiperconsumidores” basearia suas normas 

no estímulo permanente ao consumo, o que transformaria o estágio atual da modernidade em 

uma era da “hipermodernidade”. Já Bauman (2005) conceitua o momento contemporâneo 

como “modernidade líquida” e aponta aspectos similares neste sujeito que vivencia 

experiências cada vez mais efêmeras e dispõe de poucas referências temporais e espaciais. No 

mesmo sentido, Hall (2015) argumenta que, mais importante do que as características dos 

indivíduos em si, é a maneira como eles se visualizam dentro da sociedade. Segundo o autor, 
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os sujeitos teriam passado por dois estágios de transformação, desde o início da modernidade, 

até o momento atual. 

O primeiro estágio teria ocorrido logo no início do período moderno, que trouxe, como 

principal novidade, não uma mudança nas características dos indivíduos em si, mas sim a 

maneira como estes traços passaram a ser conceituados. Em outras palavras, significa dizer 

que a transformação se deu na concepção do sujeito, que passou a ser compreendido como 

elemento central do universo. Estas transformações serviram para libertar o indivíduo das 

tradições nas quais o sujeito se apoiava no período pré-moderno. 

No momento anterior à modernidade, as estruturas eram determinadas pela ordem 

divina. O Estado, por exemplo, era detentor de todas as propriedades. A figura monárquica 

deveria ser aceita como um desejo celestial, fazendo com que a mobilidade do sujeito ficasse 

extremamente limitada. Desta forma, não haveria possibilidade de a ordem social sofrer 

mudanças significativas, sendo o ser humano apenas uma parte que integrava esta conjuntura 

e colaborava, ainda que indiretamente, para a sua manutenção. As características individuais 

dos sujeitos não teriam importância, pois estas seriam dirimidas pela tradição secular vigente 

no período em questão (HALL, 2015). 

A principal ruptura proporcionada pela modernidade teria sido a promoção do sujeito à 

condição de indivíduo, quando suas particularidades passaram a ter relevância na ordem 

social. A partir do momento em que a pessoa passa a ser vista como indivíduo, as 

propriedades deixarão, gradativamente, de pertencerem ao monarca para se transformarem em 

propriedades privadas, controladas por cada pessoa de maneira distinta. O Estado torna-se 

dissociado da igreja e o sujeito moderno passaria a aspirar ao controle do poder. Isto significa 

que esta nova estrutura torna possível a mobilidade do ser humano na cadeia social. 

O rompimento com as tradições seculares ocorreria, então, quando o sujeito passasse a 

ser concebido como elemento central do universo, fato que teria se tornado uma das principais 

características da identidade moderna. A ordem social medieval, com forte influência 

religiosa, entra em decadência e, com isso, emerge uma nova concepção. Com a possibilidade 

de fenômenos serem explicados sem as amarras das teorias divinas, ganha importância a 

ciência e seus pesquisadores. Com isso, os indivíduos adquirem relevância e, assim, nascem 

os grandes teóricos. Surge ainda o Protestantismo, que possibilitaria ao sujeito cristão discutir 

as teorias eclesiásticas, que antes eram intocáveis. 

Entretanto, com as palavras de ordem “liberdade”, “igualdade” e “fraternidade”, é no 

Iluminismo onde talvez esteja mais evidente o surgimento destas novas noções. Emerge o 
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homem “racional, científico, libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se estendia 

a totalidade da história humana, para ser compreendida e dominada” (HALL, 2015, p.18).  

As ideias, as leis e os princípios jurídicos que derivaram deste momento deixaram 

marcas nas sociedades ocidentais até os dias de hoje. Normas foram criadas para proteger o 

indivíduo do poder do Estado, que até então era controlado pelo poder absoluto. Surgem os 

direitos à propriedade individual e ao livre comércio, por exemplo.  

A partir de então, a forma como o indivíduo moderno passou a ser concebido, dentro 

da estrutura social, libertou o sujeito “de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas” 

(HALL, 2015). 

O segundo estágio de transformação na concepção do sujeito teria ocorrido quando, 

após o momento que marcou o início da era moderna, o indivíduo vai deixando de ser 

concebido como centro das perspectivas que definem a ordem social. Segundo Hall (2015), 

atualmente as identidades culturais estão deslocadas e fragmentadas, o que resulta no 

“descentramento” do indivíduo, que o torna cada vez mais perdido nos aspectos temporal e 

espacial. 

De acordo com esta hipótese, estaria ocorrendo uma nova alteração na concepção do 

indivíduo moderno, a partir do momento que as sociedades modernas foram se tornando cada 

vez mais complexas. A vida coletiva ganha maior importância, fato que torna as formas de 

sociabilidade menos centralizadas no indivíduo e mais focadas na sociedade como um todo.  

Deste modo, não bastaria mais garantir o direito individual da propriedade frente ao 

Estado, por exemplo. A concentração de muitas terras nas mãos de poucos resultaria em uma 

insatisfação da maioria. Com isso, a vida coletiva passa a ter uma importância maior do que a 

individual. Como resultado desta nova concepção do sujeito moderno, originam-se princípios 

que determinam, por exemplo, a função social da propriedade – que servem, inclusive, para 

legitimar a reforma agrária em países como o Brasil. O direito à propriedade individual passa, 

então, a estar garantido somente se aquele patrimônio possuir uma função social, tendo em 

vista que o detentor da terra está inserido em uma sociedade, na qual o conjunto de indivíduos 

possui a mesma ordem. 

Isto significa que o sujeito contemporâneo já não é mais o centro definidor de todas as 

formas de sociabilidade, como ocorreu no início da modernidade. “As teorias clássicas 

liberais de governo, baseadas nos direitos e consentimento individuais, foram obrigadas a dar 

conta das estruturas do Estado-nação e das grandes massas que fazem uma democracia 

moderna” (HALL, 2015, p.20). 
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Neste contexto, desenvolve-se uma concepção menos focada no sujeito, com mais 

ênfase para o fato de que cada pessoa estaria inserida em uma estrutura social. Este 

deslocamento do lugar ocupado pelo sujeito moderno tornou o indivíduo menos importante do 

que as questões sociais, neste estágio da modernidade, e levou as suas identidades a deixarem 

de ser fixas e estáveis para se tornarem “abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas” 

(HALL, 2015, p.28). A segmentação da identidade, sugerida pelo autor, além de tornar os 

indivíduos mais fragmentados, resultou na exacerbação da noção de individualismo, uma vez 

que eles se tornaram ainda mais isolados e perdidos em meio às questões sociais que passaram 

a preponderar.  

Este segundo estágio marcaria a “hipermodernidade” onde os principais objetivos das 

instituições seria atrair o “hiperconsumidor” para que ele possa consumir cada vez mais. Para 

isso, seria preciso “reduzir os ciclos de vida dos produtos pela rapidez das inovações, 

segmentar os mercados, favorecer o crédito ao consumo, fidelizar o cliente por práticas 

comerciais diferenciadas” (LIPOVETSKY, 2007, p. 13). 

A redução do ciclo de vida dos produtos teria tornado menor o tempo útil de 

praticamente tudo ao nosso redor, o que nos faz viver em um mundo cada vez mais efêmero. 

O sujeito passa a pertencer a uma sociedade onde as coisas não têm mais tempo para se 

solidificarem. Sendo assim, passa-se a viver uma vida líquida, ou seja, aquela onde as coisas 

se esvaem antes de se tornarem sólidas (BAUMAN, 2005). A fase líquida da modernidade 

poderia indicar que esta era se encontra próxima de seu esgotamento, já que a redução da vida 

útil dos principais elementos norteadores da sociedade estaria progredindo em uma velocidade 

avassaladora.  

Por também acreditar que a era atual se encontra em sua fase final, Hall (2015) 

conceituou o período contemporâneo como “modernidade tardia”. Se na segunda etapa de 

concepção do sujeito, a vida coletiva estaria prevalecendo sobre a vida individual, os cidadãos 

passariam a ter que buscar seus objetivos por conta própria, cada um defendendo a sua 

sobrevivência, e não mais contar com um Estado que, anteriormente, centrava-se na figura do 

indivíduo e procurava garantir os seus direitos. Desta forma, a exacerbação do individualismo 

se configuraria na principal marca dos dias de hoje. A perda de importância do Estado, como 

regulador da ordem, deslocou também o seu papel de responsável pelo bem estar social. O 

Estado deixaria de ser o mediador do espaço para ser transformado em mercado, além de 

adquirir dimensões internacionais com a globalização (BIRMAM, 2010).  

Se o bem estar social passa a depender da capacidade de consumo do indivíduo, não 

faria mais sentido cobrar do Estado a responsabilidade pela felicidade interior de cada um 
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(LIPOVETSKY, 2007). A consequência deste processo seria a fragilização das instituições 

políticas e a transformação do espaço social em um conjunto de indivíduos fragmentados que 

deveriam “buscar sofregamente a realização de seus feitos e de seus empreendimentos, numa 

intensidade e abrangência até então desconhecidas” (BIRMAN, 2010, p. 36). 

Neste cenário, se intensificou a noção de individualismo na medida em que os sujeitos 

não podiam mais contar com a proteção do Estado e deveriam realizar todos os seus planos e 

empreendimentos por conta própria. O culto ao indivíduo teria surgido desta necessidade de 

sobrevivência, a partir de um momento em que a “guerra de todos contra todos estava assim 

instituída, numa ordem social em que a ideia de pertencimento a uma totalidade se perdera 

inteiramente” (BIRMAN, 2010, p. 36). 

Cabe ressaltar que esta noção não retira totalmente a responsabilidade do Estado de 

prover as realizações pessoais dos indivíduos, uma vez que não exclui o ônus de ter que 

impedir e combater todos aqueles que forem apresentados como capazes de dificultar, ou 

evitar, a busca pela felicidade dos sujeitos. Transformado em mercado, o Estado passaria a 

fornecer garantias individuais com uma relação de fornecedor para cliente, obedecendo 

lógicas que reivindicam, por exemplo, a ausência de violência em áreas onde se paga o maior 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Deste modo, podemos perceber que as narrativas midiáticas não transferem para o 

Estado o encargo de fornecer o bem estar para todos os cidadãos. O que o discurso pondera, 

na verdade, é que os indivíduos possam ter proteção daqueles perfis sociais que seriam 

potenciais impedidores da busca pela felicidade. 

A “hipermodernidade” teria transformado o espaço social em mercado e promovido 

uma espécie de competição entre os sujeitos, que deveriam disputar quem teria a capacidade 

de consumir avidamente uma série de produtos, que se renovam dia após dia (LIPOVETSKY, 

2007). “Seria preciso, então, que o indivíduo apostasse efetivamente todas as fichas nele 

próprio, promovendo sempre a si mesmo como valor, e as expensas do outro, na roleta 

rivalitária em que se transmudou o espaço social transformado em mercado” (BIRMAN, 

2010, p. 38). 

Com os indivíduos fragmentados e voltados quase que exclusivamente para a 

execução dos seus próprios feitos, ocorre a emergência de outra noção que vai além da 

exacerbação do âmbito individual do sujeito: o narcisismo. A intensificação do culto ao 

indivíduo, além de trazer a necessidade de se enaltecer a si próprio, por causa da competição 

do “hiperconsumo”, que a sociedade passou a exigir, tornou urgente para os sujeitos a 

valorização extrema das capacidades deles mesmos. Cada indivíduo passa a agir e a 
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representar “como uma pequena empresa neoliberal, na busca pela sobrevivência e sem poder 

mais contar com a proteção de ninguém” (BIRMAN, 2010, p. 37). 

Desta forma, Lasch (2006 apud BIRMAN, 2010) define a contemporaneidade como 

uma sociedade narcísica, cujo sujeito é, por excelência, o cidadão da sociedade neoliberal. A 

base deste narcisismo parece ter se originado no discurso do Iluminismo, que apregoava a 

liberdade para que os cidadãos pudessem se aperfeiçoar de maneira infinita. Assim, surgiria 

agora uma nova ordem social. Enquanto a vida coletiva passa a prevalecer sobre os 

indivíduos, estes sujeitos tornam-se seres narcísicos que passam a se concentrar todas as suas 

forças na autopromoção.  

O indivíduo narcísico da sociedade contemporânea carregaria, então, duas principais 

características. A primeira seria o individualismo, decorrente da ausência do Estado como 

protetor do seu bem estar social, que, transformado em mercado, estimulou uma competição 

entre seus cidadãos para que cada um alcançasse, por conta própria, seus projetos particulares. 

Para isso, seria preciso exaltar a si mesmo, de forma cada vez mais intensa, fato que não 

apenas exacerbou o individualismo, como transformou o sujeito contemporâneo em um 

indivíduo narcísico. 

Entretanto, há ainda uma segunda noção que Birman (2010) considerou, ao 

caracterizar o cidadão contemporâneo, que é a busca incessante pela perfeição. A ideia de 

perfectibilidade parece estar ancorada no princípio de igualdade, pois é difícil pressupor que 

haveria falhas em uma sociedade que proporcionaria as mesmas possibilidades para todos os 

seus indivíduos. Além disso, como os sujeitos passaram a ter como se aperfeiçoarem de 

maneira infinita para transformar a sociedade, alimentou-se a hipótese de que seria possível 

alcançar o máximo da qualidade de vida nesta nova ordem social. E este passou a ser o 

objetivo que os cidadãos se concentram em buscar. 

Na época em que as estruturas eram determinadas pela ordem divina, a condição de 

bem supremo se concentrava na alma. No entanto, com a chegada da modernidade (como 

consequência da autonomia que o sujeito passou a possuir), o prazer teria passado a se 

concentrar no âmbito do corpo (BIRMAN, 2010, p. 31). O indivíduo narcísico, então, passaria 

a buscar a perfeição também em relação ao prazer corpóreo, que o tornaria representante da 

doutrina filosófica conhecida como hedonismo. Esta concepção busca se fundamentar no 

estágio supremo do prazer para o maior número de pessoas possível. 

Para Birman (2010), não resta nenhuma dúvida de que o hedonismo é a principal 

marca distintiva da modernidade - centrada no antagonismo entre o prazer e o desprazer - 

sendo ambos dependentes, estrita e diretamente, da questão corporal. Esta busca pela 
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“satisfação dos desejos egoístas” é reproduzida também nos meios de comunicação de massa, 

o que, segundo Hoggard (1973), “poderíamos dar o nome de um individualismo de grupo 

hedonístico”. 

Embora as análises de Richard Hoggart tenham como base as transformações da classe 

trabalhadora inglesa, no século XIX, seu conceito de homogeneização das publicações 

midiáticas ainda pode ser identificado nos dias de hoje, conforme podemos observar na 

conotação padronizada que se construiu em torno do termo “traficante”, nos grandes veículos 

de comunicação, conforme análise que será feita no segundo capítulo. Aqui, cabe apenas 

ressaltar que as perspectivas deste autor, que se davam em um contexto no qual os membros 

das classes populares eram pressionados a modificar as atitudes antigas pelas mais modernas, 

teria resultado na necessidade de um “progressivismo” - também baseado no lema de 

igualdade das democracias modernas – que tornou a sociedade mais individualizada. Segundo 

ele, a ideia de que “é preciso gozar o dia de hoje” pode ter aberto um “novo e debilitante 

hedonismo de massas” (HOGGART, 1973, p. 11). 

O objetivo de se buscar o gozo diário, ao mesmo tempo em que se tenta evitar o 

sofrimento de qualquer maneira, estaria se tornando uma necessidade praticamente vital para 

a sociedade contemporânea. Esta concepção de sociedade, que almeja o máximo de prazer 

para o maior número possível de indivíduos narcísicos, os quais precisam se valorizar 

constantemente para garantir o sucesso através de seus próprios corpos, levou Birman (2010) 

a conceber a noção de que o sujeito contemporâneo vive uma busca incessante pela felicidade. 

1.2 O “nós” e o “eles”; a audiência e o traficante 

Uma concepção que reúne as ideias de igualdade e de perfectibilidade torna possível 

imaginar uma sociedade na qual todo e qualquer cidadão possa aspirar ao direito de ser feliz. 

Este direito deve ser obtido por todos os sujeitos de maneira ampla e irrestrita, o que 

transforma a busca pela felicidade no objetivo principal dos indivíduos narcísicos. Neste 

contexto, Joel Birman considera que a noção de felicidade se transformou em um imperativo, 

que estaria pautando a moral e a ética neste novo estágio mais avançado da modernidade. Os 

sujeitos contemporâneos passam, em suas relações cotidianas, a obedecer ao “mandato de ser 

feliz, custe o que custar” (BIRMAN, 2010, p. 27).  

Entretanto, como a pretensão de igualdade se dá na ordem do formal, e não 

necessariamente na do real, o mandato de ser feliz, que passou a ser pleiteado quase como um 

sinônimo de cidadania, pode não vir a ser alcançado. O imperativo do sujeito de obter a 
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condição de felicidade faria com que, quando o indivíduo não conseguisse atingir tal objetivo, 

passasse a se sentir como “vítima de uma injustiça social”: 

A vitimização, inclusive nos seus desdobramentos jurídicos (Eliacheff e 

Soulez, 2007), se transformou numa das marcas da sociedade 

contemporânea, isto é, numa modalidade fundamental de subjetivação 

(Foucault, 1976a) nela presente. Vale dizer, a disseminação do ressentimento 

e da vitimização na atualidade, que se constituíram como discursos e 

forjaram até mesmo diferentes ideologias para as suas causas, delineia a 

outra cena do imperativo à felicidade, revelando então sua dimensão ao 

mesmo tempo torpe, negra e cruel (BIRMAN, 2010, p. 28).  

 

A oposição entre o prazer e o desprazer definiria as noções de felicidade e sofrimento 

dos sujeitos nos dias de hoje. Desta forma, direitos à saúde e à segurança, por exemplo, 

poderiam ser parâmetros para alçar os cidadãos à condição de felizes ou infelizes em suas 

vidas cotidianas. Como todos seriam iguais e teriam o direito irrestrito de serem felizes, fatos 

como doenças, acidentes e crimes, entre outros, levariam estes indivíduos à condição de 

vítimas, pelo fato de a sociedade não proporcionar a possibilidade de estas pessoas 

conseguirem ser plenamente felizes. Por esta lógica, alguém deveria ser responsabilizado 

quando algum sujeito estiver impedido de se empenhar para atingir o estágio pleno da 

felicidade. 

 No caso dos crimes, a oposição ao mandato de ser feliz se materializa nas atitudes 

violentas que ocorrem nas cidades. Os discursos jornalísticos estariam obedecendo esta 

estrutura em suas reportagens diárias, nos mais diversos veículos de várias grandes empresas 

de comunicação. As matérias que tratam de segurança pública, que permeiam frequentemente 

o cotidiano midiático, não fugiriam à regra. Se todos os indivíduos deveriam ter as mesmas 

oportunidades de atingir o estágio máximo de felicidade, a materialização de uma atitude 

violenta produziria necessariamente uma vítima: a pessoa que estaria impedida de atingir o 

seu principal objetivo, enquanto sujeito contemporâneo, que é estar sempre feliz. Mais do que 

isso, produziria ainda diversas outras vítimas, que exerceriam o papel de audiência desses 

veículos midiáticos e passariam a sofrer ao tomar conhecimento da notícia em questão. 

Nos discursos dos grandes veículos de comunicação, o lugar desta vítima variou ao 

longo das décadas, nas notícias sobre crimes na cidade do Rio de Janeiro. A modificação do 

lugar da vítima, nas reportagens sobre violência, será detalhada mais adiante. Neste ponto do 

texto, pretende-se discutir a possibilidade de a sociedade ter se transformado em um grupo 

hedonístico, cujos indivíduos buscam o prazer através da valorização deles mesmos. Esta 

conjuntura pode ter aberto caminho para que as matérias jornalísticas concentrassem seu foco 
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no papel ocupado pelas vítimas nos episódios cotidianos. O lugar destas vítimas, atualmente, 

parece estar em um ponto semelhante ao que a audiência se localiza.  

Por meio deste percurso, Vaz (2009) identificou como as possíveis vítimas da 

violência são construídas nas narrativas midiáticas, as quais ele conceituou como “vítimas 

virtuais”. O conceito parte da pressuposição de que o risco tornou-se a moralidade mínima na 

sociedade contemporânea e concebe o criminoso como aquele que ultrapassa os limites do 

risco individual e passa a colocar em risco outras pessoas. O indivíduo em risco seria aquele 

ameaçado pela possibilidade de não atingir a felicidade ampla e irrestrita, ainda que 

provisoriamente. Mesmo que o risco implique apenas em uma hipótese, a vitimização destes 

sujeitos decorre da mera possibilidade de um acontecimento violento, que pode ocorrer a 

qualquer momento, vir a provocar o desprazer. Embora nenhum ato concreto tenha acontecido 

com estes indivíduos, a simples suposição do acontecimento é suficiente para modificar 

rotinas, como alteração em rotas de trânsito, a não realização de atividades de lazer ou mesmo 

a perturbação da tranquilidade mental, que afetaria significativamente o cotidiano destes 

cidadãos.  

O risco de um acontecimento iminente produz uma espécie de medo compartilhado em 

pessoas que pressupõem uma ameaça aos seus corpos, ainda que nunca tenham sido afetadas 

diretamente por um episódio violento. Nestes casos, Paulo Vaz considera que os indivíduos 

experimentaram as consequências do crime indiretamente, já que tomaram conhecimento dos 

episódios violentos por meio de relatos e não por uma experiência corporal. Quando os 

cidadãos tomam conhecimento da ocorrência de crimes, através da grande imprensa, por 

exemplo, eles se colocariam no lugar da vítima concreta e passariam a compartilhar o 

sofrimento dela. Simultaneamente, enxergariam na omissão do Estado a responsabilidade por 

não ter evitado as atitudes violentas que teriam produzido estas vítimas (tanto as concretas, 

como as virtuais). Os órgãos governamentais estariam deteriorados e não seriam mais capazes 

de impedir a realização de outros episódios deste tipo. Ao supor que os controles internos, que 

evitariam a repetição de novos crimes, estão sucateados, os sujeitos se sentem afetados pelo 

risco iminente e se tornam dominados por uma espécie de medo comum (VAZ, 2009). 

