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RESUMO 
 

 

Palavras chave: cotidiano; jornalismo; discurso; violência emídia  

 

Esta pesquisa propõe uma discussão acerca da manutenção do estereótipo de 

criminalidade diante das narrativas midiáticas, a serviço da classe hegemônica. Parte-se 

da perspectiva de que esse discurso objetiva garantir a manutenção da estrutura de 

classes. Assim, esta pesquisa procura também estabelecer um diálogo com os autores 

que analisam os discursos da mídia em relação a episódios de violência, sob a 

justificativa de compreender o processo de construção simbólica de localização do 

medo. 

A pesquisa central se baseia na análise das narrativas midiáticas produzidas 

pelos sites de notícias com maior alcance do Rio de Janeiro. Como pesquisa secundária, 

procurou-se entrevistar jornalistas das principais redações do Rio de Janeiro e que 

ocupam os mais variados cargos. 

Treze matérias dos principais sites de notícias do país sobre Luiz Fernando da 

Costa, mais conhecido como Fernandinho Beira-Mar, Luciano Martiniano, o Pezão, e 

Celso Pinheiro Pimenta, mais conhecido como Playboy, foram analisadas,em um 

movimento imbricado em Playboy na direção da imprensa carioca e vive-versa, tendo 

em vista a análise de que o bandido desloca a construção social de criminalidade e volta 

a garantir um lugar de fala na sociedade. Supõe-se, ainda, que esses movimentos 

contribuíram para a construção da memória social de Playboy muito além das páginas 

policiais. 

Dessa forma, procura-se analisar a construção simbólica de como Playboy se 

destaca em outros campos sociais, em uma perspectiva em que esses campos 

reproduzem parte do discurso hegemônico, por meio das narrativas midiáticas.  
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ABSTRACT 

 

Key words:  daily; journalism; speech; violence and media 

 

 This research proposes a discussion about the maintenance of the stereotype of 

criminality before the media narratives, in the service of the hegemonic class. It starts 

from the perspective that this discourse aims to guarantee the maintenance of the class 

structure. Thus, this research also seeks to establish dialogue with authors who analyze 

media discourses in relation to episodes of violence, under the justification of seeking to 

understand the process of symbolic construction of location of fear. 

 The central research is before the analysis of the mediatic narativas produced 

by the systems of news with greater reach of Rio de Janeiro. As a secondary research, it 

was sought to interview journalists from the main editorial offices of Rio de Janeiro and 

occupy the most varied positions. 

 Thirteen stories from the country's main news sites were analyzed on Luiz 

Fernando da Costa, better known as Fernandinho Beira-Mar, Luciano Martiniano, 

Pezão, and Celso Pinheiro Pimenta, better known as Playboy, in a movement imbricado 

in Playboy in the direction of the press Rio de Janeiro and Vivaldi, in view of the 

analysis that the bandit displaces the social construction of crime and returns to 

guarantee a place of speech in society. 

 It is also assumed that these movements contributed to the construction of the 

social memory of Playboy, far beyond the police pages. In this way, we try to analyze 

and reflect the symbolic construction as that Playboy is reverberated in other social 

fields, within a perspective in which these fields reproduce part of the hegemonic 

discourse, through the media narratives. 
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1. Introdução 

 

Todos os seres vivos possuem capacidade para discernir as situações que se 

apresentam diante deles. Não fosse assim, o gato não se arrepiaria ao perceber o 

movimento da água em sua direção ou, ainda, não ficaria em posição de ataque diante 

de um rato. O felino também reconhece o perigo ao estar diante de um cão, assim como 

os cães sabem distinguir ameaças de zonas confortáveis. Essa universalidade também se 

aplica à reação estereotipada, conforme já mencionou Campbell (2008), ao explicar a 

experiência diante do nascimento de pintinhos e o primeiro contato deles com os 

falcões. Intuitivamente, os pequenos bípedes procuravam abrigo, mesmo sem nunca 

terem visto as aves que sobrevoavam suas cabeças. Uma atitude que o autor conceituou 

como reação estereotipada.  

Logo, o estereótipo não é um sentimento, mas uma resposta a uma sensação e, 

no caso dos seres humanos, por meio de sua única capacidade de discernimento, pode 

ser rompida, mas também alimentada, e a relação social possui um relevante papel nesse 

processo. Parece importante, então, saber quem fomenta a propagação do estereótipo 

nos sujeitos sociais e por quais motivos isso ocorre.  

Essa perspectiva importa, e muito, a esta pesquisa, que vai procurar avaliar 

como as narrativas midiáticas contribuem para a manutenção do estereótipo de 

criminalidade diante de ações descritas por três criminosos: Celso Pinheiro Pimenta, 

mais conhecido como Playboy; Luiz Fernando da Costa, mais conhecido como 

Fernandinho Beira-Mar; e Luciano Martiniano da Silva, mais conhecido como Pezão. A 

escolha desses três bandidos considerou os aspectos sociais, a cor da pele e a situação 

final de cada criminoso. O terceiro nome foi escolhido por se tratar de um traficante, 

responsável pelavendade drogas ilícitas no conjunto de favelas do Alemão, à época da 

ocupação das forças de segurança, dentro do chamado projeto de Unidade de Polícias 

Pacificadoras. Pezão está foragido da Justiça.  