Cabe, então, enfatizar três características das vítimas virtuais: os sujeitos não entram 

em contato direto com o episódio de violência; as pessoas tomam conhecimento dos crimes 

por meio de terceiros, que muitas vezes são as próprias narrativas midiáticas; e estes 

indivíduos compartilham o medo de atos criminosos, pela possibilidade de também se 

tornarem uma vítima. O sujeito, que teria o direito irrestrito à felicidade, passaria a sofrer 
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antecipadamente pelo risco do desprazer e a figura do traficante seria um elemento chave para 

garantir a reprodução destas ideias no cotidiano. 

Em matéria do dia 25 de março de 2008, a reprodução da fala de uma promotora, 

Maria Fernanda Dias Mergulhão, sobre a transferência de um dos traficantes mais populares 

do Brasil, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, reflete bem a noção de risco que está 

sendo descrita: “Maria Fernanda Mergulhão pretende argumentar, junto ao Tribunal de 

Justiça, que a medida representa um perigo iminente à sociedade” (GOULART, 2008, p. 13).  

Já o termo ‘virtual’, por sua vez, “indica que o conceito inclui todo e qualquer 

indivíduo que, a partir de notícias sobre o sofrimento de estranhos, concebe suas rotinas de 

trabalho e lazer como perpassadas pela possibilidade de vitimização” (VAZ, 2009, p. 53). 

Ressalta-se, ainda, que o autor considera a vítima virtual como uma vítima concreta, à medida 

que o medo compartilhado por estas pessoas provocaria um sofrimento real, já que limitaria 

materialmente suas oportunidades de prazer. Além da modificação em rotinas e da 

perturbação da tranquilidade mental, a preocupação com o risco iminente de sofrer uma 

atitude violenta influenciaria no lugar escolhido para se morar, nas opções de lazer, nos estilos 

de vida e comprometeria, ainda, ações privadas, práticas afetivas e atuações políticas. 

Neste contexto, a construção da representação social do “traficante”, nas narrativas 

midiáticas, se desenvolveria em torno de um elemento perturbador da ordem social, com 

caraterísticas que enfatizariam uma situação de risco iminente à qual a audiência estaria 

submetida em suas atividades cotidianas.  

Entretanto, é possível perceber que as matérias não utilizam a terminologia 

“traficante” quando o autor deste crime pertence às classes sociais mais favorecidas 

economicamente. Uma possível explicação para estas ocorrências seria o fato de que estes 

indivíduos, embora criminosos, estariam inseridos no projeto de felicidade dos sujeitos 

contemporâneos. Para Joel Birman,  

O mandato de ser feliz, custe o que custar, se coloca hoje efetivamente, na 

cena da contemporaneidade, como uma demanda inequívoca. Contudo, é 

preciso evocar, (...) que são as classes médias e as elites os alvos e os agentes 

sociais do projeto de felicidade que se tece na atualidade. Não são as classes 

populares, portanto, que estão aqui em foco, pois essas não se inscrevem 

neste projeto (BIRMAN, 2010, p. 27).  

Em uma sociedade “hipermoderna”, tendo como principais características a adaptação 

das ofertas às expectativas dos compradores, os sujeitos destas classes mais abastadas 

estariam mais propensos a serem felizes, uma vez que o bem estar social dependeria da 
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capacidade do indivíduo de consumir. Não se deveria, portanto, combater aquele traficante 

que leva substâncias entorpecentes aos sujeitos pertencentes a estas elites, cuja felicidade 

interior foi transformada “em um objeto de marketing que o hiperconsumidor quer poder ter 

em mãos, sem esforço, imediatamente e por todos os meios” (LIPOVETSKY, 2007, p. 15).  

Desta forma, como estes indivíduos seriam os agentes do projeto de felicidade da 

sociedade contemporânea, eles também seriam tratados como vítimas virtuais da violência 

provocada pela representação midiática dos traficantes, ainda que também sejam traficantes 

de drogas e sejam descritos pelas narrativas como autores de práticas que conflitam com a 

legislação em vigor. Em O Globo, é possível exemplificar esta oposição em uma matéria que 

trata de uma pessoa que foi denunciada por ter em casa grande quantidade de maconha, mas 

que não é referenciado como traficante. Mais do que isso, ainda é citada na matéria a 

representação de um traficante hipotético para legitimar o papel de vítima daquele que 

aparece como o próprio autor de uma atitude ilícita. 

Um dos argumentos do jovem é que ele decidiu cultivar a erva para não 

financiar o tráfico de drogas. Segundo a decisão, o médico ‘explicou que 

sempre entrava em um conflito psicológico, porque tinha que comprar do 

traficante, ter contato com o criminoso, e não aceitava isso (TINOCO, 2015, 

p. 27). 

É possível apontar, também, divisões discursivas, onde os valores do bem e do mal são 

claramente identificados. Neste contexto, o sentido do crime pode ser investigado a partir da 

proposição de um lugar para os indivíduos onde se possa diferenciar moralmente “nós” e 

“eles” (VAZ, 2009). Esta oposição se dá pela permanente construção da figura do outro como 

aquele que é diferente e distante, além de ser visto de um lugar exterior ao do grupo de 

indivíduos que pertence ao “nós”. O discurso em torno do “outro” é construído a partir da 

exclusão, com base nas características daqueles que não estariam incluídos no “nós”. Aqueles 

que não se enquadram, passam a ser tratados como indivíduos perigosos, possuidores de 

traços estigmatizantes, os quais dificilmente se consegue abandonar (MANCHADO, 2008). 

Em relação ao lugar ocupado pelo traficante, se configura uma representação que se 

baseia em um discurso que atribui adjetivos positivos a certos indivíduos, por meio de 

qualidades que denotam bem-estar, aceitação e pertencimento para demarcar claramente a 

diferença entre “nós” e “eles”. Deste lado, estão os sujeitos incluídos, que possuem 

possibilidades de crescimento e desenvolvimento, tanto no âmbito individual, quanto no 

coletivo. Esta capacidade seria proporcionada pelas atuais condições econômicas e sociais 

destes sujeitos. 
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É o caso do médico na matéria de O Globo, que possui uma profissão que evidencia a 

possibilidade de desenvolvimento social. Além disso, embora tenha cometido um crime, é 

descrito como jovem morador de uma república de estudantes, onde estariam outras pessoas 

com idades semelhantes, em condições econômicas que representariam o futuro promissor da 

nação.  

Percebe-se que estas narrativas midiáticas evidenciam um imperativo no qual o estudo 

e o trabalho são considerados pilares fundamentais da ordem social. Sua atitude em conflito 

com a lei perde importância perante o fato de ser médico e morador de uma república 

estudantil, o que personifica este indivíduo e expressa aquilo que é considerado correto, 

permitido e aceito pela sociedade ocidental contemporânea (MANCHADO, 2008).  

Estas marcas discursivas permitem não apenas reconhecer quem são os indivíduos do 

“nós”, como também estabelecer quais os padrões considerados normais pela ordem social. 

Deste modo, à medida que o discurso midiático personifica os indivíduos das classes média e 

alta, é solidificado um padrão normativo que demarca também as diferenças entre estes 

sujeitos e aqueles que não se incluem nestes estereótipos. Define-se, assim, o lugar do “nós” a 

partir da oposição do “eles”.  

No momento em que a construção discursiva sobre o “outro” seria tecida com base na 

separação entre o bem e o mal, é possível perceber como os indivíduos que ocupam o lugar do 

“eles” são definidos a partir de uma construção estabelecida previamente, e não pelas atitudes 

cotidianas que seriam atribuídas a estas pessoas. Em outras palavras, seriam definidos pelo 

que são e não pelo que fazem (MANCHADO, 2008), sendo que “o que são” já estaria 

previamente estabelecido.  

Neste contexto, o traficante seria um indivíduo monstruoso, que praticaria o mal de 

maneira quase natural. As narrativas em torno de suas atitudes desconsideram certos aspectos 

para, conforme se observa, criar uma noção de audácia e poder em torno de sua representação. 

Em uma das reportagens coletadas nesta pesquisa, O Globo relata que um helicóptero da 

Força Aérea Brasileira (FAB) teria sido atingido por um tiro, enquanto sobrevoava o 

Complexo do Alemão, localizado no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro: 

“Moradores dos complexos do Alemão e da Penha denunciaram esta semana que Antônio 

José Ferreira, o Tota, apontado como chefe do tráfico na região, deu ordens aos integrantes de 

sua quadrilha para atirar em qualquer aeronave que sobrevoe o Complexo do Alemão” 

(FAB..., 2007, p. 13). 

Na reportagem, percebe-se que a narrativa não busca revelar uma hipótese plausível 

que pudesse justificar a atitude individual de um sujeito, apontado como traficante, para atirar 
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em uma aeronave militar: “Segundo moradores, o traficante pretende dar uma demonstração 

de seu poder bélico” (FAB..., 2007, p. 13). Com a omissão de certas questões, o discurso de O 

Globo construiria a imagem de traficantes estratégicos, audaciosos e poderosos: “Quinze 

homens armados com fuzis invadiram ontem, por volta das 14h30m, a 25ª DP (Engenho 

Novo) e resgataram o traficante Diogo de Souza Feitosa, o DG, de 29 anos” 

(QUADRILHA..., 2012, p. 16). 

Não se abordariam, por exemplo, questões que suscitassem a desorganização deste 

modelo criminoso, que levaria estes supostos chefes do tráfico a perderem a vida muito 

jovens. Até mesmo quando se descreviam a morte destes sujeitos, a representação social 

monstruosa do traficante costumava ser posta em destaque:  

O comércio de ruas como Senador Pompeu e Barão de São Félix, no Centro 

do Rio, e Sacadura Cabral, na região portuária, amanheceu fechado ontem 

devido ao luto imposto por bandidos do Morro da Providência após a morte 

do traficante Diogo de Oliveira Tarcia Campos, conhecido como DG 

(CASTRO; GARES, 2013, p. 24).  

É possível perceber que a representação midiática do “traficante” o considera como 

integrante de um grupo de sujeitos que não possuem características para serem enquadrados 

no “nós”. Seriam definidos, então, como “maus” pelas narrativas jornalísticas, independente 

das razões que pudessem provocar as atitudes atribuídas a estes sujeitos. Nota-se também o 

fato de que, embora o sujeito em questão seja denominado de “traficante”, a reportagem não 

cita, em nenhum momento, ações que a Lei 11.343 (BRASIL, 2006) tipifica como tráfico de 

substâncias entorpecentes. 

Em contrapartida, os “normais” seriam aqueles considerados como os praticantes do 

bem, independente se as narrativas os apresentarem como os próprios infratores da legislação 

em vigor. No projeto de ser feliz, no qual o sujeito pertencente às elites se inseriria, o fator 

que condiciona o papel da vítima estaria mais vinculado à classe social do que a transgressão 

de regras estabelecidas pelas leis da nossa própria sociedade. Isto significaria que, quando 

cidadãos mais abastados praticam crimes relacionados a substâncias entorpecentes, não faria 

sentido algum as narrativas utilizarem a denominação de “traficante”, uma vez que este termo 

serviria para caracterizar o lugar do outro, em relação à audiência. Por esta lógica, mesmo 

quando indivíduos pobres têm seus direitos violados dentro das favelas cariocas, ainda assim 

não seria atribuído a eles o papel da vítima. 
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1.3 De vítima a monstro, uma mudança de paradigma 

A análise das reportagens coletadas possibilita atribuir à representação do “traficante” 

este desvio de padrão daquilo que a ordem social contemporânea classifica como normal. A 

partir da demarcação de uma oposição aos “praticantes do bem”, são construídas 

características negativas para especificar os indivíduos do “eles”. O discurso apresentado 

elabora, então, uma noção que desumaniza estes sujeitos e não discute as razões que os 

levaram a praticar os fatos que lhes são atribuídos.  

Entretanto, antes de entrarmos nas análises aprofundadas das matérias jornalísticas, 

vale considerar que nem sempre a audiência ocupou o lugar da vítima nas reportagens dos 

principais diários do Rio de Janeiro. Outras pesquisas no âmbito da Comunicação Social 

revelam que é possível estabelecer uma relação entre as notícias que relatam episódios 

violentos, no noticiário carioca, com as representações sociais de pobreza urbana (FELIX, 

2014). A transformação radical do lugar dos pobres, no noticiário da grande mídia, teria 

ocorrido de maneira mais intensa no final do século XX, segundo a autora, fato que teria sido 

determinante para deslocar o lugar das vítimas nas narrativas jornalísticas.  

Para compreendermos a forma como as pautas sobre pobreza poderiam se relacionar 

com as narrativas que tratam de traficantes de substâncias entorpecentes na grande imprensa, 

é preciso regressar até os anos 1980, quando o discurso em torno de moradores de 

comunidades populares costumava se associar às ideias de carência e de ausência. Em torno 

de indivíduos pobres, girava a noção de uma injustiça social que não proporcionava a 

prometida igualdade dos ideais iluministas. “Neste sentido, a existência de pobres, assim 

como de outros grupos marginalizados, era um sintoma, ou um produto, de uma sociedade 

injusta e a transformação desta estrutura social perversa poderia pôr fim a esta anomalia” 

(FELIX, 2014, p. 02).  

Pensar em um delito cometido por um indivíduo pobre, durante os anos 1980, levaria a 

conclusão de que o criminoso seria a vítima de uma injustiça social. Neste caso, sem qualquer 

alternativa, os sujeitos teriam sido induzidos a praticar estas atitudes em desacordo com a lei. 

“É somente dentro de uma sociedade que concebe o crime como produto da injustiça social 

que podemos compreender reportagens como ‘Internos param trabalho em mais três 

presídios’, veiculada pelo Jornal do Brasil em 17 de outubro de 1986” (FELIX, 2012, p. 74). 

De acordo com a referida reportagem, 

“Em documento assinado pelos líderes da Falange Vermelha na Ilha Grande, 

os presos explicam que decidiram, em assembléia com todo coletivo daquele 

Instituto penal, paralisar suas atividades ‘em decorrência da opressão 
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imposta pelo atual diretor e após esgotada nossa paciência, após meses 

tentando uma convivência harmoniosa, diante do abandono insustentável em 

que formos relegados pelo Desipe e a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

especificamente a Vara de Execuções Criminais’” (INTERNOS..., 1986, 

p.12, apud FELIX, 2012, p.74-75).  

 Sendo os criminosos pobres vistos como um produto de injustiça social, os cidadãos 

entendem que deveriam cobrar o Estado para garantir a prometida equidade entre os sujeitos. 

Para Felix (2014), a reivindicação exposta na carta dos detentos de Ilha Grande, exibida na 

matéria, seria vista, nos dias de hoje, como uma demonstração de sarcasmo e ousadia dos 

bandidos ou de incapacidade do Estado em reabilitá-los. Nos anos 1980, o crime praticado 

pelo criminoso pobre era compartilhado entre o Estado, que não conseguia evitar o cenário de 

injustiças sociais, e até mesmo à própria audiência, que permanecia omissa diante do 

degradante quadro social. Por isso, é possível notar que a narrativa explica as razões que 

levaram os presidiários a se rebelarem: “lentidão da Justiça e maus-tratos”. Como vimos, estas 

justificativas já não aparecem nos dias de hoje. Deste modo, a audiência deveria reivindicar 

ações políticas transformadoras naquela ocasião e não medidas de força, como acontece nos 

dias de hoje, para conter a insatisfação destes indivíduos. 

 O autor da atitude ilícita era tido como a própria vítima do cenário social injusto, 

segundo o discurso midiático. Mas o leitor não se colocava no lugar do criminoso pobre. Pelo 

contrário. A audiência estaria localizada em um patamar superior. Sendo assim, já havia um 

distanciamento de classes bem definido. Ainda que se solidarizasse com as vítimas sociais das 

classes menos favorecidas, representadas nas narrativas jornalísticas, o leitor não 

compartilharia deste mesmo sofrimento. Por isso, a audiência era instada a reivindicar ações 

transformadoras do Estado, com o objetivo de combater as carências que as camadas mais 

pobres precisavam enfrentar. Por esta lógica, o fim das injustiças era visto com um fator 

fundamental para reduzir a criminalidade, enquanto o Estado ausente poderia ser apontado 

como o principal responsável pelos problemas sociais.  

No final dos anos 1990, e início dos anos 2000, foi possível demarcar uma 

transformação, no lugar ocupado pelos pobres, no noticiário da grande imprensa (FELIX, 

2014). Com a aceleração do processo de globalização, que envolve o cenário político dos 

países ocidentais, e o avanço das novas tecnologias neste período, a identidade dos sujeitos 

teria se tornado ainda mais fragmentada (HALL, 2015). Como consequência desta tendência, 

teria ocorrido a intensificação do individualismo entre os cidadãos contemporâneos, fato que 
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poderia ser apontado como um dos fatores responsáveis pela mudança no lugar ocupado pela 

audiência. 

Com isso, as notícias sobre os moradores de comunidades populares teriam deixado de 

se associar às noções de carência e ausência, à medida que a sociedade se assemelhava, cada 

vez mais, a um grupo hedonístico que se preocupava exclusivamente com o seu bem estar. 

Tendo a felicidade individual como a principal meta a ser alcançada (BIRMAN, 2010), os 

cidadãos teriam passado a enxergar os pobres como os responsáveis pela degradação da 

qualidade de vida nas grandes cidades. Os autores de crimes, pertencentes às classes 

populares, deixam de representar um cenário de injustiça social e passam a simbolizar o 

aumento da insegurança cotidiana para os indivíduos das classes média e alta. 

Com isto, o foco das narrativas de um episódio violento, que envolve indivíduos 

pobres, deixa de ser o criminoso, e o seu sofrimento, passando ser a própria vítima do crime, o 

que leva a audiência a se colocar no lugar da vítima, ao mesmo tempo em que responsabiliza 

os autores dos crimes, pertencentes à outra classe social, pelo sofrimento descrito nas 

matérias. Estas ideias justificariam, por exemplo, o recente enfoque que é dado ao sofrimento 

dos familiares de pessoas assassinadas, por exemplo. 

Esta mudança teria produzido um novo culpado pelas mazelas sociais, que seria o 

cidadão pobre, o incapaz de superar sozinho seus próprios problemas, em uma sociedade que 

cada um deveria cuidar de si. Da mesma forma, também é alterado o lugar ocupado pela 

audiência, que deixa de ser instada a promover a igualdade, por meio de ações políticas, e 

passa a se identificar com as vítimas que são descritas nos episódios cotidianos de violência. 

A omissão da audiência dá lugar a um processo de vitimização, já que ela passa a sofrer 

antecipadamente pela possibilidade do desprazer. O medo, compartilhado por estes sujeitos, 

se desenvolve a partir de notícias que narram o sofrimento de estranhos (VAZ, 2009). 

O conteúdo diário das narrativas de O Globo contribuía para disseminar esta sensação 

de insegurança. No dia 27 de janeiro de 2015, a manchete principal do impresso anunciava 

que o governo estadual passaria a investir menos em segurança pública: “Governo do Rio 

corta mais no orçamento da segurança” (GOVERNO..., 2015, p. 01). No subtítulo, a ênfase no 

número de baleados instava o leitor a se vitimizar, pela possibilidade iminente de levar um 

tiro acidental a qualquer momento (figura 1).  

O título está sobre uma imagem que mostra um casal de idosos chorando a morte do 

filho, vítima concreta da violência no Rio de Janeiro. A estratégia discursiva seria uma 

tendência mais recente nas narrativas midiáticas, que deixariam de mostrar os corpos das 

pessoas mortas para enfatizar os seus rostos felizes antes de morrer.  
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Figura 1 – Capa de O Globo, em 27/01/2015 

 

Fonte: O Globo (2015) 
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Além das fotos do estudante Alex, a capa expõe o sofrimento de parentes, o que 

provocaria colapso no observador da cena. Esta estratégia estaria transformando o observador, 

o sofredor e a audiência em um único elemento. 

A capa destaca ainda, como nos mostra a figura 1, o anúncio feito pelo secretário de 

segurança pública, José Mariano Beltrame, de duas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), 

que seriam vistas como um antídoto a todos os males sociais causados pela representação 

midiática do traficante, conforme abordagem dada no capítulo 3 (item 3.1). Já nas páginas 

internas, o assunto prossegue com ênfase na possibilidade de um acontecimento inesperado, 

no caso as balas perdidas, poder vir a atingir qualquer pessoa. 

Três pessoas foram atingidas por balas perdidas entre a manhã de domingo e 

a madrugada de ontem no Rio, o que aumentou para 16 o número de casos 

registrados este mês – sendo que 12 ocorreram nos últimos dez dias. A 

pensionista Sandra Costa dos Santos, de 58 anos, levou um tiro na cabeça 

enquanto dormia, em Bangu. Em Costa Barros, nas proximidades do Morro 

do Chapadão, Lilian Leal de Moraes, de 12 anos, foi ferida numa perna. Já 

Adriene Solan Nascimento, de 21 anos, morreu durante um confronto entre 

traficantes e PMs na Rocinha (BOTTARI, 2015, p.08).  

O Globo descreve casos de pessoas com diferentes faixas etárias, em diversas regiões 

da cidade, que foram atingidas por armas de fogo inesperadamente. A narrativa possibilita a 

audiência a concluir que existe uma grande possibilidade de outras balas atingirem o próprio 

leitor, em suas casas, a qualquer momento. A questão principal, então, desloca seu foco da 

estrutura social injusta para o sofrimento das vítimas da violência urbana, que no caso da 

matéria utilizada como exemplo, seriam as vítimas de balas perdidas. A audiência 

compartilharia o medo de que episódios como estes se repitam. Com isso, ocorreria uma 

sensação de pertencimento entre as pessoas que tomam conhecimento dos episódios violentos, 

em relação às pessoas baleadas na reportagem, que formam um grupo do “nós”, vitimizado e 

desprotegido pelo Estado. 

Simultaneamente, o discurso midiático demarca bem o local onde se situariam os 

indivíduos que se opõem ao “nós”: as comunidades pobres do Rio de Janeiro, onde estariam 

os culpados pelos “cidadãos de bem” vivenciarem esta sensação de medo, cada vez mais 

comum, nas relações cotidianas. A jovem, que morrera aos 21 anos, teria sido atingida após 

um “confronto” com a participação de “traficantes”. A narrativa não menciona o nome do 

bairro, na zona sul do Rio de Janeiro, onde a pessoa teria sido atingida. Embora a região, na 

época da reportagem, fosse conhecida por abrigar alguns dos imóveis mais valiosos do estado 
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do Rio de Janeiro, foi citada apenas o nome da comunidade pobre da região, fato que 

facilitaria uma correlação dedutiva entre criminosos e favelados.  

No caso da pensionista ferida na perna, já não existe a preocupação em omitir o nome 

do bairro Costa Barros, localizado na outra ponta da cidade, na zona norte. Ainda assim, 

ressaltou-se que a vítima estava “nas proximidades do Morro do Chapadão”, outra favela 

carioca. Para a narrativa, a violência teria origem nas comunidades pobres, onde estariam os 

criminosos que provocariam a sensação de insegurança compartilhada pelos sujeitos 

contemporâneos mais abastados. 

Dentro desta conjuntura, começa a se construir a representação social do “traficante” 

no discurso midiático, com noções associadas à violência urbana, que teriam origem em 

comunidades pobres. Normalmente, não são citados e nem discutidos os crimes previstos na 

Nova Lei Antidrogas (BRASIL, 2006). Pelo contrário. Alguns indivíduos são apontados como 

“traficantes” independentemente dos crimes que venham a praticar. Além disso, o discurso 

em torno destes personagens constroem ideias monstruosas, com potencial de aterrorizar os 

consumidores destas notícias.  

A partir do momento em que o criminoso teria passado a ser visto como o “outro”, 

tornou-se, então, o grande responsável pelo sofrimento deste sujeito hedonista inserido no 

projeto de felicidade da sociedade atual. Dois grupos seriam formados a partir desta oposição: 

o “nós” e o “eles”. O “eles”, seria o grupo que precisava ser combatido para garantir o bem 

estar do “nós”, onde estariam os indivíduos tidos como “normais” pela ordem social. O lugar 

do “nós” seria onde se localizaria a audiência, que agora se tornara amedrontada e vitimizada. 

Com este entendimento do que representaria a palavra “traficante”, nas reportagens de 

O Globo, é possível iniciar a tarefa de coletar o material a ser utilizado nesta pesquisa e 

estabelecer uma discussão teórica a respeito dos conceitos que este termo representaria no 

cotidiano de uma grande cidade como o Rio de Janeiro. A interação entre a mídia e a 

audiência também passa pela mudança acima descrita, pois a solução para resolver o 

problema da criminalidade nas metrópoles, nos dias de hoje, não seria mais a transformação 

de uma estrutura social perversa, segundo as narrativas jornalísticas.  

Se, no discurso jornalístico, o Estado não é mais cobrado a buscar a igualdade entre 

seus cidadãos, mas sim a usar medidas de força e coerção em comunidades populares, é 

possível concluir que o leitor, na condição de vítima virtual, também passa a exigir políticas 

estatais para garantir a segurança de si mesmo, uma vez que o indivíduo contemporâneo 

deveria ter garantido o direito inviolável de ser feliz a qualquer custo. 
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A partir desta representação da palavra “traficante”, nos discursos midiáticos, do lugar 

da audiência e das cobranças feitas ao Estado, pretende-se agora associar estas noções de 

alteridade e sofrimento aos estudos do desvio. Com o entendimento de que o traficante é, 

antes de tudo, um criminoso e um desviante na sociedade, pretende-se propor a possibilidade 

de os discursos midiáticos exercerem o papel de mediadores das interações sociais 

contemporâneas e, com isso, configurarem um estigma na construção da representação 

discursiva do traficante. 

Finalmente, antes de entrar nos resultados das análises das matérias, tentaremos 

relacionar os conceitos de “estigma” e “preconceito” para estabelecermos um diagnóstico do 

papel exercido pelas reportagens, em relação às medidas que estão sendo adotadas pelo 

Estado, quando se trata da questão de substâncias entorpecentes. 
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Capítulo 2 – O preconceito e o estigma na cobertura midiática 

“Eu, às vezes, chego a pensar que só quem morre completamente é pobre, porque com os 

ricos a agonia continua por tanto tempo depois da morte, que chega a parecer que ou eles 

não morrem direito ou a morte deles é outra” Ariano Suassuna - Auto da Compadecida 

2.1 A construção do estigma 

Para melhor entendermos as noções de alteridade que levam os discursos a adotarem 

esta separação entre “nós” e “eles” na sociedade, vamos agora nos aprofundar no estudo do 

desvio. Pretende-se discutir o conceito de estigma como um tipo de desvio, que necessitaria 

de uma alteridade radical para se configurar. Em seguida, buscaremos a relação entre o 

estigma e o preconceito, ancorados nos exemplos obtidos pelas matérias jornalísticas 

coletadas na pesquisa.  

Como as sociedades seriam compostas por diversos grupos que, por sua vez, criariam 

seus próprios conjuntos de regras, percebe-se que um sujeito é considerado um desviante, pelo 

restante do grupo, quando agir de maneira inapropriada ao que estas normas consideram como 

corretas (BECKER, 2009). Este raciocínio pressupõe que, para um indivíduo ser considerado 

desviante, é necessário que primeiro seja criada uma norma. Só após algumas ações estarem 

definidas como corretas, e outras como erradas, será possível apontar quem são aqueles que 

não se adequaram aos padrões estabelecidos. Além disso, ainda é preciso que o restante do 

grupo considere que as atitudes erradas sejam dignas de serem classificadas como um desvio. 

Desta forma, uma pessoa pode ser considerada desviante, em um determinado 

momento, e deixar de ser no futuro. Para isto, basta a regra, que antes estabelecia certos 

padrões, modifique-se e os indivíduos passem a aceitar tal conduta. O aborto, por exemplo, 

era considerado ilegal no Brasil para fetos que não possuíam cérebro até 2012. Muitas mães 

que o praticaram, antes deste ano, certamente foram consideradas desviantes por parte da 

sociedade, simplesmente pelo fato de que tal hipótese não era especificada na legislação. Com 

a mudança na regra, as mulheres que passaram a abortar fetos anencefálicos ganharam 

legitimidade para continuarem sendo consideradas “normais” pelo restante da sociedade. É 

importante notar que, neste caso, não houve nenhuma mudança nas atitudes em si, haja vista 

que as mulheres praticaram o aborto nas mesmas circunstâncias, antes e depois de 2012. O 

que mudou foi a norma. 

Após a regra ser estabelecida, ainda assim não basta infringi-la para ser considerado 

desviante. Há casos em que os padrões incorretos não são condenados pelo restante do grupo, 

se não ocorrer nenhuma situação excepcional. Um motorista que avança um sinal vermelho, 
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por exemplo, age em desacordo com uma regra da sociedade, mas não passa a ser visto como 

um estranho pelas outras pessoas. Neste caso, ele não será repugnado pela sociedade, a não 

ser que atropele alguém ou colida com outro veículo, por exemplo. 

É possível inferir que “se um ato é ou não desviante, portanto, depende de como as 

outras pessoas reagem a ele” (BECKER, 2009, p.24). Decorre daí a importância de termos 

entendido o lugar ocupado pela audiência, no primeiro capítulo, uma vez que serão os leitores 

de O Globo quem irão reagir aos desvios cometidos pelos traficantes e pelos usuários de 

maconha. Será a audiência que irá construir a imagem do traficante, a partir do lugar que 

ocupa, por meio de uma representação discursiva que é reiterada nas informações produzidas 

pelos veículos midiáticos. É o leitor, enquanto restante da sociedade, que será responsável por 

enxergar certos indivíduos como monstros, obedecendo a determinados padrões sociais.  

Deste modo, é possível compreender o porquê de algumas narrativas não condenarem 

a prática de certos crimes, como tráfico e cultivo, desde que eles sejam cometidos por 

indivíduos que preencham alguns requisitos suficientes para serem considerados “normais” 

pelo restante da sociedade. Nestes casos, as condutas não seriam consideradas como desvio, 

para o restante do grupo, ainda que fosse tipificado como crime pela legislação vigente. 

Estudar o desvio pressupõe, necessariamente, pesquisar uma relação de interação entre 

o desviante e os “normais”, que seriam aqueles que impõem tal conduta como desviante: 

Observa-se com facilidade que diferentes grupos consideram diferentes 

coisas desviantes. Isso deveria nos alertar para a possibilidade de que a 

pessoa que faz o julgamento de desvio e o processo pelo qual se chega ao 

julgamento e à situação em que ele é feito possam todos estar intimamente 

envolvidos no fenômeno. À medida que supõem que atos infratores de regras 

são inerentemente desviantes, e assim deixam de prestar atenção a situações 

e processos de julgamento, a visão de senso comum sobre o desvio e as 

teorias científicas que partem de suas premissas podem deixar de lado uma 

variável importante (BECKER, 2009, p.17). 

Ao afirmar que o desvio é criado pela sociedade, Becker (2009) não pretende reiterar a 

noção de que o problema dos desviantes seriam causados por questões sociais, como poderia 

parecer. “Quero dizer, isto sim, que grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja 

infração constitui desvio, e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como 

outsiders” (BECKER, 2009, p.22). 

Esta noção implica em considerarmos que o desvio não teria relação direta com as 

características das pessoas que o cometem, e nem da qualidade do ato em si. O desvio seria 
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uma consequência da aplicação, por outros, de regras e sansões a um indivíduo. Deste modo, 

o comportamento desviante seria aquele rotulado como tal por outras pessoas, enquanto o 

desviante, ou outsider, seria aquele sujeito a quem este rótulo é aplicado com sucesso. Em 

alguns casos, este rótulo torna-se tão marcante que os indivíduos não conseguem mais 

desvencilhar tal ação, ou atributo, de suas próprias personalidades. O desvio passa a ser, 

então, o elemento principal que vai nortear o caráter do indivíduo perante a sociedade. Nestas 

situações, o desvio atingiria um patamar mais extremo e passaria a ser classificado como 

“estigma” (GOFFMAN, 1988). 

O estigma seria marcado por uma alteridade radical, cujas pessoas rotuladas teriam 

suas identidades reconhecidas a partir de algumas marcas que seriam reiteradas na sociedade. 

O atributo que caracterizaria o estigma, uma vez identificado, faria com que a pessoa se 

tornasse diretamente associada a ele, independente das atitudes que viesse a praticar. Uma 

mulher motorista, por esta lógica, seria necessariamente uma má profissional, independente 

da forma como se comportasse na condução de um veículo. O estigma de que pessoas do sexo 

feminino não dirigem bem faria com que a marca de ser mulher alçasse a condição de fator 

mais importante para definir sua forma de dirigir, em vez de serem levadas em consideração 

as próprias atitudes dela na direção. 

No estudo do estigma, a informação mais relevante tem determinadas 

propriedades. É uma informação sobre um indivíduo, sobre suas 

características mais ou menos permanentes, em oposição a estados de 

espírito, sentimentos ou intenções que ele poderia ter num certo momento 

(GOFFMAN, 1988, p. 39). 

Assim, poderiam ser considerados estigmas determinadas marcas físicas, como a 

cegueira, a ausência de uma perna e a forma de se vestir, por exemplo. Mas também se 

enquadram neste conceito determinadas condições, como de homossexual ou de partido 

político, entre outras. A partir de o momento em que o sujeito passa ter o rótulo identificado, 

passaria a ser visto como integrante de uma espécie de tribo, por aqueles indivíduos que não a 

possuem. Desde então, seriam atribuídas características previamente estabelecidas a estas 

pessoas, bem como a todas outras da mesma tribo. 

Creio que a primeira vez que realmente me dei conta de minha situação e a 

primeira dor profunda que ela me causou foi num dia, casualmente, quando 

estava na praia com o meu grupo de amigos do inicio da adolescência. Eu 

estava deitada na areia e acho que os rapazes e moças pensaram que eu 

estivesse dormindo. Um deles disse, então: ‘Gosto muito de Domenica, mas 
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nunca sairia com uma garota cega.’ Não conheço nenhum preconceito que 

rejeite uma pessoa de maneira tão absoluta (GOFFMAN, 1988, p. 31). 

A adolescente do exemplo seria rejeitada ainda que suas atitudes fizessem com que as 

outras pessoas gostassem dela. O fato de ser cega prevaleceria sobre os outros fatores e faria 

com que ela fosse vista a partir de uma condição de distanciamento pelas outras pessoas ao 

seu redor. Os outros jovens imaginariam todos os cegos como pertencentes a uma tribo 

diferente, com características semelhantes e negativas. São eles quem irão aplicar, com 

sucesso, o selo estigmatizante em pessoas que não enxergam, a partir de uma visão de 

alteridade radical. 

O estigma, enquanto marca irrefutável colada em certos sujeitos, precisaria ser 

essencialmente negativo para que pudesse ser classificado como tal. Parte-se do pressuposto 

de que o rótulo só deveria ser aplicado a quem agir em desacordo com as regras de um certo 

grupo e este desvio precisaria ser identificado e condenado por aqueles considerados 

“normais”. Isto faria com que o estigmatizado fosse necessariamente rejeitado pelos demais. 

“Quando conhecida ou manifesta, essa discrepância estraga a sua identidade social; ela tem 

como efeito afastar o indivíduo da sociedade e de si mesmo de tal modo que ele acaba por ser 

uma pessoa desacreditada frente a um mundo não receptivo” (GOFFMAN, 1988, p. 20). 

Deste modo, o estigma é entendido aqui como uma alteridade radical, cuja identidade 

se reconhece a partir de algumas marcas e de reiterações das características previamente 

atribuídas aos indivíduos rotulados. 

O percurso desta argumentação inclui localizar a palavra “traficante”, que seria 

utilizada como uma espécie de estigma nas narrativas jornalísticas do cotidiano. Uma vez 

classificado como traficante, o indivíduo seria visto da mesma forma que uma pessoa com 

uma marca indelével, ou seja, como “uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca” 

(GOFFMAN, 1988, p. 06). Este rótulo se tornaria o elemento mais importante a ser 

considerado para se formar uma opinião negativa sobre estes cidadãos, independente das 

atitudes que venham a tomar, ou de fatos novos que possam surgir. Ser chamado de traficante 

significaria ter a identidade social deteriorada e ser afastado da sociedade pelos outros 

indivíduos. As reportagens fariam o papel de descrever as características monstruosas, que 

seriam atribuídas a estes sujeitos, e reiterá-las nas notícias do cotidiano.  

Neste contexto, a audiência dos grandes veículos seria instada a cobrar do Estado 

providências para se proteger deste traficante, cuja representação social seria construída com 

estas bases, tendo como alicerce um conjunto de valores formulados por meio de um 
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retrospecto potencial e ancorados em uma terminologia comum, que classificaria estas 

pessoas com características homogêneas. 

À medida que este conjunto de valores se solidifica, reforçado pelo discurso midiático, 

os traficantes passam a ser enquadrados pela sociedade como pessoas estragadas, 

independente de quaisquer razões que pudessem justificar suas ações descritas nas matérias. 

Deste modo, as particularidades atribuídas a este grupo de pessoas se tornariam tão intensas 

que o atributo marcante passaria a ser mais importante do que as suas próprias maneiras de 

agir, pois o imaginário social já estaria permeado de noções que possibilitariam à audiência 

pressupor determinados conceitos ao identificarem a palavra “traficante” nos veículos 

midiáticos.  

As próprias narrativas contribuem diariamente para que estas noções sejam 

reafirmadas, imputando suspeitas a supostos “traficantes” quando se desconhece a autoria de 

algum crime.  

Grazielle da Silva Tralle, de 14 anos, foi atingida na cabeça por uma bala 

perdida, ontem à tarde, quando passava com uma amiga, também 

adolescente, no Morro Guarani, no bairro Olavo Bilac, em São João de 

Meriti. A jovem foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital de 

Saracuruna. Policiais do 21º BPM (São João de Meriti) informaram que 

nenhuma operação policial foi realizada na favela e acreditam que o tiro 

tenha sido disparado por traficantes do próprio morro (BALA..., 2008, p. 

14). 

Na mesma edição de O Globo, em matéria que tratava da prisão de suspeitos acusados 

de agressão a uma idosa, a palavra “tráfico” é utilizada para representar um suposto grupo de 

traficantes, que a narrativa afirmava haver na comunidade, e deveriam ser considerados como 

os principais suspeitos da ação: “No Morro Escondidinho, onde mora a aposentada, 

moradores que não quiseram se identificar disseram que ela sempre arruma confusão com 

vizinhos. (...) Eles negaram que ela tenha recebido ameaças do tráfico” (COSTA..., 2008, 

p.14). 

É possível perceber que a construção da representação da imagem do traficante, no 

discurso midiático, partiria do pressuposto de que estes sujeitos, inicialmente, teriam 

infringido alguma regra geralmente aceita. Em segundo lugar, as narrativas elaboram suas 

descrições como se aqueles que infringiram esta regra constituíssem uma categoria 

homogênea simplesmente porque teriam cometido o mesmo ato desviante. Esta padronização, 

produzida previamente aos fatos que seriam descritos, resultariam em narrativas midiáticas 
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homogêneas com o objetivo de satisfazer aos desejos individuais do público leitor 

(HOGGART, 1973). Neste caso, a audiência seria satisfeita, aqui, com a possibilidade de 

construir sua identidade a partir da oposição a estes indivíduos repugnantes que praticariam 

atitudes monstruosas.  

Hoggart (1973) se propôs a estudar a cultura popular como espaço de negociação entre 

antigos e novos valores. Embora considere que não devemos “superestimar a influência dos 

produtos da indústria cultural sobre as classes populares” (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 

42), procurou mostrar como esses mesmos produtos transformam as percepções de classe. 

Para o autor, o discurso dirigido às elites seriam os mesmos aplicados às classes populares, 

uma vez que esta última aspiraria ao desejo de emergir até atingir o padrão da primeira. Por 

isso, seria possível aplicar aqui os conceitos deste autor, ainda que o jornal O Globo seja 

dirigido a leitores com poder aquisitivo mais elevado.  

Para Hoggart (1973), existem dois valores antagônicos que estarão em permanente 

negociação nos indivíduos das classes trabalhadoras. Os “antigos” - como “jogo franco, entre-

ajuda, olhar as coisas pelo lado bom, franqueza, não ter peneiras nem ser ambicioso, lealdade” 

(HOGGART, 1973, p. 10) - coexistem com valores modernos mais voltados para o mercado 

capitalista - como orgulho, ambição, ser mais do que os vizinhos, entre outros.  

No século XIX, num momento de intensas transformações na vida social, política e 

econômica da Inglaterra, os membros das classes trabalhadoras seriam pressionados a 

modificar as atitudes antigas pelas mais modernas. Esta mudança, segundo ele, promove a 

passagem do “antigo sentido de grupo” para o “igualitarismo democrático moderno” e é nesta 

transformação que Hoggart (1973) concentra suas análises sobre os meios de comunicação de 

massa (FELIX; VIANNA, 2015a, p. 129). 

Um dos elementos fundamentais para que os valores antigos possam coexistir com os 

modernos é a noção de progresso. Seria através dele que os proletários iniciariam a 

transformação das ideias antigas de grupo para o igualitarismo moderno e não por razões 

meramente materialistas. O progresso significaria, para as camadas populares, melhores 

condições para enfrentar as dificuldades da vida e atender as suas necessidades básicas com o 

menor sofrimento possível. Assim, seria possível conciliar os valores antigos com outros 

voltados para o mercado capitalista em um mesmo indivíduo. Esta brecha poderia ser 

explorada pelos meios de comunicação. “Os colaboradores da imprensa de massas usam e 

abusam dos horizontes, auroras, estradas largas, movimentos irresistíveis (marchas e 

inundações) e homens que olham para em frente” (HOGGART, 1973, p. 13). 
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É com base nestes ideais progressistas que podemos observar as semelhanças nos 

discursos sobre substâncias entorpecentes na imprensa atual. É possível notar que atuação do 

poder do Estado é descrita como um avanço para subjulgar o crime, fato que levou as 

narrativas a utilizarem o verbo “beneficiar” para se referirem à política de Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPPs), que foram instaladas em comunidades pobres do estado do Rio de 

Janeiro, a partir de 2009 (este assunto será aprofundado no item 3.1). Por outro lado, os 

criminosos seriam personificados na figura dos traficantes e territorializados nas favelas.  

Sendo assim, embora a relevância das matérias jornalísticas normalmente esteja 

vinculada ao fato novo apresentado pela notícia, a visão sobre os traficantes já estaria 

elaborada previamente e não dependeria da ação destes indivíduos para se concretizar. Isto 

significa que, quando um sujeito é denominado traficante, sua identidade social já se 

transformaria em estragada, independente do que virá a ser descrito ao longo da reportagem. 