O segundo nome foi selecionado também como objeto de estudo desta pesquisa, 

tendo em vista que Fernandinho Beira-Mar é apontado por especialistas em segurança 

pública e também pelas próprias seguranças públicas federal e estadual do Rio de 

Janeiro, como um dos maiores narcotraficantes de drogas ilícitas e armas do Brasil. Por 

conta disso, a recompensa paga a quem desse informações que levassem à captura do 
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criminoso foi a maior já oferecida na história do  país, chegando ao valor de R$ 100 mil. 

Beira-Marfoi preso em 2002. 

O primeiro nome não foi escolhido por esta pesquisa; na verdade, Celso Pinheiro 

Pimenta, o Playboy, foi quem “quis participar” deste projeto, ao capturar a atenção do 

pesquiador. A escolha começou a tomar contornos de realidade no fim de agosto de 

2015, mais precisamente no dia 25, quando tocou o telefone da rádio BandNews FM e 

este incipiente pesquisador atendeu a chamada. Do outro lado da linha estava um pai 

angustiado.  

A angústia se dava pelo fato de que o Centro Educacional Macedo Silva, 

localizado em Realengo, havia formulado, para uma turma do terceiro ano do ensino 

fundamental, em uma prova de conhecimentos gerais, uma questão em que exigia o 

conhecimento dos alunos sobre o apelido de Celso Pinheiro Pimenta, morto 17 dias 

antes, durante um confronto com policiais militares no Complexo da Pedreira, 

localizado a cerca de 15 quilômetros da unidade escolar – o equivalente ao trajeto entre 

Botafogo e São Conrado, por exemplo. Entre os alunos que foram submetidos ao teste 

estava a filha desse ouvinte, de 9 anos.  

O que o pai da menina questionava era o motivo que levou uma unidade de 

ensino a formular uma questão em uma prova de conhecimentos geraissobreo apelido de 

um criminoso, já morto.  

A pergunta desse pai virou a pergunta do jornalista Carlos Briggs, que fez a 

matéria1e ouviu da professora responsável pelo teste dado pela escola que a questão é 

importante para aprimorar os debates sobre o dia a dia das crianças.  

Assim como Sodré (2009) define mídia como um dispositivo, já que continua 

exercendo influência sobre o sujeito mesmo após o suporte que a reproduz ser 

desligado, o questionamento do ouvinte e a resposta da direção do colégio - ao acrediar 

que a intenção da questão estava em incentivar nos alunos a reflexão acerca do 

cotidiano violento – continuaramecoando na cabeça deste jornalista mesmo depois de a 

matéria ter ficado pronta.  

                       
1Matéria de 01/09/2015. Disponível em: <https://tvuol.uol.com.br/video/traficante-playboy-volta-a-virar-

questao-de-prova-no-rio-04020D9B3966E4A95326>, acessada em: 17/01/2019. 

https://tvuol.uol.com.br/video/traficante-playboy-volta-a-virar-questao-de-prova-no-rio-04020D9B3966E4A95326
https://tvuol.uol.com.br/video/traficante-playboy-volta-a-virar-questao-de-prova-no-rio-04020D9B3966E4A95326
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Daí para a frente, o repórter se tornou pesquisador e a curiosidade passou a ser: 

por que um criminoso deixa as páginas policiais e entra com os símbolos narrativos 

desse universo em uma comunidade escolar?O que faz uma escola de ensino 

fundamental questionarse os alunos sabem o apelido de um criminoso, sobretudo se ele 

já estámorto? O que isso produz de resultados práticos na formação do conhecimento de 

mundo desses estudantes ou, melhor, que tipo de conhecimento se está produzindo com 

esse questionamento?  

A dúvida fez surgir uma pesquisa de dissertação que, ao analisar as narrativas 

midiáticas produzidas sobre Playboy, despontou uma certeza: há um tratamento 

diferenciado desse criminoso. Faltava saber o porquê. 

A escola acreditava prestar um serviço social relevante à comunidade de alunos 

ali inserida. O jornalista (que agora se lança à missão de se tornar pesquisador) 

questionava esse movimento e, apesar de não duvidar da boa intenção dos docentes 

envolvidos no caso, passou a ficar ainda mais surpreso ao receber relatos de outros pais 

de alunos, que informavamepisódios idênticos em outras escolas, logo após a matéria ir 

ao ar. A essa altura, parecíamos estar diante de uma situação mais complexa, que 

envolvia parte da sociedade do Rio, pelo menos a comunidade escolar. 

Fazia-se, então, necessário analisar quais tipos de narrativas jornalísticas haviam 

sido empregadas para tratar deCelso Pinheiro Pimenta, cujo objetivo passa a ser 

compreender quais motivos teriam levado o bandido a deixar de frequentar apenas as 

páginas policiais e chegar – carregando determinados símbolos – à comunidade escolar. 

Durante as primeiras leituras, mesmo não tão atentas assim, foi possível verificar 

que havia uma clara divisão na cobertura dos veículos de imprensa do Rio de Janeiro 

em relação aos três criminosos. Diante dessa possibilidade, verificou-se ainda ser 

possível dividi-los em dois tipos de categoria: aquelas em que o interesse midiático fica 

restrito às ações criminosas do sujeito analisado e aquelas em que esse interesse se dá 

também em relação ao perfil social e econômico do sujeito em questão.  