Imaginar a palavra “traficante” sendo utilizada pelos veículos midiáticos como uma 

forma de estigmatizar certo grupo de indivíduos pressupõe que os sujeitos classificados como 

desviantes interajam com outras pessoas que não possuiriam o mesmo atributo. O papel de 

enxergar, com um olhar de alteridade, o indivíduo classificado como desviante, no contexto 

conceitual que está sendo proposto, seria exercido pelos leitores do jornal O Globo.  

Se tomamos como objeto de nossa atenção o comportamento que vem a ser 

rotulado de desviante, devemos reconhecer que não podemos saber se um 

dado ato será categorizado como desviante até que a reação dos outros tenha 

ocorrido. Desvio não é uma qualidade que reside no próprio comportamento, 

mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que reagem a 

ele (BECKER, 2009, p. 27). 

Neste caso, o selo inseparável seria colado nos indivíduos classificados como 

traficantes, cujas noções estigmatizadas estariam sendo reiteradas pelas narrativas 

jornalísticas. A mídia, por sua vez, serviria como mediadora para proporcionar as interações 

cotidianas - necessárias para configurar o conceito – e possibilitar ao leitor construir as 

marcas das quais os sujeitos estigmatizados não conseguiriam mais se desvencilhar. Por isso, 

apesar de haver uma importância considerável nos atributos indissociáveis ao grupo de 

pessoas estigmatizadas, a configuração do conceito só se ratifica quando este grupo entra em 

contato com outras pessoas não possuidoras de tais características. O estigma necessita, então, 

de um olhar de fora para se solidificar.  

Está implícito, que não é para o diferente que se deve olhar em busca da 

compreensão da diferença, mas sim para o comum. A questão das normas 
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sociais é, certamente, central, mas devemos nos preocupar menos com os 

desvios pouco habituais que se afastam do comum do que com os desvios 

habituais que se afastam do comum (GOFFMAN, 1988, p. 108). 

Pretende-se estabelecer, aqui, uma argumentação que parte da representação social do 

traficante como um indivíduo mau, considerado como responsável exclusivo por todas as 

mazelas sociais decorrentes do comércio de substâncias entorpecentes. Entretanto, para 

melhor entendermos como se dá esta separação no interior da sociedade, as atenções devem se 

voltar para aquele que não possui a tal marca desviante, pois seria através do olhar dele que o 

estigma seria construído. E caberia à audiência este olhar de alteridade para configurar o 

estigma (VIANNA, 2016, p. 246).  

2.2 Interações mediadas 

Como o estigma se daria a partir de um olhar de alteridade, papel que seria exercido 

pelos leitores do jornal O Globo, será necessário abordar agora as interações cotidianas. O 

caminho nos leva para a transposição do conceito sociológico de interacionismo simbólico 

para os estudos da Comunicação Social. Neste contexto, o estigma do traficante estaria sendo 

reiterado nas matérias do cotidiano, por meio de interações entre a sua representação com o 

público leitor.  

No primeiro capítulo (item 1.1), foi abordada a argumentação de Stuart Hall que 

sustenta uma transformação na forma como o sujeito é visualizado dentro da sociedade, desde 

o início da modernidade até os dias de hoje. Inicialmente, o sujeito teria passado a ser 

concebido como elemento central do universo, o que marcaria uma ruptura com as tradições 

do período pré-moderno. Em um segundo momento, o indivíduo foi deixando de ocupar o 

centro de todas as perspectivas, uma vez que as sociedades modernas foram se tornando mais 

complexas, e a vida coletiva teria ganhado mais importância do que o indivíduo por si só. 

A partir do momento em que a vida em sociedade ascenderia à condição de 

centralidade, o sujeito social precisaria ser entendido de uma forma diferente.  

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com ‘outras pessoas 

importantes para ele’, que mediavam para o sujeito os valores, os sentidos e 

os símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava (HALL, 2015, p. 

11). 
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O estudo sociológico do sujeito, a partir de suas relações com outras pessoas, originou 

uma corrente conhecida como interacionismo simbólico, que enfocava suas pesquisas na 

formação das identidades a partir da interação entre o “eu” e a sociedade. Ainda que existisse 

uma essência interior nos sujeitos, o “eu” seria formado e modificado num diálogo contínuo 

com as culturas e as identidades exteriores, que seriam oferecidas pela sociedade (HALL, 

2015). 

Seria neste contexto que o interacionista Horward Becker (2009) teria formulado o 

conceito de outsiders, quando considerou que o rótulo seria aplicado ao desviante somente 

após este interagir com os “normais”. O sujeito contemporâneo formaria a sua identidade a 

partir de suas relações sociais com o “outro”, a quem deveria negar. O “eu” seria, então, o 

resultado das afirmações de nossas identidades, construídas a partir da negação daqueles que 

nos são estranhos. Por esta lógica, a existência de discursos que reiterariam alteridades seria 

uma necessidade quase vital para os cidadãos contemporâneos. 

Erving Goffman, colega de pós-graduação de Horward Becker, teria se aprofundado 

no estudo do desvio até chegar ao estigma, que seria uma espécie de alteridade radical, da 

qual o indivíduo não conseguiria mais se desvencilhar. O estigma, além de também depender 

das interações sociais, necessitaria ainda de contínuas reiterações no cotidiano para se 

configurar. 

Cabe ressaltar aqui a consideração de algumas correntes, que afirmam que este 

enfoque no interacionismo negligenciaria, de certa forma, a capacidade de agência dos 

indivíduos. Os sujeitos, enquanto atores sociais, sofreriam e manipulariam o estigma ou 

rotulariam ou seriam rotulados. “De alguma maneira, o sujeito é posto “fora” do self, como 

seu “fundo” ou sua “essência”, para melhor se livrar dele” (MISSE, 2010, p. 17). 

No caso dos traficantes representados pelas matérias do jornal O Globo, caberia aos 

leitores o papel de interagir com os indivíduos possuidores da marca irrefutável e identificar 

neles o estigma. Os outsiders teriam, então, suas marcas irrefutáveis tornadas visíveis de 

forma mediada, ou seja, através das narrativas jornalísticas. A questão que se coloca é se seria 

possível o conceito de estigma, cunhado no âmbito da Sociologia, ser transposto para o campo 

da Comunicação Social. 

Para compreender como as interações sociais podem ser vistas de forma mediada, será 

preciso recorrer ao chamado “bios virtual” (SODRÉ, 2002). Segundo este conceito, os 

sujeitos, enquanto seres humanos, teriam a capacidade de se comunicar por meio de 

linguagens (falada, escrita, gestual, entre outras) que configurariam as mensagens que são 

trocadas no cotidiano. Além disso, existiriam instituições que orientariam a conduta 
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mobilizadora da consciência individual e coletiva, nas sociedades, que seriam denominadas de 

instituições mediadoras. Com o advento das novas tecnologias de informação, estas 

mediações passariam a ser transmitidas por processos informacionais, conduzidas por 

organizações empresariais, e deixariam de ser orientadas pelas instituições mediadoras. 

Este novo modo de interação transformaria diversas formas particulares de 

informação, propaganda, publicidade e consumo direto de divertimentos, entre outras. Com 

isso, a maneira dominante de interações sociais seria, agora, por meio de representações. Em 

outras palavras, significaria dizer que as imagens passariam a mediar as relações humanas, 

tendo os fatores econômicos como elementos norteadores. Desta forma, o mercado ocuparia 

totalmente a vida social e passaríamos a viver de aparências, em uma sociedade que teria se 

transformado em espetáculo (DEBORD, 1997). 

Para Sodré (2002), entretanto, embora esta sociedade de espetáculos implique outros 

parâmetros para a constituição das identidades pessoais, devido ao novo espaço e ao novo 

modo de interpelação coletiva, as mediações não seriam uma simples cópia da realidade 

vivida, mas sim as próprias interações adaptadas a um novo formato. Dito com outras 

palavras, as mediações seriam uma espécie de “reflexo”, podendo ser vistas por meio de um 

“espelho” que refletiria a realidade.  

Percebe-se, então, que esta última concepção atribuiria maior autonomia à capacidade 

de ação dos sujeitos, em relação à realidade vivida. Por isso, não seria possível fazer uma 

oposição entre a atividade social afetiva e a sociedade do espetáculo, já que ambas estariam 

imbricadas no mundo atual. Haveria agora um novo modo de interação social, conceituado 

como “tecnointeração”, no qual os sujeitos se relacionariam por meio de “uma espécie de 

prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível” (SODRÉ, 2002, p. 21).  

As novas tecnologias não seriam apenas um instrumento utilizado para facilitar os 

processos de comunicação. Nesta nova modalidade de interação,  

modos tradicionais de socialização imbricam-se aos tecnológicos. Este 

processo não se confina (como poderia depreender-se da perspectiva 

analítica de autores como Félix Guattari, por exemplo) à mera produção de 

subjetividades por agenciamentos tecnológicos, mas sem dúvida pode ser 

pensado como dispositivo de uma nova tecnologia da identidade (...) 

(SODRÉ, 2002, p. 161). 

A metáfora da prótese representaria um dispositivo (espelho) que estaria ligado ao 

corpo humano, fazendo parte, não apenas da forma, mas também do conteúdo que estaria 
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sendo compartilhado. Este espelho, por sua vez, não seria jamais puro reflexo, por ser também 

um condicionador ativo daquilo que diz refletir. 

O ‘espelho’ midiático não é simples cópia, reprodução ou reflexo, porque 

implica uma forma nova de vida, com um novo espaço e modo de 

interpelação coletiva dos indivíduos, portanto, outros parâmetros para a 

constituição das identidades pessoais. Dispõe, consequentemente, de um 

potencial de transformação da realidade vivida, que não se confunde com 

manipulação de conteúdos ideológicos (como se pode às vezes descrever a 

comunicação em sua forma tradicional). É forma condicionante da 

experiência vivida, com características particulares de temporalidade e 

espacialização, mas certamente distinta do que Kant chamaria, a propósito 

de tempo e espaço, de forma a priori (SODRÉ, 2002, p. 23). 

Esta nova forma de relacionamento social foi denominada de “bios virtual” (um novo 

âmbito existencial), onde o usuário poderia entrar e se mover em ambientes digitais, integrado 

às novas tecnologias. Isto resultaria em um grau elevado de indiferenciação entre o homem e 

sua imagem, o que tornaria o indivíduo pouco auto reflexivo no interior do “espelho”. Sodré 

(2002) considera que, ao transformar radicalmente a vida do homem contemporâneo, tanto 

nas relações de trabalho como nas de entretenimento, as interações mediadas pelos 

instrumentos tecnológicos exerceriam um novo tipo de poder sobre o indivíduo, a serviço do 

Estado e das grandes organizações civis.  

Empresas multinacionais e corporações de serviços, entre outros exemplos destas 

organizações civis, modificariam, pela vigilância contínua, o poder que os indivíduos 

possuiriam de se reconhecer enquanto sujeitos. Assim, a capacidade de mobilização dos 

antigos cidadãos políticos seria transformada, neste momento, em funções atribuídas pelo 

mercado. “A moral da mídia contemporânea é apenas mercadológica. Trata-se, na verdade, de 

um dos muitos tipos de moralidade produzidos pela segmentação moderna da esfera dos 

valores” (SODRÉ, 2002, p. 65).  

Embora menos pessimista do que Debord (1997), Sodré (2002) considera que as 

“instituições mediadoras” teriam assumido uma moral oportunista, destinada em geral à 

preservação de interesses corporativistas ou então à continuidade institucional de formas de 

vida vinculadas à tradicional moralidade burguesa-cristã, não sendo, portanto, mais capazes 

de produzir uma ruptura, nem o vigor ético de um novo valor. 

A mídia fala do mundo para vendê-lo ou para agilizá-lo em termos 

circulatórios – sua verdadeira agenda é a do liberalismo comercial. Sua 
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moral utilitarista, com o mercado como vetor de mudanças (portanto, um 

moral liberal de comerciantes, anglo-saxônica em seu velho acento liberal 

sobre o individualismo e mercado), não contempla a utilidade social, pelo 

contrário, é privatista e redutora de sensibilidade quanto ao coletivo 

(SODRÉ, 2002, p. 64). 

O mais importante a se destacar aqui, no entanto, é que esta nova forma de relação 

social se daria através de mediações simbólicas, compartilhadas por meio das mídias, que, por 

sua vez, seriam o objeto de estudo da Comunicação Social, enquanto ciência. Comunicação 

seria tudo o que é compartilhado, ou seja, o que é tornado comum por meio das mediações. 

Portanto, a “ciência do comum” atravessaria o próprio sujeito e faria com que as pesquisas 

voltadas para as interações sociais estivessem indissociáveis dos estudos da Comunicação 

Social (SODRÉ, 2014). 

Em função de enxergarmos o estigma como um tipo extremo de desvio, o qual seria 

configurado pelas reações de outras pessoas a tipos específicos de comportamentos, seria 

possível levar em conta que os estímulos a estas reações poderiam ser mediados por veículos 

de comunicação, como, por exemplo, o jornal O Globo.  

2.3 Estigma, estereótipo e preconceito: os conceitos 

A partir do momento em que a discussão sobre a legalização da maconha teria sido 

promovida com base em uma relação estigmatizada, nos discursos jornalísticos, não teria 

ocorrido a problematização de importantes questões, como sua distribuição desigual na 

sociedade, por exemplo, o que acarretaria em sérias consequências para determinadas regiões 

da cidade. Deste modo, pretende-se problematizar agora os conceitos de “preconceito” 

(HELLER, 2000) e “estigma” (GOFFMAN, 1988), com a hipótese de que a modificação na 

legislação, debatida no Supremo Tribunal Federal, não levaria em conta a possibilidade de 

pessoas de classes sociais menos favorecidas se enquadrarem na classificação de usuárias ou 

de consumidoras.  

As ponderações teóricas não abandonarão os objetivos maiores de seus autores, já que 

Heller (2000) pesquisa o cotidiano em busca de transformações sociais, enquanto Goffman 

(1988), com um olhar mais voltado para o interacionismo, considera ser possível entender a 

sociedade através das relações cotidianas. Assim, embora inseridos em diferentes contextos, 

busca-se verificar as diferenças e os pontos de aproximação entre os conceitos de 

“preconceito” e “estigma”, passando pela discussão dos “estereótipos”.  
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Em seguida, busca-se associar estes conceitos com as estratégias narrativas do jornal 

O Globo, no que se refere à construção das notícias relativas às substâncias entorpecentes no 

Brasil. Após integrar a discussão teórica proposta com as marcas discursivas de 

representações como “usuário”, “cultivador” e “traficante”, no veículo impresso, finalmente 

passaremos ao terceiro capítulo, onde se almeja relacionar estas narrativas com as recentes 

decisões legislativas sobre o tema e verificar os impactos destas decisões na forma como as 

relações sociais contemporâneas influenciam e são influenciadas pela Comunicação Social. 

Inicialmente, é preciso entender o contexto no qual os conceitos de “preconceito” e 

“estigma” foram formulados. Para Heller (2000), o sujeito está inserido em um contexto 

histórico-cultural e estas relações não podem ser desprezadas. Deste modo, é através da 

história que a autora pretende analisar as interações sociais. Embora seu foco de interesse 

esteja voltado para reflexões sobre a condição humana, a autora não enxerga o sujeito como o 

ponto de partida em suas pesquisas. Seu olhar para a história tem o objetivo de reescrever o 

indivíduo como agente de transformação de si e do mundo, ainda que a sociedade 

contemporânea tenha o hedonismo como uma de suas características mais marcantes. 

Influenciada pela Escola de Budapeste, Agnes Heller possui uma tendência mais 

ontológica, com sua pesquisa voltada para a essência dos seres humanos, através da 

perspectiva histórica. Os autores desta corrente se baseiam em uma argumentação marxista, 

que não era tão dogmática e nem autocentrada, mas que levava em conta formas distintas de 

pensar. Assim, na busca por encontrar estímulos à autonomia dos sujeitos, Heller (2000) 

chega até o estudo da vida cotidiana, fato que dá uma especial relevância para os seus escritos 

no cenário vivido pela sociedade ocidental no mundo contemporâneo.  

Este aspecto torna possível situar, neste trabalho, a argumentação que será feita em 

relação ao cotidiano, uma vez que serão analisadas as contradições e as potencialidades dos 

discursos midiáticos, bem como sua capacidade de transformação pelas práticas sociais. De 

acordo com essa abordagem, o sujeito já nasceria inserido em sua cotidianidade, sendo 

considerado maduro quando adquirir todas as habilidades imprescindíveis para a vida 

cotidiana da sociedade.  

O adulto deve dominar, antes de mais nada, a manipulação das coisas (das 

coisas, certamente, que são imprescindíveis para a vida da cotidianidade em 

questão). Deve aprender a segurar o copo e a beber no mesmo, a utilizar o 

garfo e a faca, para citar apenas os exemplos mais triviais. Mas, já esses, 

evidenciam que a assimilação da manipulação das coisas é sinônimo da 

assimilação das relações sociais (HELLER, 2000, p. 19).  
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Entretanto, apesar de a manipulação das coisas esteja sendo tratada como idêntica à 

assimilação das relações sociais, haveria uma possibilidade permanente de espontaneidade, 

por meio de leis da natureza, o que possibilitaria a inversão destas condições dadas 

previamente. Para a aurora, “a contingência das identidades subjetivas só onera a liberdade se 

se tornar um fim em si mesmo, inibindo a práxis e a imaginação criadoras. Salvo esse caso, a 

contingência pode funcionar como estímulo para a autonomia” (HELLER, 2002, p. 09). 

A crítica às pesquisas realizadas no marco das concepções funcionalista de 

sociedade e positivista de ciência, bem como a busca teórica de aproximação 

das esferas social e individual, tradicionalmente separadas nas ciências 

humanas, convergem para uma área recente do conhecimento sociológico: o 

estudo da vida cotidiana, ao qual se encontra ligado o nome de Agnes Heller, 

pensadora marxista comprometida com a busca da fundamentação teórica 

para um projeto político de ‘mudar a vida’ nas sociedades atuais, marcadas 

pela exploração econômica e pela dominação cultural (PATTO, 1993, p. 

122). 

A partir desta perspectiva histórica, a autora definirá a vida cotidiana como 

hierárquica, na medida em que os valores individuais trariam implícitas algumas visões de 

mundo e, com isso, balizariam as relações sociais. Em outras palavras, existiriam condições já 

previamente dadas que iriam nortear interações cotidianas entre os indivíduos. Por causa 

disto, esta hierarquia “naturalizaria” o próprio cotidiano e criaria uma “objetividade” que iria 

se sobrepor à autonomia dos sujeitos (HELLER, 2000, p. 05). 

Por outro lado, apesar de existirem critérios objetivos e universais, que balizariam as 

interações, a autenticidade humana abriria a possibilidade de transformações sociais, a partir 

das escolhas individuais feitas no cotidiano. A liberdade de escolhas seria uma espécie de 

vazio proporcionado pelas interações sociais. Então, nos momentos de desnaturalização desta 

realidade do passado - que ocorreriam com as contradições presentes no cotidiano - estariam 

abertos os espaços de superação que possibilitam as transformações sociais. Assim, quando as 

situações ordinárias se tornam extraordinárias, ocorre um “avanço histórico”, pois estariam 

abertas possibilidades de escolhas autênticas.  

Já dissemos que, no comportamento de “papel”, os homens atuam segundo 

as regras do jogo. Mas, tampouco aqui deve-se passar por alto o fato de que 

não existe nenhum comportamento, por mais que esteja cristalizado em 

papel, no qual não desperte, com maior ou menor frequência, a consciência 

da responsabilidade pessoal, ou, pelo menos, a sensibilidade correspondente 

(HELLER, 2000, p. 109). 
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O cotidiano, então, poderia ser visto como um ambiente que cristalizaria certos 

preconceitos, ao mesmo tempo em que possibilitaria a capacidade de transformação social, 

com a sua suspensão, por meio de atitudes individuais, já que o destino de cada um seria 

autêntico e não resultado de uma determinação comum a todos. “Ser determinado é ser 

‘empurrado’ pelo passado e pelas circunstâncias; autodestinar-se é ser ‘puxado’ pelo que se 

escolhe como compromisso para toda a vida” (HELLER, 2002, p. 13). 

Ao buscar perspectivas históricas, que construiriam determinados valores e 

estabeleceriam, previamente, certas condições hierárquicas para as interações cotidianas, 

Heller (2000) teria desenvolvido o conceito de “preconceito”. Sua pesquisa estaria 

preocupada em encontrar espaços de superação, nestas relações sociais, que poderiam 

possibilitar a conquista das individualidades autênticas, através da superação do passado. 

Deste modo, seria possível projetar, no futuro, condições de transformação social.  

A noção de preconceito será assumida aqui dentro deste contexto. Ao considerarmos 

que alguns juízos históricos balizam previamente as interações sociais, o conceito será visto 

como uma terminologia que já traria visões de mundo implícitas e hierarquicamente 

determinadas. A partir disto, seria possível perceber que estes juízos tentam antecipar uma 

“verdade” futura em algumas situações. Esta “verdade” poderia realmente vir a ser 

comprovada, com o uso da razão ou com métodos científicos, mas também poderia vir a ser 

refutada. Entretanto, independente se a condição for ou não comprovada, quando um juízo 

tenta antecipar um acontecimento futuro, sem fazer uso da razão ou de métodos científicos, 

poderíamos classificá-lo como “juízo provisório”.  

Se generalizarmos incorretamente, a própria atividade nos corrigirá: o 

produto que fabricamos será de má qualidade, ficaremos doentes por termos 

comido alguma coisa inadequada, etc. Teremos de alterar imediatamente 

nossa conduta e formar um novo juízo provisório a fim de nos orientarmos 

corretamente no meio-ambiente (HELLER, 2000, p. 46). 