À medida que a análise avançava também ficava claro que os discursos 

produzidos pelos grandes veículos de comunicação do Rio de Janeiro (e em certa 

medida de parte do país), possuíam uma conotação extremamente preconceituosa, pois 

pareciam destacar certos símbolos ligados a questões raciais, sociais e econômicas, 

deixando para segundo plano o debate sobrea criminalidade, objeto que deveria ser o 
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foco nas matérias sobre violência. 

Nessa etapa, algumas hipóteses já surgiam, e esta pesquisa, finalmente, dava 

sinais de criação. Passava a ser considerada, então, a possibilidade de que os grandes 

veículos de comunicação contribuem para o preconceito, ao produzirem símbolos que 

pareciam atender aos interesses econômicos em jogo. Ao passar a perceber a reação das 

redações jornalísticas, quer seja pessoalmente, quer seja em conversa informal com 

colegas de profissão, surgia ainda algo mais inquietante: seria possível que esses 

profissionais de imprensa reproduzissem os interesses da linha editorial dos veículos 

onde trabalhavam, muitas vezes, sem sequer se darem conta disso?  

Essa possibilidade abria uma nova perspectiva de análise, afinal, seria possível 

que os jornalistas reproduzissem o discurso que interessava às grandes corporações 

financeiras, acreditando que, na verdade, estavam emitindo a própria opinião?Para 

tanto, era necessário considerar a análise de discurso ao estudar essas narrativas da 

mídia. Diante desse contexto, trabalha-se o discurso como interdiscurso, em uma 

perspectiva como a de Eni Orlandi (2015). Sendo assim, além desse conceito, esta 

pesquisa também vai trabalhar com o entendimento da autora em relação a 

esquecimento, medo, paráfrase e polissemia, além de considerar o discurso no campo de 

uma relação de forças. Para isso, será analisada, de forma correlata, a noção de Foucault 

(1996) sobre o discurso em associaçãoà perspectiva de poder. 

Assim, esta pesquisa considera importante, para a análise das narrativas 

midiáticas, uma lógica correlata ao conceito de Bourdieu (1989) de sociedade como 

estrutura de classes, em que os campos sociais são dotados de capital simbólico e ainda 

atravessados pelo poder simbólico, considerado onipresente e ausente. Diante desse 

contexto, este trabalho vai reproduir alguns depoimentos de jornalistas –que constam de 

seus perfis sociais de Facebook– que parecem produzir certa conformidade diante de 

valores propostos pelo discurso hegemônico. Assim, acredita-se que, em determinados 

momentos, os profissionais de imprensa podem mostrar o preconceito de forma 

espontânea, em um cenário cotidinao no qual também estão presentes.  

Para discutir a construção midiática relacionada com o entendimento de 

criminalidade, vão ser analisadas reportagens feitas por sites de notícia sobre 

Fernandinho Beira-Mar, Luciano Martiniano e Playboy. A escolha desse segmento de 

comunicação – a internet – considerou o poder de repercussão do caso, por meio da 
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imbricação de outros suportes,considerando o mesmo tema, tendo em vista a 

característica de convergência midiática da qual a internet dispõe. 

A escolha dos veículos de comunicação se baseou no alcance de sua 

cobertura(audiência), sem que, em alguns casos, os comentários dos internautas fossem 

considerado também, em uma perspectiva relacional de validação dos símbolos 

propostos pelas narrativas analisadas em uma ordem cronológica de acontecimentos. 

 Há ainda uma pesquisa secundária realizada com jornalistas no intuito de propor 

uma discussão acerca da maneira como esses profissionais reagem nas redações diante 

de acontecimentos violentos. Para isso, foram estabelecidas conversas com 11 

jornalistas, por meio das quais buscou-se entender como os profissionais de 

comunicação reagem diante dessas ações criminoosas. O objetivo dessas conversas–que 

aconteceram tanto pessoalmente como pelo WhatsApp – foi debater porque há reações 

espontâneas diferentes de acordo com a região onde a ação criminosa acontece.  

Partindo do pressuposto de que muitos profissionais de comunicação já 

entendem que a valorização de um acontecimentoquando estese transforma em notícia – 

está relacionada com o poder aquisitivo do local onde a ação criminosa acontece, torna-

se importante discutir se essa variação comportamental majoritariamente espontânea no 

ambiente de trabalho acontece diante de uma lógica cultural já estabelecidaou - ou se há 

uma imposição clara da direção das emissoras.  

A escolha desses profissionais de comunicação considerou também os diferentes 

cargos em uma empresa jornalística, além de abranger os cinco principais grupos de 

comunicação do Rio de Janeiro: Globo, Bandeirantes, SBT, Record e Rede TV. Em 

alguns casos, procurou-se, ainda, entrevistar profissionais de segmentos variados dentro 

do universo atual do jornalismo:virtual, eletrônico ou impresso. 

Os diálogos aconteceram entre os dias 2 de outubro de 2018 e 19 de janeiro de 

2019. Foram pedidas algumas informações do entrevistado: idade, gênero, cor, tempo 

de profissão, função exercida e local onde mora. O nome foi preservado a pedido dos 

próprios entrevistados, por uma questão de segurança.  

Acredita-se que determinadosesclarecimentos sobre os dados pessoais e 

profissionais dos jornalistas entrevistadossejam importantes. A solicitação da idade 

desses profissionais procurou considerar a experiência de vida de cada jornalista como 
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forma de refletir sobre possíveis diferenças de visão de mundo. O gênero também 

seguiu essa perspectiva e, por isso, foram ouvidos profissionais de ambos os sexos. A 

cor da pele foi considerada um elemento crucial de informação, sobretudo para analisar 

se poderia haver considerações relacionadas com essa condição étnica.  

Procurou-se, ainda,incluir o tempo de atuação de cada profissional no mercado 

de trabalho, com o intuito de contemplar aqueles mais e menos experientes. Também foi 

solicitado que os jornalistas informassem o cargo que ocupam, com a intenção de 

também abranger o maior número possível de Por fim, foi solicitado que os jornalistas 

informassem onde moram, paraque possíveis considerações acerca do processo 

estudado fossem analisadas, diante de suas percepções profissionais, sem desconsiderar 

sua formação social. A título de ilustração, foi perguntado, por exemplo, quais os 

adjetivos utilizados pelos jornalistas nas redações onde atuam para qualificar uma 

pessoa acusada, hipoteticamente, de roubar um estabelecimento comercial e um 

político, secretário ou empresário investigado pela operação Lava Jato.2 

Entre as questões sobre as diferenças de reaçãonas redações diante de ações 

violentas e as considerações dos entrevistados sobre possíveis variações na forma de 

tratamento de pessoas acusadas de roubar, de acordo com as condições sociais dos 

acusados, também foi pedido que os jornalistas que participaram desta pesquisa 

informassem o número de pessoas que trabalham nas redações em que atuam, além da 

proporção de negros e negros favelados dentro desse universo analisado. 

A perspectiva deste trabalho é cruzar as análises das duas pesquisas para 

questionar a imbricação do cotidiano dentro e fora das redações jornalísticas. Parte-se 

do pressuposto de que o ambiente externo às redações jornalísticas é influenciado por 

elas, que, por sua vez, trazem para esses espaços de trabalho sujeitos sociais já 

influenciados pelas redações.  

O que quer se discutir, então, é que, antes de o sujeito se formar em jornalista, 

ele já éum ser social e, apesar de não negar a potência de suspensão do cotidiano (dentro 

e fora das redações), diante da proposta apresentada por Heller (2004), como o espaço 

de possibilidades múltiplas e heterogêneas atravessado por uma lógica hierárquica que 

                       
2Conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal e pelo Ministério Público quebusca apurar 

um esquema criminoso, em que estão envolvidos políticos e empresários, responsáveis pelos desvios de 

recursos públicos, por meio da lavagem de dinheiro. 
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produz esquematismos,acredita-se também na relevância do debate acerca de uma 

eventual redução dessas possibilidades, sobretudo, do desenho social dos profissionais 

de comunicação representado nesaas redações.  

O que se pretende discutir diante dessas propostas é a representação e a 

representatividade de classes dentro de uma perspectiva conceitual de Sodré (2014) e 

Gramsci (2002 apud Moraes 2009),além de um diálogo crítico acerca das teorias 

Gatekeepers e Newsmaking, por compreender que os estudos não consideraram a 

possibilidade de os jornalistas serem apreendidos como sujeitos sociais na sociedade 

midiatizada, conforme o conceito de Sodré (2009), e, por isso, ignoraram uma 

importante análise reflexiva dentro do processo de produção da notícia. 

Por isso, alguns conceitos serão caros nesta análise, como hegemonia, partindo 

de uma concepção de Gramsci (2002 apud Moraes 2009), e, assim, será considerada a 

sociedade como uma estrutura de classes. Nesse contexto, o trabalho conceitua a 

possibilidade de os sujeitos, por meio das relações, serem orientados pelo discurso do 

opressor, aqui chamado de discurso hegemônico. 

Por considerar que a sociedade é estratificada em classes, parte-se do 

pressuposto dos esquematismos, conforme estudo de Heller (2004), como forma de 

balizar essas relações. Por isso, a compreensão de cotidiano de acordo com a visão 

também da autora, em conformidade com a contribuição de Kosik (1976), diante do 

conceito de pseudoconcreticidade, faz-se ainda mais necessária neste trabalho.  

 Esse movimento de pesquisa encontra ainda necessidade na compreensão pelo 

senso comum, sob a ótica de Dênis de Moraes (2009), ao considerá-loum imaginário 

social, que atua como uma espécie de ponte de referência capaz de nos guiar pelo 

mundo, diante das relações que nos são apresentadas cotidianamente. Assim, por meio 

dessa espécie de receptáculo de alegorias, o sujeito procura traduzir os acontecimentos 

diante de si por intermédio dos simbolismos depositados na consciência. Como o sujeito 

só é sujeito por fazer parte de um meio social, logo, é inevitável que haja 

compartilhamentos de significados na sociedade da qual ele faz parte.  

 Assim, Moraes defende que o senso comum reproduz nossas ideologias, 

símbolos, alegorias, rituais e mitos, cujo interesse é justamente referendar nossa visão 

de mundo, cujo objetivo, em última análise, é permitir que nos desloquemos 
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socialmente, pela compreensão dos signos propostos pelas relações sociais, amplamente 

midiatizadas.  