Haveria ainda um tipo específico de “juízo provisório”, que ocorreria quando os 

valores estivessem tão cristalizados a ponto de os sujeitos não serem mais capazes de 

abandoná-los. Estes valores seriam juízos coletivos que fariam parte do contexto histórico no 

qual o sujeito estaria inserido. Mesmo que pudessem ser normalizados pelo cotidiano, o 

historicismo subjetivista não abarcaria estes valores. Desta forma, quando o valor estiver tão 

fossilizado a ponto de não permitir mais ao sujeito a possibilidade de refutá-lo, com o uso da 

razão, o “juízo provisório” seria transformado em preconceito. 
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Os preconceitos sempre desempenharam uma função importante também em 

esferas que, por sua universalidade, encontram-se acima da cotidianidade; 

mas não procedem essencialmente dessas esferas, nem aumentam sua 

eficácia; ao contrário, não só a diminuem como obstaculizam o 

aproveitamento das possibilidades que elas comportam (HELLER, 2000, p. 

43).  

É importante ressaltar que, embora certos valores sejam naturalizados pelo cotidiano, a 

decisão de adotar pré-conceitos geralmente estaria baseada na particularidade das decisões 

individuais. Com isso, os “juízos provisórios generalizadores” se baseariam na práxis 

cotidiana e não em teorias científicas.  

A construção do preconceito se daria, então, a partir de “juízos provisórios 

ultrageneralizados” que dependeria da adoção individual para se concretizar, ainda que 

inserido em condições previamente estabelecidas historicamente. O fato de a adoção de 

comportamentos preconceituosos depender da particularidade dos indivíduos poderia ser visto 

como um destes caminhos contraditórios, sugeridos pela autora, aptos a serem utilizados 

como espaços de superação. 

A partir da ideia de preconceito, seria possível trazer à tona a noção de estereótipo, 

sendo este último visto como uma aplicação prática dos “juízos provisórios 

ultrageneralizados” nos atos sociais. O estereótipo seria uma crença compartilhada por um 

grupo de pessoas, que se materializaria em representações para mediatizar nossa relação com 

o mundo, ainda que não existam bases reais para comprová-la (ALLPORT, 1979). Os 

estereótipos seriam invocados para justificar o preconceito, com o objetivo de simplificar a 

percepção social e facilitar a compreensão de acontecimentos sociais complexos. Este 

processo se daria por meio do que o Allport (1979) chama de “categorizações”. Segundo ele, 

estereotipar indivíduos de determinados grupos permitiria, de forma rápida e automática, 

distinguir características positivas ou negativas. Seriam as diferentes formas de categorizações 

que influenciariam a expressão dos preconceitos e dos estereótipos. 

Desta forma, enquanto o preconceito dependeria da adoção individual para se 

concretizar, o estereótipo resultaria de juízos provisórios bastante rígidos, com origem nas 

próprias relações sociais. O estereótipo serviria para justificar ações coletivas dirigidas a 

alguns grupos sociais, o que resultaria em uma maior valorização de certos grupos, em relação 

a outros. Por esta lógica, seria possível considerar o preconceito como uma atitude individual, 

enquanto o estereótipo seria uma espécie ainda mais rígida e generalizadora de ação social. 
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Allport (1979) buscou investigar a natureza do estereótipo a partir da influência de 

traços de personalidade, emoções e cognições. No entanto, o que nos interessa aqui é subtrair 

deste autor suas análises do conceito, no que concerne ao âmbito socialmente construído ao 

longo do tempo. Os estereótipos, reforçados pelos meios de comunicação de massa, 

realçariam continuamente este conjunto de crenças, baseados em informações que não 

encontrariam uma base de sustentação e ainda assim produziriam um conjunto de opiniões 

sobre determinadas categorias. 

Seria desta forma que a terminologia “traficante” estaria sendo utilizada pelas matérias 

jornalísticas sobre substâncias entorpecentes. Esta representação social carregaria um 

conjunto de crenças previamente elaboradas, implícita ou explicitamente associadas a noções 

que remeteriam a perigo e violência, o que provocaria medo e sensações de risco na audiência 

dos veículos midiáticos. O termo “tráfico”, nas notícias, apareceria frequentemente associado 

a localidades pobres, o que resultaria na formação de conceitos prévios, baseados em 

informações que, na maioria das vezes, não seriam comprovadas.  

Além disso, em algumas reportagens, estas noções ainda naturalizariam o fato de 

serem atribuídos crimes, aos traficantes, que nada tem a ver com os que estão previstos na Lei 

nº 11.343/2006 (BRASIL..., 2006). Em matéria do jornal O Globo, são atribuídas a traficantes 

ações como formação de quadrilha, porte de ilegal de armas, assalto, manuseio de explosivos 

sem autorização e utilização de carga roubada:  

A nove meses do início dos Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo do 

planeta, autoridades de segurança do Rio e do governo federal se debruçam 

numa investigação para saber onde foi parar cerca de uma tonelada de 

explosivos roubada em maio deste ano, em Deodoro, por traficantes do 

Complexo da Pedreira, em Costa Barros (WERNECK, 2015, p. 10). 

De acordo com a lógica da narrativa jornalística, identificar “traficantes” como autores 

de outros crimes facilitaria a distinção de características positivas ou negativas no discurso, 

pois estaria se atribuindo apenas mais uma atitude audaciosa e malvada a este grupo 

estigmatizado. Seria esta lógica que nortearia a legalização do uso de maconha no Brasil. O 

usuário da droga, “vitimizado”, seria colocado em oposição a este traficante responsável pelos 

crimes mais significativos que são descritos pelos veículos midiáticos. 

Minutos depois do incidente em São Francisco, bandidos começaram a 

assaltar motoristas perto dali, na Avenida Sete de Setembro, em Icaraí. 

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM foram 

acionados e deram início a uma perseguição, que se estendeu até um dos 



63 

 

acessos ao Morro do Cavalão, no mesmo bairro, onde traficantes abriram 

fogo contra os PMs (ASSALTOS..., 2014, p. 10). 

Crimes ocorridos em favelas do estado do Rio de Janeiro, que envolvam armas de 

fogo ou assaltos de grandes proporções, seriam invariavelmente atribuídos a traficantes de 

drogas. A reiteração de diversas modalidades de crimes que seriam imputados a traficantes, 

no discurso jornalístico, tornaria estragada a identidade social dos indivíduos que a carregam. 

Este tipo rígido de crenças, relacionadas a uma categoria ou grupo social, é o que Goffman 

(1988) classifica como estigma e que podemos considerar como um tipo específico de 

estereótipo. 

Após o preconceito ter sido analisado sob a perspectiva de um juízo provisório 

“ultrageneralizado”, que se relacionaria com as categorizações estabelecidas pelos 

estereótipos, com o objetivo de facilitar a compreensão da realidade, pretende-se agora 

problematizar o estigma como um tipo específico de estereótipo (GOFFMAN, 1988). 

No conceito de estigma o olhar para o outro não é formulado apenas por um tipo de 

juízo provisório equivocado, mas sim por um retrospecto em potencial que é imputado a um 

indivíduo, ou a um grupo de pessoas, devido a uma característica específica. 

Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma 

pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente 

quando o seu efeito de descrédito é muito grande - algumas vezes ele 

também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem - e 

constitui uma discrepância específica entre a identidade social virtual e a 

identidade social real (GOFFMAN, 1988, p. 06).  

Esta característica específica pode variar desde uma marca física até um conjunto de 

valores associados a certos indivíduos. Isto quer dizer que o estigma seria uma atribuição bem 

mais marcante do que as construções hierárquicas previamente dadas que caracterizariam o 

preconceito, segundo Heller (2000). O estigma, de acordo com o autor canadense, seria um 

selo indissociável à identidade do indivíduo, o que o tornaria impossível de ser refutado. 

Cabe ressaltar que a pesquisa de Erving Goffman não está voltada para encontrar 

espaços de superação que possibilitem transformações sociais. Sendo assim, ao sentenciar que 

o estigma não pode ser refutado, o escritor não pretende formular uma visão apocalíptica, 

como se poderia imaginar, devido à comparação de conceitos que estabelecemos entre 

Goffman (1988) e Heller (2000) neste trabalho. O diálogo entre as definições aqui propostas 

tem o objetivo de buscar uma contribuição teórica para identificarmos como os veículos 
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midiáticos tratam os indivíduos que são autuados com substâncias entorpecentes, nas 

narrativas jornalísticas, tendo em vista a legislação em vigor no Brasil.  

A obra Estigma, do interacionista Goffman (1988), possui como principal marca a 

busca por entender as construções identitárias, formuladas por meio das relações sociais na 

sociedade contemporânea. Foi neste contexto que o conceito de estigma foi formulado. Deste 

modo, a pesquisa sobre a vida cotidiana terá, aqui, um viés mais sociológico do que histórico-

fisolófico, como no caso de Heller (2000). Os estudos de Goffman pressupõem a existência de 

uma construção de camadas mentais, que estruturariam o conhecimento armazenado pelos 

indivíduos. Estas camadas acompanhariam cada um de nós, durante nossas apreensões do 

cotidiano, e seriam acionadas a partir do momento em que iniciássemos nossas interações 

sociais (NUNES, 1993). Seriam nestas camadas que estariam armazenadas as visões 

estigmatizadas, baseadas em um atributo marcante imputado a um grupo de indivíduos, que 

seria difundido em uma sociedade particular e passaria a servir como estigma (GOFFMAN, 

1988, p. 30).   

2.4 O reforço do preconceito e a desconstrução do estereótipo 

Ao se argumentar que um atributo já estaria construído e solidificado, a princípio, em 

camadas mentais, é possível considerar que já não estaria mais em jogo as atitudes que os 

sujeitos estigmatizados possam vir a ter. Com isso, deixa-se de questionar as diversas ações 

negativas atribuídas a representação social do traficante. A figura do monstro seria utilizada 

para responsabilizar esta imagem estereotipada, sem que suas atitudes fossem mais levadas 

em consideração.  

Em matéria do dia 29 de abril de 2015, O Globo veiculou o seguinte trecho em uma 

reportagem da editoria Rio: “Por trás dos confrontos na região está o traficante mais 

procurado do estado, Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy” (COSTA, A.C., 2015, p. 16). Os 

crimes seriam imputados ao cidadão mencionado, ainda que não houvesse a confirmação de 

nenhuma ação efetiva, da parte dele, para que tais confrontos venham a se concretizar 

efetivamente. Além disso, a construção discursiva não se refere ao bandido, ou ao criminoso, 

que seria o mais procurado do estado, uma vez que a palavra traficante parece sugerir uma 

periculosidade ainda maior. 

Quando um indivíduo passa a ser apontado como líder de um grupo de traficantes, esta 

marca estigmatizante se tornaria facilmente visível para o restante da sociedade. O fato já 

seria suficiente para se transformar em uma discrepância que estragaria sua identidade social. 

Haveria, desta forma, uma série de contingências que manipulariam, tanto a identidade social, 
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como a identidade pessoal dos sujeitos durante suas interações com o mundo. Os veículos 

midiáticos seriam os responsáveis pela exposição da imagem destes indivíduos, que jamais 

foram vistos pessoalmente pela maioria das pessoas que os reconhecem através da mídia. Os 

leitores dos jornais teriam conhecimento, de forma mediada, da identidade social do 

traficante, mas não de sua identidade pessoal. 

O estigma, então, “tem como efeito afastar o indivíduo da sociedade e de si mesmo de 

tal modo que ele acaba por ser uma pessoa desacreditada frente a um mundo não receptivo” 

(GOFFMAN, 1988, p. 20). Neste caso, ao contrário dos fatos extraordinários propostos por 

Heller (2000), o cotidiano tende a reforçar os atributos do indivíduo estigmatizado. Quanto 

mais intensa for a marca que estiver sendo exposta, mais afastado da sociedade e dos 

“normais” estarão estes indivíduos.  

É possível perceber, então, que a aproximação do “preconceito” com o “estigma” 

ocorreria com relação à classificação dos valores implícitos no cotidiano, a partir dos 

conceitos elaborados pelos autores em questão. As visões de mundo, que balizariam as 

relações sociais, poderiam se relacionar com a ideologia (HELLER, 2000) para explicar a 

inferioridade que o estigma atribui a um indivíduo (GOFFMAN, 1988). Seria possível 

concluir que ambos se referem a informações que partem de um determinado grupo específico 

e passam a preponderar sobre o restante da sociedade. Este processo poderia, algumas vezes, 

racionalizar uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social 

(GOFFMAN, 2000, p. 08).  

A partir do que foi problematizado aqui, poderíamos argumentar que a construção 

midiática sobre venda e consumo de drogas, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, 

partiria de um preconceito. Segundo esta lógica,  

Todo portador de entorpecentes em regiões pobres trafica ou tem afinidades 

com o tráfico de drogas. Relaciona-se, portanto, ao estigma do traficante. Do 

mesmo modo, considera-se que, para compreender bem as características do 

estigma, é necessário se voltar para aquele indivíduo não estigmatizado, ou 

seja, para aquele considerado como ‘normal’ (FELIX; VIANNA, 2015b, p. 

573).  

Se o estigma só se constituiria a partir das interações sociais, a mídia serviria como 

mediadora para elaborar a representação social do traficante, a partir das narrativas 

jornalísticas utilizadas nas notícias sobre o cotidiano das grandes cidades. Seria por meio de 

um discurso de separação de classes que seria possível, aos leitores do jornal O Globo, 
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reconhecer a marca irrefutável atribuída aos indivíduos envolvidos com substâncias 

entorpecentes em comunidades pobres.  

Para reforçar esta condição, a mídia precisaria evidenciar a separação classista em seus 

textos diários. De um lado estaria o bom, o nobre, aquele que possui uma índole elevada. 

Seria onde se encontrariam os próprios leitores de O Globo. Do outro lado estaria o mau, o 

vulgar ou aquele que pode colocar em risco os indivíduos que compõem a audiência dos 

veículos de comunicação. Esta separação ficaria evidente nas análises das matérias sobre o 

tema: “Representantes do governo, cientistas e juristas pedem mudanças no tratamento de 

usuários e traficantes (...) há uma grande chance de se prender usuários como se fossem 

traficantes” (MATSUURA; MILHORANCE, 2015, p. 28). 

A diferença entre “traficantes” e “cultivadores”, que teria se intensificado a partir de 

meados dos anos 2010, conforme será visto no próximo capítulo (item 3.2), evidencia uma 

lógica diferente, nas narrativas de O Globo, a partir de crimes que possuíam a mesma 

gravidade, de acordo com a lei. Esta distinção faria com que cada crime relacionado a 

substâncias entorpecentes, principalmente no caso da maconha, fosse investigado a partir de 

uma distinção moral entre “nós” e “eles” nas páginas do jornal (VAZ, 2009). Neste periódico, 

“eles” ocupam o lugar dos estigmatizados, enquanto o “nós” se referiria ao cidadão comum.  

As construções narrativas seriam elaboradas com o propósito de que a audiência se 

reconheça no lugar do “nós”, ou seja, daqueles que são do bem por natureza, independente 

das ações que venham a praticar. Esta configuração colocaria o “comum”, ou o “normal”, ao 

lado do leitor. As atitudes dos “normais” teriam, invariavelmente, uma justificativa, que 

seriam prontamente associadas ao que é correto, aceito e normal pela sociedade ocidental 

contemporânea (MANCHADO, 2008).  

O cenário não sofreria alterações, ainda que estes cidadãos venham a aparecer como 

autores de crimes, como no caso das matérias que relatam o cultivo de maconha em 

residências de classe média e alta. Os “cultivadores” deveriam receber a mesma pena 

imputada aos traficantes estigmatizados, de acordo com a legislação em vigor, durante o 

período em que as reportagens para este trabalho foram coletadas.  

Ao constarmos que os crimes relacionados ao tráfico, uso e cultivo de maconha são 

um ilícito tolerável, nas construções midiáticas que se referem à classe média e alta, ao 

mesmo tempo em que se transformam em delitos que precisam ser combatidos a qualquer 

custo nas regiões pobres, estaríamos diante de um cenário que seria estabelecido com 

“formadores de opinião populares que, por meio da imprensa, do rádio, da televisão, realizam 
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(...) a separação do ‘nós’ e ‘eles’ (...) pela distinção entre ‘nós, honestos e pacíficos’ e ‘eles, 

bandidos e violentos’” (CHAUÍ, 2006, p. 126).  

Para Augusto Thompson, crime e miséria têm sido constantemente associados. Até 

mesmo setores tidos como progressistas considerariam que os crimes são causados pela 

pobreza, tendo a condição social como primeiro traço definidor da imagem de um criminoso. 

Assim, ao afirmar que bandidos são tipicamente pobres facilitaria inverter os termos da 

preposição para concluir que pobres são certamente criminosos (THOMPSON, A., 2000, p. 

244). O legal e o ilegal estariam misturados de forma que a seletividade punitiva se orientaria 

por padrões de vulnerabilidade dos “candidatos à criminalização, que, nesse caso, são as 

empresas mais débeis, presas fáceis de extorsão” (ZAFFARONI, 1996, p. 45 apud 

ZACCONE, 2007, p. 24). Estes sujeitos, na cidade do Rio de Janeiro, “são representados pelo 

tríduo PRETO-POBRE-FAVELA” (ZACCONE, 2007, p. 24). 

Na última década, os usuários de maconha que não se encaixassem neste perfil teriam 

passado a ser tratados como “normais” pelo discurso midiático. Com isso, esta categoria de 

indivíduos teria sido “autorizada” a também construir suas identidades a partir da oposição à 

representação social do traficante. Os consumidores de psicotrópicos, de classe média e alta, 

passariam também a se sentirem sob a condição de um risco iminente, devido à possibilidade 

de sofrerem consequências, no cotidiano, de ações que seriam atribuídas a estes traficantes 

nas narrativas jornalísticas (VAZ, 2009).   

Serão nas interações do dia a dia que os cidadãos se sentirão ameaçados por um 

acontecimento violento. Nesta configuração, os meios de comunicação de massa terão o papel 

de categorizarem este conjunto de crenças (ALLPORT, 1979) e realçarem, continuamente, 

este grupo de indivíduos como desviantes. A repetição contínua seria feita no cotidiano, onde 

ocorreria a “assimilação da realidade social dada e, ao mesmo tempo, das capacidades dadas 

de manipulação das coisas” (HELLER, 2000, p. 20). Esta estrutura contribuiria para reiterar a 

alteridade radical que caracterizaria o estigma.  

Deste modo, é possível notar que as narrativas midiáticas contemporâneas desfazem o 

preconceito histórico em torno do consumidor de maconha. Antes pejorativamente chamado 

de “maconheiro” ou “viciado”, por exemplo, aquele que faz uso deste psicotrópico vai, aos 

poucos, sendo tratado como “usuário” ou “dependente” pelo discurso de O Globo. Em matéria 

publicada na editoria O País, em 20 de junho de 2010, é possível se extrair um exemplo desta 

transformação: 

Em Pernambuco, a Justiça se antecipou à Lei Antidrogas e, desde o início da 

década, atua em duas frentes no tratamento de dependentes químicos. Os 
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dois juizados especiais criminais de Recife contam com um setor específico 

de atendimento psicossocial, que recebe acusados de crimes de menor 

potencial ofensivo, devido a algum tipo de vício, ou que são só usuários 

(LINS, 2010, p. 16). 

Apesar de haver esta modificação no tratamento dado ao consumidor de entorpecentes, 

a narrativa manteria a regionalização da violência, invariavelmente associada às favelas 

cariocas. O fato de as apreensões de drogas, em comunidades populares, sempre serem 

tratadas como tráfico possibilitaria ainda a identificação de uma ideologia que serviria para 

explicar a inferioridade que o estigma atribui a um grupo de indivíduos, além de racionalizar 

as diferenças de classes sociais (GOFFMAN, 2000, passim). Neste caso, a ideologia partiria 

das classes mais abastadas e seria reiterada pela mídia, através de um retrospecto em potencial 

que seria imputado a certos sujeitos. Em relação aos “traficantes”, percebe-se que esta marca 

faz com que a sociedade os considere indivíduos sem recuperação, capazes de praticar todos 

os tipos de maldade. 

A concepção exposta facilitaria não apenas a aceitação deste discurso, mas também 

incitaria uma cobrança sobre as autoridades para que criassem condições que permitissem a 

legalização da maconha e o combate permanente aos traficantes de drogas nas comunidades 

pobres. Vamos agora observar, por meio do resultado obtido com as matérias coletadas para 

esta pesquisa, duas situações que confirmariam estas tendências. Uma delas seria a 

significativa redução da palavra “traficante”, nas reportagens de O Globo, nos anos que 

sucederam a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), um programa de 

governo de âmbito estadual, que tinha a pretensão de acabar com a violência proveniente das 

favelas. 

A outra situação foi a criação de uma editoria no jornal O Globo, chamada Sociedade, 

no ano de 2014. A partir de então, não apenas os consumidores de maconha seriam separados 

da figura monstruosa, construída em torno do termo “traficante”, como havia acontecido a 

partir dos anos 2000, com a mudança da classificação de “maconheiro” para “dependente”. 

Agora, os usuários de maconha não seriam mais tratados como viciados, mas sim como 

consumidores, o que os legitimaria a reivindicar que a compra da erva, para consumo próprio, 

fosse legalizada. A criação da editoria Sociedade ocorreu um ano antes do início da votação 

que poderia autorizar o consumo de maconha no país, no Supremo Tribunal Federal. 

 Por fim, no próximo capítulo serão explorados outros critérios e os resultados da 

pesquisa realizada nas edições impressas do jornal O Globo sobre a representação social de 

usuários e cultivadores de maconha, além de traficantes de toda ordem, já que a conotação em 
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torno do termo, que estaria focada em construir a imagem de um monstro, não se importaria 

em realizar uma separação das substâncias por eles comercializadas. 
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Capítulo 3 – O traficante na mídia  

“O filho de dona Mariquinha, Marquinho, de 17 anos, vapor novato da turma de Juliano, foi 

chutado e espancado na cabeça com cassetete de borracha. Abandonado no chão, desmaiado 

à porta da creche Coração de Maria, Marquinho sofreu traumatismo craniano e agonizou 

por mais de uma hora. A mãe correu para socorrê-lo e, desesperada, rezou ao lado dele até 

sua morte.” Abusado – Caco Barcellos 

3.1 As UPPs como um benefício inconteste  

Antes mesmo de iniciar o sorteio que selecionaria as reportagens para este trabalho, 

chamava atenção uma distinção utilizada no discurso do jornal O Globo, que possibilitaria a 

identidade social contemporânea ser construída contra aquilo que é mais próximo e representa 

maior ameaça (BOURDIEU, 2007). Esta distinção reforçaria a necessidade permanente de 

combate ao traficante representado pelas narrativas. Enquanto isso, o consumidor de 

maconha, detentor de capital, poderia exercer o seu poder de compra como bem quisesse. 

Pondera-se, deste modo, que por trás do discurso da legalização do uso da erva, que teria se 

iniciado nas narrativas de O Globo no início dos anos 2010, estaria se reforçando o 

preconceito contra as classes menos favorecidas economicamente, uma vez que o termo 

traficante seria utilizado, de forma estigmatizada, para classificar este tipo de crime apenas 

quando fosse cometido por moradores de localidades pobres nas grandes cidades.  

A proposta de discutir alguns conceitos, no capítulo anterior, busca trazer uma 

contribuição teórica para identificarmos como os veículos midiáticos separam os indivíduos 

que são autuados com substâncias psicotrópicas, especialmente a maconha, tendo em vista a 

legislação em vigor no Brasil no período em que as reportagens foram selecionadas. Este 

discurso se tornaria, assim, uma força importante na disputa para determinar os objetivos 

políticos dos Estados, bem como as suas ações programáticas. 

Vale ressaltar que, quando certo grupo estabelece uma regra e passa a considerar 

desviantes aqueles que a transgridem, estas definições raramente resultam de um consenso 

generalizado de todos os “normais” deste segmento. A conduta estabelecida como correta 

proviria de microdisputas políticas.  

Eu acho que o grande fantasma é a ideia de um corpo social constituído pela 

universalidade das vontades. Ora, não é o consenso que faz surgir o corpo 

social, mas a materialidade do poder se exercendo sobre o próprio corpo dos 

indivíduos (FOUCAULT, 1979, p.146). 
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Isto significaria dizer que, mesmo após estarem definidas as normas que deveriam ser 

aceitas pelos integrantes de determinado grupo, aquilo que é estabelecido como desvio, 

atualmente, pode vir deixar a ser no futuro. “Facções dentro do grupo discordam e manobram 

para ter sua própria definição da função do grupo aceita. A função do grupo ou organização, 

portanto, é decidida no conflito político, não dada na natureza da organização” (BECKER, 

2009, p. 20).  

É possível pressupor, desta forma, que as demarcações de quais regras devem ser 

negligenciadas e quais devem ser impostas, bem como a rotulação dos comportamentos 

desviantes, e das pessoas que passariam a serem vistas como outsiders, seriam definidas no 

âmbito da política. Este pensamento expressaria a crença de que não existiria um poder 

pertencente ao Estado, que poderia ser imposto aos indivíduos de cima para baixo. O poder 

surgiria a partir de relações que possibilitassem o seu exercício e não de algo que se detém 

como se fosse uma coisa ou uma propriedade (FOUCAULT, 1979). 

Com base nestas noções, é possível inferir que há duas principais demandas dirigidas 

às autoridades governamentais nos últimos anos, no que se refere à questão de substâncias 

entorpecentes, de acordo com o próprio discurso midiático: a necessidade de repressão 

policial ao tráfico e a legalização do consumo de algumas drogas, entre elas a maconha, desde 

que para uma certa categoria de cidadãos que se enquadrassem no perfil definido como 

“normais”. 

Por exemplo, num sentido importante há só um tipo de homem que não tem 

nada do que se envergonhar: um homem jovem, casado, pai de família, 

branco, urbano, do Norte, heterossexual, protestante, de educação 

universitária, bem empregado, de bom aspecto, bom peso, boa altura e com 

um sucesso recente nos esportes (GOFFMAN, 1988, p. 109). 

Inicialmente, vamos abordar a primeira demanda social prioritária, que considera 

extremamente necessária a repressão policial ao tráfico, desde que esta fosse dirigida aos 

sujeitos que não preenchessem os requisitos descritos acima. A forte coerção do Estado 

serviria para proteger o projeto de felicidade individual de um grupo hedonístico, que se 

preocuparia exclusivamente com o seu bem estar (BIRMAN, 2010). Ao se sentir ameaçado 

por um risco iminente, o sujeito contemporâneo exigiria que o Estado usasse sua força policial 

para combater os criminosos pobres, que seriam vistos como os responsáveis pela degradação 

da qualidade de vida dos grandes centros cosmopolitas nos dias de hoje. Assim, as narrativas 

das matérias publicadas em O Globo, ao utilizaram um discurso que reiteraria um estigma em 

torno da palavra traficante, contribuiriam, ainda que indiretamente, para construir as 

estratégias políticas que irão definir os objetivos do Estado, em suas várias esferas. 
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Busca-se agora, neste capítulo, apresentar os resultados encontrados na pesquisa para 

relacioná-los às teorias discutidas anteriormente, com a posterior verificação da hipótese 

proposta neste trabalho. Para começar a problematizar o conteúdo das matérias sorteadas, 

vamos abordar o tratamento dado a uma das principais estratégias políticas utilizadas pelo 

governo estadual do Rio de Janeiro na última década: as Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs
5
). 

A lógica das UPPs pressupõe que o combate à criminalidade deveria ser feito através 

do uso da força policial em comunidades pobres. Com a realização de megaeventos esportivos 

na cidade do Rio de Janeiro, entre 2007 e 2016, este projeto teria alcançado visibilidade 

internacional. Entretanto, apesar de ser possível perceber um exagerado otimismo das 

narrativas jornalísticas em relação ao programa, como veremos mais adiante, é válido 

ressaltar que, ao elaborar suas políticas sobre substâncias entorpecentes responsabilizando 

exclusivamente os “traficantes” por todos os problemas que resultam da venda e do consumo 

de drogas, o Estado pode estar legitimando uma segmentação de classes, na medida em que 

autorizaria o cultivo e o uso de maconha, em bairros de maior poder de consumo, enquanto 

manteria a repressão à venda ou ao uso em favelas ou comunidades pobres, que seriam 

considerados tráfico (FELIX; VIANNA, 2015b, p. 567). 

As decisões tomadas pelo Estado estariam em consonância com uma visão que 

atribuiria uma marca indelével a um grupo de indivíduos, baseada em conceitos que são 

construídos previamente e que independem das vontades dos desviantes para se concretizar. 

Com isso, os sujeitos que pertencem ao “nós” apoiariam atitudes de autoridades estatais que 

se voltassem contra este grupo de pessoas, já que eles possuiriam um descrédito tão intenso a 

ponto de deixarem de ser considerados humanos pelo restante da sociedade. Este grupo de 

pessoas estaria engajado “numa espécie de negação coletiva da ordem social. Elas são 

percebidas como incapazes de usar as oportunidades disponíveis para o progresso nos vários 

caminhos aprovados pela sociedade” (GOFFMAN, 1988, p. 121).  

Esta seria uma das razões para que, nos dias de hoje, o ditado popular que afirma que 

“bandido bom é bandido morto”
6
 passasse a ser reforçado no discurso cotidiano. Os 

                                                 
5
 No ano de 2009, foi lançado o programa Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), a partir da experiência piloto 

no morro de Santa Marta, em Botafogo, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. A polícia, em vez de invadir 

periodicamente, ficaria dentro da comunidade, com o objetivo de retomar o controle do território e evitar os 

conflitos com armas de fogo. Os policiais selecionados eram recém-formados, inspirados pela doutrina da polícia 

comunitária. Para um estudo detalhado sobre UPPs, CANO, Ignacio. “Os Donos do Morro”.  Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2012. 

 
6
 De acordo com o portal Uol, em matéria publicada em 02 de novembro de 2016, uma pesquisa do Datafolha 

afirma que 57% de brasileiros concordam que “bandido bom é bandido morto”. A matéria pode ser lida na 
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indivíduos estigmatizados, como seria o caso daqueles classificados como traficantes, seriam 

vistos como monstros irrecuperáveis, já que as noções associadas a eles seriam definidas no 

âmbito virtual e não poderiam mais ser modificadas, ainda que ocorressem alterações em suas 

atitudes ou em seus comportamentos. Nestes termos, a definição do estigma pressuporia um 

grupo de indivíduos possuidor de uma marca permanente e irrefutável, que aplicada aos 

“traficantes” das grandes cidades, incitaria o restante da sociedade a solicitar que o Estado 

afastasse este grupo marginalizado do convívio com os “normais”. 

No mesmo sentido, as narrativas midiáticas reafirmariam um pressuposto consenso de 

que a atuação do Estado, em comunidades pobres, deveria ser baseada na utilização de forças 

policiais, uma vez que estas localidades estariam dominadas por diversos traficantes de 

drogas, o que representaria mais violência, inclusive, para os moradores destas regiões.  

Se, por um lado, as narrativas midiáticas parecem criar um monstro em torno 

da representação social do traficante, o leitor seria uma vítima dos males por 

eles causados. Assim, as políticas de Estado precisam atacar este monstro 

maligno que coloca a audiência em perigo. No Rio de Janeiro, uma destas 

políticas foi a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), lançada no final de 

2009, em favelas ou comunidades pobres da cidade (VIANNA, 2016, p. 

246). 

A atual política de repressão ao comércio de drogas ilícitas estaria voltada para 

“combater este ‘inimigo’ da sociedade que, já no final dos anos noventa, representava em 

torno de 60% da população carcerária no Estado do Rio de Janeiro” (ZACCONE, 2007, p. 

10). Desta forma, colocar o braço armado do Estado permanentemente dentro de favelas teria 

“a intenção de retomar o controle do território e evitar os confrontos armados” (CANO, 2012, 

p. 04). Com isso, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) deveria ser 

abordada, no discurso midiático, como um bem comum para toda a sociedade, inclusive para 

os próprios moradores destas comunidades.  

Antes mesmo que o programa entrasse em vigor, já eram criadas as bases de aceitação 

no jogo político de produção de sentidos. O colunista Luiz Garcia, em 25 de março de 2008, 

afirmou que “o Caveirão
7
 não assusta moradores de favelas, como alguns aqui fora pensam, e 

                                                                                                                                                         
íntegra em <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/11/02/no-brasil-57-concordam-que-

bandido-bom-e-bandido-morto-diz-datafolha.htm>.   

 
7
 Caveirão é o nome popular do veículo blindado utilizado pela polícia para fazer incursões em comunidades 

pobres. Originalmente, o blindado era usado apenas pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia 

Militar, que possui como símbolo uma caveira. A caveira do Bope ficava estampada nas laterais do veículo, o 

que o tornou conhecido como Caveirão.  
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que os militares estão sendo vistos como eficientes em suas ações contra os traficantes” 

(GARCIA, 2008, p. 07). 

Em 2009, ano da instalação da primeira UPP, já se plantava, nas páginas do diário, a 

semente do que viria a ser o programa. Na seção Carta dos Leitores de domingo, 29 de junho 

de 2008, os editores publicaram o seguinte comentário: 

A retirada das Forças Armadas do Morro da Providência, ali instalada para a 

segurança das obras prometidas pelo senador Crivella e questionada pelo 

TRE, denota a falência da segurança no país. Estamos diante de um batalhão 

de insegurança, que faz do poder uma arma contra cidadãos que deveriam ter 

a proteção (CARTAS..., 2008, p. 06). 

Já em 2010, em matéria intitulada “Assim no morro como no asfalto”, o jornal O 

Globo chega a estabelecer uma comparação com a hipotética ausência de pessoas armadas 

fora das favelas para exaltar os fatores positivos que estariam atrelados a este programa do 

governo estadual: 

Cem policiais civis fizeram ontem uma operação para cumprir mandados de 

prisão contra traficantes nos morros Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, em 

Copacabana e Ipanema, como se estivessem no asfalto. Nas duas 

comunidades, beneficiadas pela implantação de uma Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP), as equipes não encontraram a resistência de bandidos 

fortemente armados, como costuma acontecer (COSTA, A. C.; RAMALHO, 

2010, p. 16, grifo nosso). 

Utilizar o verbo “beneficiar”, para adjetivar a implantação de UPPs, em favelas do Rio 

de Janeiro, se tornou praticamente um padrão para os veículos da grande imprensa na cidade. 

Nas páginas de O Globo, os elogios a este programa eram frequentes e se misturavam ao 

formato noticioso: “A medida também facilitará a implantação da Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP) da área, além de aumentar a segurança da Linha Amarela e da Linha 

Vermelha, por onde passa quem desembarca no Aeroporto Internacional Tom Jobim” 

(BOPE..., 2010, p. 17). 

Para a representação maligna criada em torno dos traficantes, as UPPs surgiriam como 

uma espécie de antídoto: “No Complexo do Alemão, com poder de decisão menor, também 

está Francisco Rafael Dias da Silva, o Mexicano do Morro Dona Marta, que fugiu após a 

implantação da UPP naquela comunidade” (COSTA, A. C., 2010, p. 17).  

Entretanto, como certos episódios de violência não poderiam ser totalmente 

encobertos pelo noticiário cotidiano, principalmente após o advento das tecnologias 

disponíveis nas redes sociais, certas matérias adotaram outras estratégias discursivas, como, 

por exemplo, de atribuir tais episódios a uma herança do período em que ainda não existiam 
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as Unidades de Polícia Pacificadora: “Para o capitão Glauco, a obediência dos comerciantes 

as ordens do tráfico é um comportamento herdado de antes da instalação das UPPs” 

(BANDIDO..., 2013, p. 24).  

No ano de 2015, quando as notícias que faziam propaganda deste programa de 

governo já não conseguiam mais esconder os intensos confrontos armados que continuavam a 

ocorrer nas comunidades com UPPs - que resultavam, inclusive, na morte de alguns policiais -

, O Globo estampou na capa do dia 02 de abril a declaração de um coronel da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro, que conclamava a sociedade para se unir em torno do sucesso da 

implantação do projeto estatal. Nas páginas internas desta mesma edição, foi publicado 

detalhes da entrevista completa do oficial: “O coronel Frederico Caldas, relações-públicas da 

Polícia Militar, criticou o pessimismo de algumas pessoas em relação ao processo de 

pacificação de comunidades no Rio e pediu o apoio da população” (GOULART; 

NASCIMENTO, 2015, p. 10).  

A reportagem, que possuía como título “Se UPP não der certo, ‘vamos todos para o 

buraco’, diz coronel”, prosseguiu com as aspas do militar: “Esse clima de pessimismo, essa 

torcida de alguns que a gente vê, infelizmente, para que não dê certo, não pode, porque vai 

todo mundo para o buraco. Vai a polícia, vai a sociedade, vamos todos juntos” (GOULART; 

NASCIMENTO, 2015, p. 10). Na mesma matéria, o veículo ainda insere dados de homicídios 

dolosos, para associá-los ao sucesso do programa, almejando transmitir a noção de que não 

seria possível contestar os benefícios das UPPs: 

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que em fevereiro 

deste ano o estado registrou 324 homicídios dolosos, o menor número desde 

o início da série histórica, em 1991. Comparado ao mesmo mês do ano 

passado, a queda neste tipo de crime foi de 32,8%. Para especialistas, a 

redução está intimamente ligada às UPPs (Ibid). 

A julgar pelos argumentos publicados na reportagem, não restaria outra alternativa, ao 

leitor, que não fosse abraçar este discurso e apoiar a estratégia política do governo. A 

identificação de uma aparente unicidade entre as narrativas do jornal O Globo e a principal 

política de segurança pública do governo do estado do Rio de Janeiro conduziu esta pesquisa 

para uma breve análise quantitativa, em relação às inserções do termo “traficante” nas páginas 

do impresso.  

Na verdade, antes mesmo do sorteio das edições, quando este trabalho ainda tateava 

para encontrar a metodologia mais adequada para esquematizar a representação do traficante 

nas páginas do impresso, foi realizada uma busca pela palavra “traficante” no acervo digital 

do jornal O Globo, de 2006 a 2015. Foi possível acompanhar a evolução da incidência do 
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termo, durante o período, nas reportagens. A redução do aparecimento da figura monstruosa, 

nos anos mais recentes, sugere uma cumplicidade com o discurso oficial do Estado, em 

relação a uma das principais demandas das narrativas do jornal, conforme o gráfico 1. 

Gráfico 1 – Evolução anual da palavra “traficante” em O Globo 

 

Fonte: Vianna (2016)/elaboração própria 

Como as UPPs foram tratadas, pelo jornal O Globo, como um benefício inconteste que 

reduziria a violência – ainda que não alterasse o consumo de drogas no estado do Rio de 

Janeiro -, não faria mais sentido manter a grande quantidade de reportagens que reiteravam os 

traficantes como o maior perigo das cidades cosmopolitas. Assim, é possível sugerir que a 

queda na quantidade de matérias que citam os traficantes, a partir de 2010, pode estar 

relacionada à implantação das UPPs.  

De acordo com o sociólogo espanhol Ignacio Cano, “pesquisas de opinião pública 

mostraram apoio social e a iniciativa privada começou, pela primeira vez, a se engajar 

significativamente num projeto desta natureza” (CANO, 2012, p. 04). Com isso, como nos 

mostra o gráfico 1, é possível notar uma considerável redução de matérias que tratam de 

traficantes, nos cinco últimos anos do período desta pesquisa (2011 a 2015), em relação aos 

cinco anos iniciais (2006 a 2010).  

Foi possível perceber que as ocorrências encontradas até 2010 foram quase o dobro do 

número de reportagens localizadas nos últimos cinco anos da busca. Enquanto de 2006 a 2010 

foram publicadas 7.594 matérias com a palavra “traficante”, no mesmo período de tempo (de 

2011 a 2015) foram encontradas apenas 4.551 ocorrências em O Globo, o que pode ser uma 

estratégia discursiva para balizar o sucesso das UPPs. “Os resultados divulgados pelo governo 

e pela imprensa foram positivos: cesse quase total dos tiroteios e perda do controle sobre o 

território por parte dos grupos armados” (CANO, 2012, p. 04). 
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Voltando-se para a análise das narrativas, foi possível perceber que as estratégias 

discursivas utilizadas na produção de notícias, em O Globo, teriam se tornado mais evidentes 

nas matérias que tratam da utilização do braço armado do Estado em comunidades populares. 

Com isso, a abordagem positiva sobre as UPPs apareceria, de maneira recorrente, nos espaços 

opinativos do veículo impresso. Além da seção Cartas dos Leitores, o tema também era 

abordado com a mesma perspectiva em colunas e editoriais. Na coluna chamada Panorama 

Carioca, Márcia Vieira, em 14 de março de 2015, afirmou que: 

A instalação de UPPs em comunidades como o Borel e o Morro da Formiga 

trouxe relativa tranquilidade aos locais. A Rua Conde de Bonfim, 

especificamente, viveu e ainda vive dias muito melhores com a chegada das 

unidades de pacificação. Mas a situação parece estar se deteriorando 

(VIEIRA, 2015, p. 19). 

Mais uma vez se nota, em uma matéria datada de 2015, a admissibilidade de certas 

falhas na segurança pública da cidade, apesar de ainda haver um tratamento 

incontestavelmente positivo dispensado às UPPs. A situação era diferente em 2010, ano em 

que o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, fazia campanha para se 

reeleger. Em editorial não assinado, com o título “No bom caminho”, O Globo publicou no 

dia 14 de maio daquele ano: 

Os resultados obtidos até agora pela política adotada pelo governo estadual 

para combater o crime indicam que há inegáveis acertos. Entre eles, pode-se 

destacar a implantação de Unidades de Polícia Pacificadora em comunidades 

até então subjugadas pelo crime organizado. Nessas áreas, o tráfico de 

drogas foi sufocado e, em razão da ocupação policial, bandidos se viram 

obrigados a abandonar suas fortalezas, de onde exerciam poder de vida e 

morte sobre os moradores (NO BOM..., 2010, p. 06). 

É possível notar que, quando a implantação das UPPs ainda estava em seus estágios 

prévio e inicial, as reportagens sequer levantam a possibilidade de existirem aspectos 

negativos nesta política pública de governo do estado do Rio de Janeiro: “Copacabana e 

Tijuca, bairros com grande concentração de favelas, não registraram um único assassinato em 

março” (NO BOM..., 2010, p. 06).  

Com isso, apoiado em uma necessidade consensual de segurança, principalmente 

devido aos grandes eventos que ocorreriam na cidade do Rio de Janeiro, nas décadas de 2000 

e de 2010, o Estado teria norteado sua política de drogas no exclusivo combate à figura criada 

em torno do termo traficante, com a utilização de seu braço armado em favelas, ou 

comunidades pobres, tendo as UPPs como principal bandeira. 
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3.2 A nova abordagem para a temática 

Após a análise quantitativa que sugere a redução na incidência da palavra “traficante”, 

como consequência da instalação das Unidades de Polícia Pacificadora, nas matérias 

jornalísticas de O Globo, prosseguiremos a análise das reportagens que foram sorteadas para 

esta pesquisa. De acordo com a explicação do tópico introdutório, foram selecionadas, 

aleatoriamente, 28 edições do jornal no período entre 2006 e 2015. Como já foi dito, nenhuma 

restrição prévia foi efetuada, tendo em vista que estes recortes poderiam enviesar o resultado 

final. O único parâmetro imposto, durante a escolha de cada edição, foi a ordem dos dias da 

semana, sendo cada data escolhida para simular a composição de um mês completo, conforme 

a tabela 1. 