 O esclarecimento desse conceito é extremamente vital para o andamento desta 

pesquisa, cujos questionamentos passam a ser de quem detém a outorga social para 

alimentar o senso comum. Logo, o trabalho vai se debruçar sobre questões relativas ao 

lugar de fala – novamente serão acionadas análises importantes de Foucault(1996) – na 

tentativa de entender como esse processo orienta os sujeitos, de tal forma que se 

materializam ao balizarem as relações sociais.  

 Daí a necessidade de localizar o preconceito, cuja importância de compreensão 

parece estar antes da razão. Ao marcar o preconceito no instinto, percebe-se que ele se 

manifesta antes mesmo do surgimento do ser humano, já que a reação estereotipada não 

está condicionada a um processo de relativização, tampouco racionalização, conforme 

abrimos essa introdução em uma citação indireta a Campbell. Essa perspectiva abre 

espaço para uma discussão em que o preconceito está instalado no ser humano, mas sua 

aplicação e ainda a forma como pode ser aplicado parece estar diretamente 

condicionado ao meio social em que esse sujeito se forma.  

 Acredita-se, entretanto, ser inadmissível subestimar a capacidade de negação 

do sujeito diante da proposta de aplicação do estereótipo. Este não pode ser visto como 

uma armadilha irresistível na qual todos estamos fadados a desenvolver. Mas apesar de 

parecer inevitável tal recomendação, diante de um real prejuízo na produção do debate 

acerca do tema, da mesma forma, acredita-se ser extremamente relevante mensurar sua 

potencialidade de modo relacional a sua latente propagação, desde as primeiras horas de 

vida do sujeito, em consonância com seus aprendizados para o convívio social. 

 Dessa forma, será preciso tomar emprestado o conceito de preconceito, de 

acordo com a ótica de sociedade de classes, à autora Agnes Heller (2004), cuja 

característica parece estar associada às capacidades (ou incapacidades) humanas, dentro 

dessa perspectiva de que o sujeito não consegue abandonar verdades que procurou 

antecipar, mesmo não confirmadas mais à frente.  

 Como a pesquisa é voltada para os discursos produzidos pelos veículos de 

comunicação, sobretudo aqueles do Rio de Janeiro, será considerada a análise de 

Bhabha (2014) na perspectiva do discurso colonial, que, no entendimento deste 
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trabalho, será relacionado ao discurso hegemônico. Mesmo considerando que Bhabha 

parte para essa análise com o objetivo de compreender como os sujeitos colonizados 

(aqui classificados como oprimidos) são capazes de trabalhar para que suas identidades 

não sejam suprimidas, interessa a esta pesquisa os conceitos de alteridade e, sobretudo, 

de estereótipo empregados pelo autor. Também interessa dialogar com o conceito de 

estigma empregado por Goffman (1988), mesmo considerando que o autor trabalha 

dentro de outra perspectiva, já que considera que, por meio das relações entre os 

sujeitos, é possível compreender a sociedade. 

As matérias jornalísticas foram obtidas em sites de notícias. Foram coletadas 

136 reportagens em relação aos três criminosos noGoogle, o mais acessado no mundo. 

Foram utilizados os nomes Fernandinho Beira-Mar, Luciano Martiniano e Celso 

Pinheiro Pimenta. Utilizou-se, para isso, o critério observado na forma como os veículos 

de comunicação trataram os bandidos e na necessidade de reduzir os resultados 

apurados, diante do volume de retornos dados pelo site de busca, a considerar possíveis 

homônimos.  

Assim, o uso do nome Fernandinho Beira-Mar procurou considerar como a 

imprensa trata de forma predominante o bandido. Da mesma forma, verificou-se que o 

apelido Pezão também é muito utilizado para descrever outras pessoas acusadas de 

cometer crimes, por isso optou-se por Luciano Martiniano, tendo em vista que as 

mesmas narrativas midiáticas que tratam o bandido pelo apelido também o fazem na 

mesma reportagem por seu nome e sobrenome. Finalmente, o caso mais complexo em 

termos de possibilidade de inconsistência de resultados está justamente no principal 

bandido a ser analisado nesta pesquisa.  

Importa ressaltar a impossibilidade de haver um resultado fidedigno ao utilizar 

como palavra-chave o apelido do bandido. Da mesma forma, no entanto, verificou-se 

que as narrativas midiáticas, também como fazem com Luciano Martiniano, 

consideram, na mesma narrativa, o apelido Playboy e o nome do criminoso. Por isso, 

optou-se aqui por Celso Pinheiro Pimenta. A única exceção em relação ao uso do 

apelido e do nome na mesma reportagem foi verificada no caso de Fernandinho Beira-

Mar, sobretudo nas matérias relacionadas à categoria “Polícia”. 

Do total de 136 reportagens retornadas pelo Google diante das palavras-chave 

mencionadas, 12 matérias foram selecionadas para análise. Como o objetivo desta 
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pesquisa é avaliar uma possível construção e a manutenção do estereótipo de 

criminalidade através das narrativas midiáticas e suas relações com a produção de uma 

memória social que possa ir além das páginas policiais, procurou-se considerar as 

reportagens que engendravam características relacionais entre criminalidade e formação 

social, condição econômica e cor de pela desses sujeitos. 