Tabela 1 – Edições sorteadas 

Datas Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 

Domingo 20/06/2010 11/06/2006 29/06/2008 09/06/2013 

Segunda-feira 28/02/2011 01/03/2010 23/07/2007 21/04/2014 

Terça-feira 21/02/2006 28/01/2014 27/01/2015 25/03/2008 

Quarta-feira 01/03/2006 08/08/2007 26/04/2006 04/07/2012 

Quinta-feira 09/10/2008 09/04/2015 02/04/2015 05/03/2015 

Sexta-feira 13/11/2015 05/06/2015 09/10/2015 14/05/2010 

Sábado 22/08/2015 01/10/2011 11/11/2006 14/03/2015 

Fonte: Vianna (2017)/elaboração própria 

Após a leitura de todas as páginas de cada uma destas 28 edições, foram selecionadas 

as reportagens que abordavam qualquer aspecto relacionado a substâncias psicotrópicas. 

Foram coletadas 72 matérias, incluídas aqui aquelas localizadas nas primeiras páginas, que 

certamente teriam desdobramento nas folhas internas. 

Verificou-se que, a partir de 2010 (ano seguinte à instalação da primeira UPP), 

aproximadamente 30% do total das reportagens que tratavam de psicotrópicos citaram as 

Unidades de Polícia Pacificadora, sendo que todas elas ressaltaram algum aspecto positivo do 

programa. Chama atenção a quantidade de reportagens que fazem referência ao tráfico, ou a 

figura do traficante, relacionando ambos a noções que remetem à violência. Na edição do dia 

20 de junho de 2010, o jornal publicou que “Investigações do serviço de inteligência das 

polícias Civil e Militar estimam que haja mais de mil fuzis nas mãos de traficantes entre os 

Complexos do Alemão e da Penha” (COSTA, A. C., 2010, p. 17). O alto poder bélico, 

atribuído ao perfil social construído em torno do termo “traficante”, é recorrente nas 

narrativas do veículo: “O Globo descobriu o roubo em Deodoro e o envolvimento de 

traficantes no crime ao fazer o rastreamento de explosivos” (WERNECK, 2015, p. 10).  
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Com destaque na capa, a edição do dia 26 de abril de 2006 descreveu um confronto 

entre policiais e criminosos (mais uma vez denominados de traficantes) que teria resultado na 

morte de uma grávida: 

Uma adolescente de 16 anos morreu ontem à noite, depois de ser baleada 

durante uma troca de tiros entre policiais do 2º BPM (Botafogo) e traficantes 

do Morro Santo Amaro, no Catete. Erenilda Justino da Silva, que estava 

grávida de oito meses, foi baleada na barriga e no ombro. Levada para o 

Hospital Souza Aguiar, ela não resistiu aos ferimentos. Antes de sua morte, 

no entanto, os médicos fizeram uma cesariana e salvaram a vida do bebê, 

uma menina (DAMASCENO; MEIRELLES, 2006, p. 14). 

Conforme mostra a figura 2, o drama da jovem assassinada divide espaço na página 

com uma fotografia que mostraria funcionários do Conselho Tutelar, na cidade de Niterói – 

município vizinho à cidade do Rio de Janeiro -, atendendo em uma tenda improvisada. Com o 

título “Expulsos pelo tráfico”, a reportagem conta que “Obrigados por traficantes a se 

mudarem de sua antiga sede na Rua Sá Barreto, no bairro do Fonseca, os funcionários do 3º 

Conselho Tutelar de Niterói atendem há mais de seis meses numa tenda improvisada (...)” 

(FREITAS, 2006, p. 14). 

A figura do monstro se tornava ainda mais temida quando se atribuíam crimes de 

tortura e mortes bárbaras a traficantes. “Aos 24 anos, Oliveira construiu sua carreira de 

criminoso em Angra dos Reis, mas foi capturado há pouco mais de um mês por traficantes 

numa favela da Zona Norte do Rio, onde recebeu a sentença de morte” (VENTURA, 2008, p. 

19).  

Das matérias coletadas na nossa amostra, 37,5% mencionam tráfico, ou traficantes, 

quando abordam outros tipos de crimes que não estão relacionados a nenhum dispositivo legal 

que verse sobre psicotrópicos. Se forem incluídas, neste percentual, as notícias que 

relacionam substâncias entorpecentes a episódios de violência, ainda que sem citar os 

traficantes, o número sobe para 51%. Isto significaria dizer que mais da metade das 

reportagens coletadas relacionou, de alguma forma, drogas à violência. 

Uma matéria de capa, na edição do dia 04 de julho de 2012, forneceu mais um 

exemplo do que está sendo dito. Ao descrever o ambiente noturno de boemia carioca, a 

narrativa coloca no mesmo campo semântico a venda de drogas e os registros de roubos e 

furtos: “Bairro boêmio, revitalizado e turístico, a Lapa também vem sofrendo com assaltos, 

além de venda e consumo de drogas a céu aberto. ‘Vai pó, vai maconha?’, perguntou um 

garoto, menor de idade (...)” (O LADO..., 2012, p. 01). 
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Figura 2 – Página interna de O Globo, em 26/04/2006 

 

Fonte: O Globo (2006) 
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Na capa em questão, conforme se verifica na figura 3, o aspecto negativo remetido aos 

consumidores de drogas, por mais contraditório que seja, é atribuído aos vendedores (no caso, 

os traficantes) e não aos compradores. Assim, quem estaria consumindo as drogas seriam 

aqueles que vendem e não os que compram: “Traficantes consomem e vendem drogas e 

abordam repórter: ‘Vai pó, vai maconha?’” (O LADO..., 2012, p. 01). Neste caso, a 

responsabilidade por denegrir a imagem do bairro boêmio do Rio de Janeiro, pelo consumo 

explícito de substâncias proibidas, seria de traficantes, que estariam consumindo e oferecendo 

drogas. Nada se fala, por exemplo, das pessoas que compraram os entorpecentes que estavam 

sendo vendidos ali. A questão que diz respeito aos sujeitos, detentores de capital, que 

compraram a maconha que estava sendo oferecida pelos traficantes descritos na reportagem 

foi encoberta pela narrativa. 

Desta forma, seria possível sugerir que a conotação negativa do consumo de drogas 

não apareceria mais de forma indistinta, nas páginas de O Globo, a partir dos anos 2010. 

Determinados grupos de indivíduos não seriam mais tratados como desviantes, caso fossem 

associados a psicotrópicos. No exemplo em questão, a reportagem destaca, já na capa, que a 

condenação ao consumo estaria restrita aos traficantes descritos na matéria, o que poderia ser 

uma pista do cenário que começava a ser construído nas páginas do jornal. 

Para melhor visualização do que está sendo proposto, foi elaborada uma divisão de 

todas as 72 reportagens sobre substâncias entorpecentes, retiradas das edições sorteadas, que 

aparecem agora separadas pelo ano de publicação, conforme a tabela 2. 

Tabela 2 – Reportagens divididas pelo ano de publicação 

Ano 
Quantidade de 

reportagens 

2006 8 

2007 6 

2008 7 

2009 0 

2010 16 

2011 2 

2012 5 

2013 2 

2014 5 

2015 21 

Fonte: Vianna (2016)/elaboração própria 
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Figura 3 – Capa de O Globo, em 04/07/2012 

 

Fonte: O Globo (2006) 
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A tabela 2 nos mostra que a quantidade de reportagens que foram extraídas das 

edições na década de 2000 foi praticamente a mesma que nos anos 2010. Deste modo, embora 

o gráfico 1 tenha apontado para uma redução significativa na quantidade de matérias que 

citam o termo “traficante”, a partir dos anos iniciais da implantação das UPPs, as notícias que 

tratam de entorpecentes não teriam diminuído nas páginas de O Globo na década seguintes. 

Das 72 reportagens coletadas para esta pesquisa, 37 estavam nas edições entre os anos de 

2006 e 2010, enquanto 35 foram publicadas entre 2011 e 2015.  

Neste caso, como o assunto não deixou de ser agendado pelo veículo de comunicação, 

supõe-se que uma nova abordagem para a temática das drogas parece estar predominando nas 

páginas do jornal nos últimos anos. Neste contexto, o discurso midiático estaria buscando 

uma nova forma para discutir a questão dos psicotrópicos. Não seria mais necessário atrelar o 

assunto ao estereótipo do criminoso, como teria ocorrido até os anos 2000. A questão não 

estaria mais necessariamente presa à construção midiática dos traficantes perigosos, o que 

facilitaria a separação do usuário e do cultivador desta figura monstruosa a ser combatida pelo 

Estado. 

3.3 Os processos argumentativos na análise do discurso 

A discussão em torno do programa denominado Unidade de Polícia Pacificadora 

permite observar que o Estado passa a ter o combate à violência como seu principal objetivo, 

no que se refere à política sobre drogas, adotando uma certa permissibilidade para a compra 

de substâncias proibidas. O fato parece vir acompanhado de uma argumentação que naturaliza 

o uso da maconha, desde que para determinadas classes sociais. A busca por apreender a 

argumentação, tomada aqui como sinônimo de retórica, nos textos jornalísticos de O Globo, 

norteou a análise do discurso que foi feita em todas as matérias citadas desde o início deste 

trabalho. Afinal, “na medida em que a Análise do Discurso (AD) espera descrever o 

funcionamento do discurso em situação, ela não pode negligenciar a sua dimensão 

argumentativa” (AMOSSY, 2011, p. 129). 

A argumentação que atravessa as narrativas do jornal seria uma troca entre o veículo 

de comunicação e sua audiência, pretendendo, cada uma das partes, influenciar uma a outra.  

O discurso argumentativo não se desenrola no espaço abstrato da lógica 

pura, mas em uma situação de comunicação em que o locutor apresenta seu 

ponto de vista na língua natural com todos os seus recursos, que 

compreendem tanto o uso de conectores ou de dêiticos, quanto a 

pressuposição e o implícito, as marcas de estereotipia, a ambiguidade, a 

polissemia, a metáfora, a repetição, o ritmo (AMOSSY, 2011, p.133). 
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Desta forma, o percurso metodológico adotado para verificar a hipótese de que 

existiria uma distinção de classes, na argumentação que defende a legalização da maconha no 

Brasil, foi a análise do discurso. A proposta de coletar matérias sobre psicotrópicos em O 

Globo visa descrever, explicar e avaliar criticamente os processos de produção de notícias e 

circulação de sentidos, através dos processos comunicacionais (PINTO, 2002). 

A imposição de que alguns comportamentos devam ser considerados condutas 

desviantes, como resultado de uma disputa política para definir as normas sociais, daria 

especial relevância a argumentação. Uma vez que a universalidade de vontades não seria 

possível em uma sociedade composta por indivíduos heterogêneos, o argumento, enquanto 

discurso, surgiria de confrontos entre pontos de vista em contradição. Neste contexto, 

argumentar consistiria em “encontrar os meios para provocar uma unicidade de resposta, uma 

adesão do interlocutor à sua resposta, e assim, suprimir a alternativa de seus pontos de vista 

originais, isto é, a pergunta que encarna essas alternativas” (MEYER, 2005, p. 15 apud 

AMOSSY, 2011, p. 130, grifo do autor). 

Ao se investigar a argumentação que procura construir a representação social de 

indivíduos acusados de crimes previstos na Nova Lei Antidrogas (BRASIL, 2006), como é o 

caso dos traficantes, dos usuários e dos cultivadores, pretende-se checar traços de uma 

vertente da análise do discurso que se chama “sistema de exclusão e inclusão”. Para verificar 

como a exclusão é feita nas narrativas midiáticas, parte-se do pressuposto de que o silêncio 

faria parte da constituição do sentido de um discurso, tendo em vista que existiriam cenários 

previamente dados que condicionariam tais enunciações (ORLANDI, 2007, p. 89). É o caso 

dos compradores de drogas na Lapa que, coforme a figura 3, foram excluídos do contexto. Por 

outro lado, quando os sujeitos dos discursos jornalísticos são personalizados, ocorreria o 

oposto, ou seja, a inclusão social destes indivíduos. 

No caso dos traficantes e dos cultivadores (de maconha, em praticamente 100% dos 

casos em que aparecem nas matérias sorteadas), a análise recairia sobre dois discursos 

distintos em crimes que preveem a mesma penalidade. Caberia a quem analisa o discurso, 

neste contexto, descrever as modalidades de argumentação como processos de expressão de 

um ponto de vista subjetivo (AMOSSY, 2011, p. 131). Assim, quando o comprador de 

maconha passa a ser tratado como uma vítima, pela suposição de que ele sofreria com a 

dependência da droga, nos anos 2000, seriam adotadas estratégias para desconstruir o 

estereótipo em torno de quem usa tal substância, em detrimento de quem a comercializa.   

A utilização dos termos “viciado” e “dependente”, apesar de ainda assumirem 

conotações negativas, retiraria o peso do crime do sujeito agente, já que estes indivíduos 



85 

 

estariam escravizados pelas substâncias proibidas e ficariam subjugados às condições 

impostas pelos traficantes. Deste modo, os consumidores de drogas deveriam ser tratados 

como pessoas que precisariam de tratamento em vez de prisão.  

Aos jovens consumidores da Zona Sul aplica-se o paradigma médico, através 

de atestados médicos que garantem soluções correcionais fora dos 

reformatórios, ao contrário do destino dado aos jovens das classes baixas, 

para os quais se aplica o paradigma criminal (ZACCONE, 2007, p. 21). 

Em 11 de junho de 2006, O Globo abordou a possibilidade de haver um local 

específico para que pessoas pudessem utilizar entorpecentes: “Esses locais funcionariam 

como espaços para atendimento de viciados que, sob supervisão médica, não sofreriam 

repressão nem correriam risco de ser presos. Alguns países têm adotado esse tratamento” 

(ÉBOLI, 2006, p. 10). Já em 2010, uma outra reportagem menciona a figura do “dependente” 

para cobrar do Estado a aplicação de uma das principais alterações previstas na Lei nº 

11.343/2006 (BRASIL..., 2006):  

O Judiciário enfrenta dificuldades para aplicar penas alternativas a usuários 

de drogas e o atendimento especializado ao dependente esbarra na 

deficiência dos Juizados Especiais. (...) Um dos pilares da nova lei 

Antidrogas, em vigência desde 2006, as penas alternativas substituíram a 

prisão para o usuário. Pela nova lei, o juiz determinará ao poder público que 

ponha à disposição gratuitamente um estabelecimento de saúde, 

preferencialmente ambulatorial, para o tratamento (ÉBOLI, 2010, p. 15).  

De acordo com a argumentação utilizada, o usuário de drogas não perderia suas 

características humanas e nem o seu poder de recuperação, ao contrário da imagem 

estigmatizada e irrecuperável atribuída aos traficantes. Em 20 de julho de 2010, com o 

subtítulo “Recuperado, viciado tornou-se servidor público”, uma reportagem conta a história 

de um personagem que teve o nome omitido, supostamente para não ser discriminado em seu 

local de trabalho: 

A superação do vício também foi o que viveu B., servidor público de 32 

anos, atendido no Centro de Justiça Terapêutica de Recife. Antes de se 

recuperar, teve que trancar a faculdade de Direito por causa da dependência. 

Ele começou com a maconha, mas depois experimentou drogas de todos os 

tipos. O servidor foi preso numa rave, por porte de droga. A mãe, advogada, 

já o havia internado várias vezes em clínicas particulares, mas apenas isso 

não resolvia. Apenas no centro da Justiça que ele diz ter descoberto outro 

sentido para sua vida (LINS, 2010, p. 16). 

Chama atenção o fato de que estas três matérias foram publicadas na editoria O País, 

espaço que costuma tratar de temas nacionais no jornal O Globo. Este novo tratamento dado 

ao usuário poderia indicar uma separação física, pelas editorias, para se diferenciar da 

representação construída em torno do traficante. Este perfil social estragado e monstruoso, nas 

páginas do veículo em questão, é geralmente reiterado na editoria Rio, espaço que trata das 



86 

 

notícias cotidianas na cidade em O Globo. O gráfico 2 mostra a divisão, por editorias, das 

matérias que citam as palavras “tráfico” ou “traficante” encontradas nesta pesquisa. 

Gráfico 2 – Os “traficantes” divididos por editorias em O Globo 

 

Fonte: Vianna (2017)/elaboração própria 

Já a partir dos anos 2010, um novo deslocamento separaria ainda mais a representação 

desviante do traficante de consumidores, vendedores e cultivadores de maconha, desde que os 

sujeitos praticantes destes crimes estivessem incluídos no projeto de felicidade dos indivíduos 

contemporâneos pertencentes ao “nós”. Descolados da figura do monstro, estes cidadãos 

teriam a permissão social para praticar certos atos ilícitos, uma vez que seriam identificados 

como pertencentes do mesmo grupo que o restante da sociedade, isto é, seriam classificados 

como cidadãos de bem. “Inicialmente o Estado define em lei as condutas consideradas como 

crime, para, imediatamente após, selecionar as pessoas que irão responder por estes fatos” 

(ZACCONE, 2007, p. 13). 

A partir deste ponto, intenciona-se investigar a elaboração de dois discursos distintos 

no mesmo veículo, que partem de indivíduos que cometeram crimes que previam, na época da 

publicação das reportagens, penalidades idênticas: traficantes e cultivadores. A leitura das 

matérias coletadas permite ressaltar a oposição entre o encobrimento de informações, que ao 

serem silenciadas produzem um sentido negativo de exclusão, e a personificação de sujeitos 

com as respectivas justificativas para suas ações (ORLANDI, 2007). 

A personificação de certos indivíduos, que aparecem nas narrativas em conflito com a 

legislação, traria como consequência a inclusão social que permitiria uma sensação de 

aproximação entre os autores destes crimes com os leitores de O Globo. Esta nova conjuntura 
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reforçaria a necessidade de uma argumentação permanente que cobrasse do Estado ações de 

combate ao traficante, enquanto o consumidor de maconha poderia exercer o seu poder de 

compra, em conformidade com o papel social do sujeito nas sociedades ocidentais capitalistas 

contemporâneas.  

Por esta lógica, que começou a se consolidar a partir de meados dos anos 2010, o 

indivíduo possuidor de poder aquisitivo que desejasse comprar maconha não deveria mais ser 

reprimido pelo Estado nem pelo discurso midiático. Neste contexto, O Globo teria decidido 

adotar uma nova estratégica argumentativa: criar um novo espaço para tratar do assunto nas 

páginas do jornal.  

3.4 A criação da editoria Sociedade 

A separação das matérias sorteadas por editorias, conforme o gráfico 2, permitiu a 

identificação de uma nova seção nas páginas de O Globo. Lançada em abril de 2014, a nova 

editoria recebeu o nome de Sociedade e pareceu ter uma proposta diferente no tratamento 

dado à maconha, em relação a abordagem encontrada nas edições dos anos anteriores. O 

discurso da legalização assumiria, agora, uma forma mais contundente. Deste modo, esta 

pesquisa foi guiada a mergulhar mais fundo na criação da editoria Sociedade. 

Uma notícia elaborada pelo próprio jornal O Globo, no mês em que a nova seção 

passou a circular no impresso, informava que a editoria Sociedade teria sido criada para os 

leitores se inteirarem “sobre temas relacionados ao seu cotidiano que não são priorizados pelo 

noticiário factual” (EDITORIA..., 2014, p. 14). A proposta seria abordar temas que foram 

classificados, pelo próprio veículo midiático, como dignos de debate, casos do aborto, do 

casamento gay e da legalização das drogas, entre outros. 

Embora existam inúmeras substâncias consideradas proibidas no Brasil, a questão da 

legalização das drogas, abordadas em Sociedade, refere-se, quase na totalidade dos casos, à 

maconha. O crack, por exemplo, que é visto como uma droga consumida por pessoas pobres 

(ou que teriam se tornado pobres depois de viciadas) não entraria no debate proposto por esta 

nova editoria, que passou a ser publicada tanto no jornal impresso quanto no portal eletrônico 

de O Globo. Além disso, apesar de se sugerir uma discussão em torno do tema, as matérias 

coletadas apontavam argumentações predominantemente positivas sobre a possibilidade de 

legalização:  

Assinado pela diretora da seção de HIV/Aids do UNODC em Viena, Monica 

Beg, o relatório diz que “encarcerar (usuários de drogas) é uma medida 

excessiva”. Também destaca que tratar o consumo das substâncias como 

crime “tem contribuído para problemas de saúde pública e induzido 
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consequências negativas para a segurança e os direitos humanos” (PAINS, 

2015, p. 24).  

Percebe-se que um elemento marcante da argumentação utilizada é restringir o debate 

em torno da descriminalização dos usuários, enquanto os traficantes dificilmente seriam 

citados neste espaço. Legalizar a maconha, portanto, teria a conotação de permitir a compra e 

a venda da erva, desde que o vendedor não se encaixasse no perfil social construído em torno 

do termo traficante:  

Em meio ao debate sobre a descriminalização do porte de drogas para 

consumo no Brasil, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) 

receberá o ex-presidente uruguaio José Mujica, que liderou o processo de 

legalização da maconha em seu país (MUJICA..., 2015, p. 31). 

Outra característica importante da editoria Sociedade teria sido trazer a figura do 

cultivador para a discussão sobre o tema, em referência a alguém que produziria a matéria 

prima para o comércio de psicotrópicos. Para se dar a dimensão do que está sendo dito, após a 

publicação da Nova Lei Antidrogas (BRASIL..., 2006), quando o cultivador passou a ser 

punido com a mesma pena dos traficantes, no final de 2006, não foi feita nenhuma menção ao 

termo nas páginas de O Globo nos três anos posteriores: 2007, 2008 e 2009. 

Já entre os meses de abril de 2014 (quando foi criada a editoria Sociedade) até 

dezembro 2015 a palavra “cultivador”, referindo-se à preparação de matéria prima de 

entorpecentes, foi publicada em 17 matérias diferentes, ou seja, uma quantidade quase três 

vezes maior do que as reportagens encontradas em todas as edições do impresso durante os 

oito anos anteriores. O gráfico 3 mostra todas as ocorrências em que a palavra “cultivador” 

apareceu em O Globo de 2006 até 2015, com a ressalva de que foram computados apenas os 

cultivos que faziam referência a drogas proibidas pela legislação brasileira.  

Até o mês de abril de 2014, a palavra “cultivador” havia aparecido em reportagens que 

tratavam do cultivo de três substâncias: coca, ópio e maconha. Entretanto, em todos os seis 

casos, as situações em questão abordavam outros países, sem que se fizesse nenhum tipo de 

referência à conjuntura vigente no Brasil. O encobrimento de informações sobre os pequenos 

cultivadores brasileiros, uma categoria que certamente seria composta por sujeitos de classes 

sociais mais favorecidas economicamente, poderia ser uma explicação para a ocorrência 

destes dados. 

O cultivo só seria abordado quando se referisse a grandes quantidades de 

entorpecentes, ou seja, quando o destino final fosse o abastecimento dos varejistas da droga, 

denominados pelas narrativas de traficantes.  
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Gráfico 3 – Matérias com o termo “cultivador” relacionado às drogas  

 

Fonte: Vianna (2016)/elaboração própria 

Desta forma, uma possibilidade para se justificar a baixa incidência do termo 

“cultivador”, durante o período de 2006 a 2013, seria que a prática estaria sendo tratada a 

partir do mesmo campo semântico que envolvia o traficante. Assim, não se faria distinção 

entre a representação midiática do traficante e o indivíduo que cultivasse entorpecentes em 

larga escala. Por outro lado, o cultivo doméstico teria sido encoberto, durante este período, 

para surgir em 2014, na editoria Sociedade, tendo sua representação social atrelada ao 

consumidor e descolada da figura do traficante. 

Apenas a título de comparação, no mesmo período de 2006 a 2015, a busca pela 

palavra “traficante”, no acervo digital de O Globo, resultou em mais de 12 mil ocorrências, 

sendo a grande maioria delas na editoria Rio. Por outro lado, as seis matérias jornalísticas que 

citaram o “cultivador”, de 2006 a 2013, foram publicadas nas seguintes editorias: três na 

seção Mundo, duas no Segundo Caderno (o caderno de cultura do jornal) e uma na Revista O 

Globo (um suplemento em formato de revista que passou a ser publicado, aos domingos, a 

partir de agosto de 2004).  

Já das 17 notícias que publicaram a palavra “cultivador” em 2014 e 2015, nove 

estavam na nova editoria Sociedade. Com a mudança, o “cultivador” passaria a ser 

personificado pela argumentação discursiva, o que resultaria, por meio de uma inclusão 

social, em uma sensação de proximidade com a audiência deste jornal, que possuía um 

discurso semelhante ao de outros veículos conhecidos como grande mídia. 

A intenção de construir uma representação social para o cultivador, com características 

semelhantes a da audiência, pode ser exemplificada com outra matéria da editoria Sociedade. 
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No dia 2 de abril de 2015, a narrativa se utilizou de uma decisão judicial, atribuída a 6ª Vara 

Criminal de Santos, que considerou como usuário um sujeito que cultivava diversos pés de 

maconha em sua residência (figura 4) para publicar o seguinte título: “Justiça de SP: 

cultivador de maconha é usuário” (TINOCO, 2015, p. 27).  

Na reportagem, é possível perceber a personificação do cultivador: um jovem, médico 

e estudante, com padrão econômico suficiente para a contratação de um bom advogado 

privado. Perfil este que seria similar ao do leitor que leria a notícia: “O médico, que hoje tem 

27 anos, chegou a ficar preso durante dois dias, mas sua defesa conseguiu a revogação da 

prisão preventiva” (TINOCO, 2015, p. 27). 

Enquanto o traficante seria descrito, na editoria que trata assuntos do cotidiano, como 

um elemento irrecuperável, praticante de maldades inerentes ao seu caráter, o crime de cultivo 

é, aqui, justificado pela narrativa. Afinal, um indivíduo personificado teria razões que 

pudessem explicar suas condutas, ainda que elas sejam consideradas inadequadas pela 

legislação:  

Com a desclassificação do crime, ao jovem foi imposta pena de prestação de 

serviços à comunidade, pelo período de um mês. A decisão afirma que o réu 

disse ter começado a usar maconha havia sete anos e que consumia a erva 

para “lidar melhor com a ansiedade” (TINOCO, 2015, p. 27). 

Embora a pena para o cultivo de maconha ainda estivesse em vigor (BRASIL, 2006, p. 

04), no ano de 2015, fato que acarretaria em uma penalidade equivalente ao crime de tráfico, 

o debate da reportagem publicada em Sociedade se concentrava em questionar se o sujeito 

deveria ser classificado como usuário ou traficante: “Consta ainda no texto que o acusado 

colaborou com a polícia, além de depoimentos de amigos que confirmaram que a droga era 

para uso próprio” (TINOCO, 2015, p. 27). Ainda que o destino fosse realmente o consumo, a 

lei estabelecia que deveriam ser presos aqueles que cultivassem maconha. 

Por fim, a reportagem ainda termina com a reiteração do descolamento entre 

cultivadores e traficantes: “Desde o início do ano, o debate em torno do plantio doméstico de 

maconha ganhou força por causa da prisão de cultivadores, que foram autuados por tráfico de 

drogas” (TINOCO, 2015, p. 27). Neste cenário, afastado do traficante, estaria se solidificando 

a aproximação entre o cultivador retratado nas narrativas e a audiência do veículo de 

comunicação, formada por sujeitos que construiriam suas identidades sociais pela oposição às 

características atribuídas aos desviantes. “Um dos argumentos do jovem é que ele decidiu 

cultivar a erva para não financiar o tráfico de drogas” (Ibid). 
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Figura 4 – Matéria da editoria Sociedade, em 02/04/2015 

 

Fonte: O Globo (2015) 

A argumentação que constrói o perfil do cultivador, a partir da oposição ao “tráfico de 

drogas”, teria a estratégia de situar o lugar do mal para, imediatamente após, se colocar do 

outro lado. Indivíduos encontrados com grande quantidade de maconha, em localidades de 

maior poder econômico, estariam separados, semanticamente, dos “traficantes” que habitam 

as favelas ou comunidades pobres das grandes cidades, ainda que a pena para ambos os 

crimes fossem idênticas. “Segundo a decisão, o médico ‘explicou que sempre entrava em 

conflito psicológico, porque tinha que comprar do traficante, ter contato com o criminoso, e 

não aceitava isso’” (TINOCO, 2015, p. 27).  
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Como o médico seria pertencente à classe social identificada com o “nós”, a narrativa 

garantiria não apenas seu direito de defesa, mas também o colocaria em uma situação de risco 

iminente (VAZ, 2009), que legitimaria o medo de ser colocado em contato com o grupo 

estigmatizado. Assim, é possível notar que a letra da lei teria uma importância menor do que 

sua aplicação. O delegado Orlando Zaccone nos traz um exemplo real de apreensão de 

maconha no qual, tanto a autoridade policial, quanto o juiz responsável pelo caso, 

consideraram a classe social dos infratores para decidir a punição: 

Lembro-me da passagem em que um delegado do meu concurso, lotado na 

14ª DP (Leblon), autuou, em flagrante, dois jovens residentes da zona sul 

pela conduta descrita para o usuário, porte de droga para uso próprio, por 

estarem transportando, em um veículo importado, 280 gramas de maconha. 

Para se ter uma ideia do que isso representa em termos quantitativos, um 

bom cigarro de maconha tem um grama, segundo Bob Marley, o que 

equivaleria a 280 “baseados” do estilo jamaicano. 

O meu amigo se convenceu de que a quantidade não era determinante para 

prendê-lo no tráfico, uma vez que a forma com que a droga estava 

condicionada, dois volumes prensados, bem como o fato de os rapazes serem 

estudantes universitários e terem emprego fixo, além da folha de 

antecedentes criminais limpa, era indiciário de que o depoimento deles, 

segundo o qual traziam a droga para uso próprio, era pertinente. O delegado 

lavrou o flagrante e, em quatro páginas, fundamentou sua decisão, que 

autorizou a concessão de fiança e a liberdade provisória dos detidos, 

conforme a lei em vigor naquele momento. 

O fato criou grande repercussão em nosso grupo, uma vez que o 

representante do Ministério Público após receber o inquérito resolveu 

denunciar os dois jovens no crime de tráfico de drogas, expedindo ofício à 

Corregedoria de Polícia Civil requisitando instauração de procedimento 

apuratório em relação à conduta do delegado. O tempo passou e o juiz 

competente para o processo, na sentença, condenou os dois réus, 

desclassificando do delito de tráfico para aquele previsto para o usuário, 

seguindo o mesmo raciocínio  da fundamentação do flagrante feito pelo 

delegado. 

Ainda hoje tenho muito respeito por esse companheiro de profissão, já 

falecido, pela coragem demonstrada na apreciação do fato, mas ainda me 

pergunto: será que a mesma postura seria por ele adotada se os jovens 

fossem negros e estivessem transportando a droga para uso próprio em um 

ônibus, ainda que comprovassem trabalho e tivessem a ficha sem anotação? 

Por ironia do destino, na realidade da prática policial, a comprovação de 

renda, ao contrário do que se poderia imaginar, é indício de que a pessoa que 

é detida portando drogas corresponde à figura do usuário e não à do 

traficante (ZACCONE, 2007, p. 19 e 20). 

O caso do delegado se assemelha ao do médico citado na matéria da editoria 

Sociedade. Ainda que a narrativa descreva um indivíduo que estava cultivando, sem 

autorização, plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, tal 

como a Lei 11.343/2006 define os cultivadores, tanto o discurso de O Globo quanto a decisão 
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da juíza consideraram o morador de uma república estudantil como usuário. Os jovens 

estudantes seriam vistos como seres naturalmente bons, sendo, portanto, aceitos como 

corretos e normais, independente das determinações prescritas em lei. 

Neste contexto, é possível sugerir que tanto as políticas de governo quanto as decisões 

jurídicas e legislativas caminham no mesmo sentido do discurso adotado pelo jornal O Globo, 

no que se refere à política adotada pelo Estado sobre psicotrópicos no Brasil. Com isso, 

constata-se que as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a 

legalização da maconha, parecem se relacionar com as narrativas adotadas pela nova editoria 

Sociedade. 

Por isso, recorreu-se novamente ao acervo digital de O Globo na tentativa de encontrar 

a reportagem que tratou do início da votação do recurso extraordinário número 635.659 

(SUPREMO..., 2011). Não por acaso, a matéria com o título “Flexibilização restrita” se 

encontrava na editoria Sociedade e enfatizava dois pilares que seriam basilares para a decisão 

dos ministros da Corte Excelsa: a legalização apenas da maconha, entre todas as substâncias 

entorpecentes, e a liberação do cultivo da mesma planta, desde que para consumo próprio. 

Os três dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que já 

votaram no julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal no país se 

posicionaram a favor de descriminalizar a posse de maconha. A votação 

começou no mês passado, quando o relator do processo, ministro Gilmar 

Mendes, defendeu que o porte de todo tipo de droga para consumo pessoal 

não deve mais ser classificado como crime. Ontem, Edson Fachin e Luís 

Roberto Barroso também votaram pela descriminalização, mas somente para 

porte de maconha (BRÍGIDO, 2015, p. 28). 

A reportagem trazia a foto dos três ministros citados no texto da notícia e fazia um 

breve resumo de seus pareceres durante o voto, onde a figura do cultivador novamente seria 

abordada de forma a legitimar esta atividade, desde que em determinados ambientes sociais. 

Luís Roberto Barroso, votou pela liberação do porte apenas da maconha para 

consumo pessoal. E estabeleceu 25 gramas como quantidade limítrofe para 

distinguir usuários de traficantes. Ele também fixou que o usuário pode 

cultivar, no máximo, seis plantas fêmeas de maconha (BRÍGIDO, 2015, p. 

28). 

Em síntese, a leitura das 28 edições, que foram sorteadas no acervo digital do jornal O 

Globo, permitiu constatar um amplo destaque ao programa de governo estadual conhecido 

como Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A partir do ano de 2010, 30% do total de 

reportagens que tratavam de substâncias entorpecentes fizeram menção ao projeto do, então 

governador, Sérgio Cabral Filho. A conotação das UPPs, nestas abordagens, foi 

predominantemente positiva, principalmente em sua fase inicial, quando as unidades eram 

vistas como um benefício inconteste.  
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Notou-se também que, após a implantação das UPPs, houve uma redução na 

quantidade de inserções da palavra “traficante” nas matérias do cotidiano, sem que, com isso, 

as questões referentes a substâncias entorpecentes deixassem de ser abordadas pelo veículo. 

Os psicotrópicos, por sua vez, apareceram atrelados a episódios de violência em mais da 

metade das matérias analisadas (51%). O percentual sobe para 70% se forem considerados 

apenas os anos 2000, o que nos leva a concluir que há uma tendência recente de se separar 

algumas drogas da noção de violência.  

Foi possível constatar, com esta pesquisa, que houve uma separação entre alguns 

crimes estabelecidos pela Nova Lei Antidrogas (BRASIL, 2006), como é o caso do cultivo de 

maconha, da figura monstruosa do traficante, a partir da criação da nova editoria Sociedade, 

no ano de 2014. A partir deste momento, o discurso do jornal O Globo passou a se posicionar 

claramente a favor da descriminalização da maconha, tanto para usuários como para 

cultivadores. 

Se o perfil social do “usuário” teria surgido na mídia como consequência da 

transformação de termos como “viciado” e “maconheiro” - a partir do momento em que esta 

figura teria sido afastada do criminoso, no caso o traficante, e se aproximado da audiência 

(que havia deixado de se responsabilizar pelas ações violentas das grandes cidades e passado 

a culpar o Estado por omissão) -, a Nova Lei Antidrogas teria acompanhado o discurso 

midiático e materializado o descolamento entre usuários e traficantes em meados dos anos 

2000.  

Já nos anos 2010, a criação da nova editoria Sociedade coincidiria com a solidificação 

de um outro perfil, o do cultivador, que deveria ser absolvido da pena prevista graças a um 

discurso que reafirmaria seu afastamento do traficante monstruoso. O objetivo seria distinguir 

indivíduos que são flagrados com grande quantidade de substâncias entorpecentes, em 

localidades de maior poder econômico, dos “traficantes” que habitam as favelas ou 

comunidades pobres. 

Ao realizar a separação da questão das drogas em suas editorias, O Globo continuou a 

utilizar, com frequência, a palavra “traficante” na seção que trata do noticiário cotidiano, a 

editoria Rio, com o objetivo de caracterizar os indivíduos que são acusados de comercializar 

substâncias psicotrópicas em comunidades pobres. Por outro lado, indivíduos das classes 

média e alta, envolvidos com o cultivo, foram deslocados para uma abordagem mais ampla, 

que buscava discutir a questão jurídica, a partir de episódios em que a audiência passou a ser 

instada a se colocar no lugar do criminoso, sendo ambos vítimas da violência provocada pela 

representação excluída e monstruosa atribuída ao traficante. 
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Na disputa para definir os objetivos do Estado, no que diz respeito à legislação sobre 

psicotrópicos, parecem estar sendo criados mecanismos para, cada vez mais, descriminalizar 

uma classe social, em detrimento das outras menos favorecidas economicamente. Seria desta 

forma que a legalização da maconha estaria se estabelecendo no Brasil, a partir dos anos de 

2010. 
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Considerações Finais  

 

Quando o jornal O Globo decidiu levar a discussão sobre a legalização da maconha 

para a nova editoria Sociedade, as situações cotidianas da cidade do Rio de Janeiro passaram 

a ser desconsideradas no debate. As reportagens, então, basearam a abordagem do assunto 

exclusivamente em opiniões de pessoas que o próprio veículo midiático denominava de 

“especialistas”. As fontes recorrentes eram “cientistas”, “juristas” e “autoridades” no tema, 

que, na grande maioria das vezes, defendiam a liberação do consumo da planta. Com isso, o 

usuário/cultivador passou a ser representado como um indivíduo discriminado, impedido de 

buscar sua felicidade e considerado injustamente criminoso por ter sua imagem associada às 

drogas. 

Não eram raras as vezes em que os termos “preconceito” e “estigma” eram utilizados 

para se referir aos consumidores de maconha na editoria Sociedade, com a intenção de vitimá-

los, sem que fossem consideradas outras abordagens policiais ou prisões nas mais variadas 

localidades da cidade. Com estas estratégias discursivas, constata-se que os veículos 

midiáticos reforçam uma distinção de classes (BOURDIEU, 2007) na discussão sobre a 

questão das drogas no Brasil.  

De acordo com os conceitos de Heller (2000), desenvolvidos ao longo deste trabalho, 

ainda que exista a possibilidade de que juízos provisórios sejam imputados a consumidores, 

vendedores e cultivadores de drogas, de uma maneira geral, os textos jornalísticos desfazem 

os preconceitos em torno de usuários e cultivadores de maconha, através de uma segmentação 

de classes que se configura por uma ideologia preponderante, que é hierarquicamente inserida 

na vida cotidiana, a partir de uma classe economicamente mais favorecida. 

Além disto, o conceito de estigma, enquanto marca irrefutável que determina 

previamente atributos a categorias de indivíduos, independente de suas ações, continua a ser 

cristalizado nas reportagens cotidianas, onde o termo “traficante” é atribuído a todos os 

indivíduos encontrados com qualquer tipo de substâncias entorpecentes dentro de favelas ou 

comunidades pobres. Por outro lado, o jornal O Globo refutaria categoricamente a ilegalidade 

do uso ou cultivo de drogas para indivíduos mais abastados, fato que descaracterizaria o 

estigma para este grupo, segundo o conceito de Goffman (1988). 

O discurso midiático, com isso, segmenta a questão das drogas através da oposição 

entre traficantes e usuários/cultivadores, tendo as políticas de governo, as alterações 

legislativas e as decisões jurídicas caminhando no mesmo sentido.  

Percebe-se que, ao preconizar a absolvição de “usuários” e “cultivadores”, 

mantendo penas pesadas para quem comercializa a maconha, a discussão em 
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torno de substâncias ilícitas parece desconsiderar a questão da pobreza, bem 

como a da representação social que a mídia constrói em torno do termo 

“traficante”. A situação acaba por legitimar intervenções policiais nas 

favelas e periferias, com atitudes de extrema violência e em total dissonância 

com o respeito aos direitos humanos dos moradores destas localidades 

(FELIX; VIANNA, 2015b, p. 567). 

Seria neste contexto que estaria sendo votado recurso extraordinário número 635.659 

(SUPREMO..., 2011), que levou a corte mais importante do país, o Supremo Tribunal Federal 

(STF), a debater questões como a descriminalização do porte de maconha, desde que para uso 

pessoal. O sufrágio, que teve início em 2015, possui estrita relação com as narrativas 

midiáticas dos veículos de comunicação de grande porte. Neste aspecto, o discurso 

jornalístico exerce um importante papel, enquanto instância produtora de sentido, dentro do 

fluxo comunicacional, e esquiva-se de participar da redefinição do conceito de direitos 

humanos que está inserido na democracia contemporânea.  

Por fim, esta dissertação espera ter trazido uma reflexão sobre a relação entre as 

recentes decisões judiciais brasileiras com a construção de perfis sociais nas narrativas 

jornalísticas. No caso da maconha, ao mesmo tempo em que ocorria uma segmentação entre 

“nós” e “eles” nas reportagens, a Nova Lei Antidrogas descaracterizou o porte para os casos 

de consumo próprio. Além disso, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, para 

descriminalizar tanto o uso quanto o cultivo desta substância, precisou reiterar a distinção 

“nós” e “eles” na definição dos perfis de usuários/cultivadores e traficantes, respectivamente. 

Afinal, manter penalidades apenas para os “traficantes” criminalizaria incondicionalmente e 

exclusivamente os moradores de favelas portadores destas substâncias. 

Procurou-se aqui, sob uma perspectiva interacionista, se aprofundar na construção das 

identidades do sujeito contemporâneo através da oposição à representação construída em 

torno dos traficantes. Entretanto, ao abordarmos um novo modelo de sociabilização, no qual 

os modos tradicionais de interação estariam imbricados às novas tecnologias (SODRÉ, 2002), 

constatou-se a possibilidade de se embrenhar em uma nova modalidade de construção das 

narrativas de subjetividade. Surge, assim, como sugestão para futuras pesquisas, a 

possibilidade de se investigar como as audiências estão se relacionando com o termo 

“traficante” a partir do advento de novos instrumentos que aceleram a velocidade de 

transmissão de informação, como é o caso das redes sociais, por exemplo.  

A possibilidade apocalíptica que apregoava a necessidade de o indivíduo ter que 

escapar, a qualquer custo, da indústria de massas, com o objetivo de voltar-se para dentro de 

si próprio, é refutada por Sodré (2002, p. 161). Para ele, as conexões já estariam, atualmente, 

integradas ao próprio ser. Neste caso, somente um estudo mais denso neste sentido pode 
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tentar nos mostrar o caminho para frear este hedonismo devastador, que instaura 

frequentemente estados de exceção nos grandes centros urbanos e tem degradado as relações 

humanas em um ritmo cada vez mais acelerado. 
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