Diante dessa perspectiva, considerou-se oportuno desconsiderar as matérias que 

davam ênfase somente às ações criminosas dos bandidos (objetos de estudo deste 

trabalho). Assim, para efeitos metodológicos, procurou-se dividir essas reportagens em 

duas categorias. Logo, todas as matérias relacionadas somente às ações criminosas de 

Fernandinho Beira-Mar, Luciano Pezão e ainda Playboy foram alocadas na categoria 

“Polícia”. Da mesma forma, todas as narrativas midiáticas que davam informações 

sobre a família desses bandidos, além de sua formação escolar ou, ainda, sua condição 

social (compreendida também como a localização onde foram criados), foram 

destinadas à categoria “Sociedade”.  

No entanto, faz-se necessário uma importante observação: duas matérias 

relacionadas a Playboy e alocadas na categoria “Polícia” foram analisadas nesta 

pesquisa por considerar a possibilidade de o bandido ter produzido um movimento que 

foi ao encontro dos interesses noticiosos dos veículos de comunicação. 

As matérias foram coletadas no período de uma década em relação a cada 

criminoso analisado e procurou considerar o ano inicial daa entrada dele no mundo do 

crime, passando pelo período em que ele ficou em maior evidência na mídia até o 

último ano, que contempla o desfecho da situação: compreendido como sua prisão, 

desde que se tornou foragido, ou ainda sua morte. 

Diante das análises em conformidade comesses parâmetros, verificaram-se duas 

matérias de “Sociedade”, tanto para Beira-Mar como para Luciano Pezão, que foram 

analisadas em relação a cada bandido. Já em relação a Playboy, foram pesquisadas seis 

matérias da categoria “Sociedade” e duas da categoria “Polícia”, cuja análise se justifica 

ao propor uma discussão acerca do movimento que o bandido fez diantedos holofotes 

midiáticos. Também vai ser analisada a matéria que fala do lançamento do filme 

Alemão, cujo protagonismo cabe à representação de Playboy. 

Importa ainda destacar que outras matérias vão ser estudadas no decorrer desta 

pesquisa, a título de contextualização do tema cobertura dos veículos de comunicação 
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ante a violência.Dessa forma, a construção desta pesquisa foi dividida em três capítulos. 

A primeira parte vai abordar a cobertura dos jornais Extra e O Globosobre a temática da 

violência. Assim, pretende-se verificar os acessos aos suportes teóricos de discussões 

sobre narrativas de violência, com base nas propostas de Letícia Matheus (2011), de 

acordo com uma perspectiva conceitual de continuum narrativo e elo dessas narrações 

midiáticas. 

 O conceito-chave está na problematização da localização do medo, mediante os 

recursos adotados pelo discurso hegemônico, abrindo, assim, espaço para o diálogo com 

o conceito amplo de outsider, por meio da contribuição de Howard Becker (2008). 

Ainda nesse tópico vai se problematizar esse contexto diante da discussão apresentada 

por Félix (2017) em relação ao uso da força bélica pelas forças de segurança, mediante 

legitimação construída socialmente, por meio da produção simbólica do discurso 

hegemônico.  

Este capítulo pretende também discutir como as teorias Gatekeeper e 

Newsmaking se sustentam, diante da ausência de debate acerca das possibilidades de os 

profissionais de imprensa agirem, muitas vezes irrefletidamente, na reprodução dos 

interesses da classe hegemônica, considerando, assim, que antes de o sujeito se tornar 

um jornalista ele já é um ser social, dentro de uma perspectiva de Sodré (2009) de 

sociedade midiatizada. Querse debater aqui o processo de formação da notícia e seus 

meandros, criticando a falta de estudos que considerem a subjetividade dos jornalistas 

apreendida pelo discurso hegemônico, durante o processo de produção da notícia. 

Conceitos como preconceito, estereótipo e estigma, além de senso comum e potência de 

poder discursiva, precisam também entrar neste rolde discussões. 

No segundo capítulo, serão abordadas as narrativas discursivas relacionadas com 

Fernandinho Beira-Mar e Luciano Martiniano, de acordo com a perspectiva teórica da 

Análise de Discurso, por meio das problematizações propostas por Eni Orlandi, Roland 

Barthes e Mikhail Bakthin, por intermédio da análise de José Luiz Fiorin. Vão ser 

analisadas ainda as formas como os veículos de comunicação consideram a transição 

entre a infância e a adolescência na criminalidade. 

Finalmente, no terceiro capítulo, a proposta fica concentrada em um debate 

acerca das narrativas midiáticas, em conformidade com uma perspectiva de construção 

social sobre Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy. A pesquisa, nesse ponto, quer 
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compreender por que os veículos de comunicação passaram a se interessar pela história 

pessoal de Celso Pimenta mesmo depois de ele estar morto. 

Dessa forma, o que este trabalho vai propor está nas diferenças narrativas 

produzidas sobre três criminosos, engendradas não por acaso, mas por elas possuírem 

desfechos diferentes, já que Beira-Mar está preso, Luciano Pezão, foragido e Playboy, 

morto. 

Não por acaso também esta pesquisa considera a construção simbólica dessas 

narrativas em dois momentos diante de cada estudo de caso analisado: através da 

perspectiva do menino/adolescente e do criminoso, marcando aí a entrada do sujeito na 

criminalidade. A escolha por esse critério busca valorizar o debate diante do 

entendimento de que a parte significativa da problematização deve estar concentrada no 

embricamento entre Celso Pimenta e Playboy, considerado o ponto-chave para as 

respostas dos questionamentos iniciais que motivaram este trabalho.  
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1.Mídia e violência 

 

Menos de 24 horas após a morte do traficante Celso Pinheiro Pimenta, o 

Playboy, ocorrida no dia 8 de agosto de 2015, o site do Extra, que pertence às 

organizações Globo, trazia uma matéria na qual indagava quais seriam os prováveis 

nomes para substituir Playboy no controle da venda de drogas ilícitas no Complexo da 

Pedreira, na zona norte do Rio.3 A reportagem apontava dois prováveis sucessores, 

cujosnomesainda deveriam ser escolhidos por um terceiro traficante: Edmílson Ferreira 

dos Santos, mais conhecido como Sassá, chefe da facção criminosa naqual Playboy 

atuava e preso em penitenciária federal de segurança máxima, localizada no Rio Grande 

do Norte. A narrativa, na medidaem que produz importantes significados, parece, da 

mesma forma, proporcionar também relevantes reflexões. Talvez a primeira delas seja a 

mais significativa de todas; por que essa informação se tornou notícia?  

Ao considerar que, diante da morte ou prisão de um traficante, a substituição do 

criminoso responsável pelo tráfico de drogas ilícitas em uma favela específica é 

rotineira, não há aí indícios de algo inusitado, tampouco de ineditismo, que justificasse 

o interesse do veículo em questão pela publicidade da informação. Ainda considerando 

os elementos defendidos pelos teóricos da comunicação diante do tema (critérios de 

noticiabilidade), a informação de que não havia ainda informação sobre quem seria o 

substituto de Playboy é, em última análise, uma não informação.  

Ao não trazer nenhum fato novo (concreto) em relação à substituição de Playboy 

e dimensionar esse não acontecimento como o assunto principal a ser destacado, a 

reportagem não só se contradiz em relação ao que é notícia como ignora uma discussão 

que, para esta pesquisa, parece ser de fato importante: a escolha donovo criminoso que 

vaicontrolar a venda de drogas ilícitas no conjunto de favelas da Pedreira partiria de um 

telefonema dado por outro traficante dedentro de um presídio de segurança máxima. 

Acredita-se também não ser possível ignorar o caráter rotineiro dessa ilegalidade, mas 

questiona-se a não problematização do fato, preponderante no combate a um sistema 

corrompido,do qual certosagentes de segurança também participam e contribuem para a 
                       
3Matéria de 09/08/2015. Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/sucessor-de-playboy-

no-morro-da-pedreira-sera-escolhido-entre-dois-criminosos-da-quadrilha-17132150.html>, acessada em: 

21/10/2018. 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/sucessor-de-playboy-no-morro-da-pedreira-sera-escolhido-entre-dois-criminosos-da-quadrilha-17132150.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/sucessor-de-playboy-no-morro-da-pedreira-sera-escolhido-entre-dois-criminosos-da-quadrilha-17132150.html
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propagação da criminalidade e, consequentemente, da violência. 

Ao optar por direcionar o olhar do internauta para essa perspectiva, o Extra 

cumpre o papel de produzir uma lógica relacional dentro de histórias sensacionalistas, 

como as dedicadas aos crimes. Letícia Matheus (2011) nos diz que, nas reportagens, as 

notícias sensacionais atuam repondo os personagens nos dramas, numa manutenção da 

produção simbólica. As matérias fazem isso porque é, através do medo, que são 

encadeados os fluxos de sensação. O medo apreende o sujeito, que se identifica com as 

narrativas sobre violência, por meioda sensação daquilo que não querem viver, do 

temor. 

Assim, as narrativas midiáticas, sobretudo diante da violência, produzem essa 

sensação, porque é através do medo que os sujeitos se veem impotentes (este é o temor 

da humanidade presente em toda a sua história) e, assim, tentam diminuir esse 

sentimento, projetando uma construção lógica de compreensão de continuidade dentro 

de um cotidiano (sobretudo urbano) atravessado pelo caótico, pela desorganização, pela 

fragilidade a que todos os sujeitos estão expostos. Ao propor essas apreensões, a mídia 

procura cumprir seu papel de produzir, em última medida, a memória social do medo. 

Esse sentimento sempre está presente como um sinal de alerta para que o homem não 

caia em armadilhas e, orientado por uma espécie de bússola, siga em frente, mas saiba 

por quais caminhos andar. 

Mas essa memória não pode ser perpetuada de forma difusa, sob pena de se 

perder em um cotidiano caótico. O medo precisa ser organizado e localizado. 

Novamente de acordo com Matheus (2011), os elos narrativos produzem, além da 

sensação de continuidade das histórias relativas a crimes e da memória do medo, a 

territorialização do medo anteos símbolos que mantêm viva determinada memória 

social. Em última análise, significa dizer que a localização do medo trata de uma 

confluência dessas premissas. Tal entendimento enriquece esta pesquisa ao condicionar 

a preocupação dos veículos de comunicação diante da manutenção da memória 

simbólica social em consonância com os aspectos subjetivados para a realidade 

cotidiana, como a territorialidade. 

A arquitetura, por exemplo, cumpre essa lógica ao manter um diálogo vivo, mas 

implícito, com a sociedade. Nesse contexto, é possível considerar a imagem, por 

exemplo, de Copacabana, bairro da zona sul do Rio de Janeiro e mundialmente 
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conhecido porsua vocação para o turismo. Estão associados ao local a caipirinha (bebida 

que marca a imagem do Brasil no exterior) ea descontração característica do carioca no 

convívio com o outro, sobretudo se essa troca acontecer na praia, espaço, até certo 

ponto, democrático de socialização. Um segundo exemplo que pode ser considerado é a 

Barra da Tijuca, que cumpre seu status de área nobre preenchida por pessoas “com 

estilo e bom gosto”, mas onde o contato não se faz tão necessário assim.  

A arquitetura dos dois bairros mencionados corrobora essa visão: 

Copacabanaguarda imóveis clássicos, como o Copacabana Palace, e modernos,como o 

hotel francês Sofitel, o que ilustra uma harmoniosa paisagem de pedra que convive com 

diferentes momentos da história, o que inclui a ferinha da Praça do Lido e também da 

orla, na badalada Avenida Atlântica, até os traços de modernidade e referências a 

símbolos de metrópoles de prestígio consagradas mercadologicamente no mundo. Já a 

Barra da Tijuca conta com vários shoppings que abrigam diversas salas de cinema e 

lojas–não por acaso um deles recebe o nome de New York City Center –, além dos 

suntuosos condomínios de luxo ou, ainda, da moderna Arena do Futuro, recentemente 

construída no bairro da zona oeste para receber o principal evento esportivo do planeta, 

em 2016, as Olimpíadas,evento este que só passou próximo dos moradores da Pavuna 

ede Bangu, por exemplo, por conta da contribuição da mídia, já que nesses dois bairros 

das zonas norte e oeste, respectivamente, o ethos social produz outros significados.  

Diante dessa perspectiva, é preciso ainda considerar a geografia da cidade do 

Rio de Janeiro, cujos morros ficam localizados próximos ao asfalto (uma particularidade 

da Cidade Maravilhosa). A proximidade geográfica não impede –  até por 

issotalvezimpulsione – um distanciamento social entre os moradores dessas “duas 

regiões” do Rio.  

Assim, não há barreiras físicas espalhadas nos limites entre o asfalto e a favela 

pela cidade, com exceção àquelas impostas pelo comando de Eduardo Paes, à frente 

daPrefeitura do Rio entre 2008 e 2016, ao colocar o que ele mesmo chamou de 

“barreiras acústicas”, às margens da Linha Amarela e da Linha Vermelha (somente no 

trecho até a entrada do Aeroporto Internacional Tom Jobim), mas cuja visão aos 

motoristas é somente permitida ao passarem em frente às unidades de ensino da 

Prefeitura batizadas de Escola do Amanhã. As barreiras viabilizam aqui a noção clara de 

limite produzida por símbolos que vão cumprir a função de alimentar a memória 
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simbólica social de acordo com os aspectos subjetivos de territorialidade. 

O tema não é novo. Em 2017, Carla Baiense Félix4 já propunha essa discussão 

ao criticar o uso da editoria “Guerra do Rio” por parte do mesmo jornal Extra, citado no 

início deste capítulo, cujo lema estava na voz dos próprios profissionais do veículo, em 

que, através de vídeos, eles pediam um freio à violência no Rio.  

Para Baiense, as narrativas produzidas pelo veículo tinham como intuito 

legitimar o Estado a usar a força bélica sob a justificativa de combater o crime 

organizado e, assim, diminuir os índices de criminalidade a “patamares aceitáveis” pela 

sociedade. A complementar: a criminalidade compreendida pelos limites geográficos 

das favelas. 

O movimento do jornal – acompanhado de maciça cobertura de outros veículos 

sobre o que consideravam uma explosão da violência, também de forma localizada – foi 

desencadeado, sobretudo, depois de episódios de ações criminosas durante o Carnaval 

de 2017, nasPraias de Copacabana e Ipanema, exibidos constantemente por veículos de 

comunicação do Rio e replicados por veículos de comunicação de outras partes do país.  

O movimento produziu efeitos: menos de seis meses depois da “campanha”, o 

presidente Michel Temer autorizou a federalização da Segurança Pública no Rio. Em 

fevereiro, a intervenção federal passou a atuar no estado fluminense e, desde então, 

alguns números chamam a atenção. Dados do aplicativo Onde Tem Tiroteio, 

reproduzidos no site da BandNews FM Rio5 mostram que o mês de agosto foi 

considerado o mais violento de 2018 no Rio, já que foi recordista em registro de 

tiroteios, somando 692 casos recebidos. As cidades de Belford Roxo, na Baixada 

Fluminense, Angra dos Reis, na Costa Verde, e São Gonçalo, na Região Metropolitana 

do Rio, foram as que mais registraram confrontos nesse período. Mas um dado chama a 

atenção nessa estatística: Vila Kennedy, na zona oeste do Rio e local considerado 

laboratório modelo da intervenção federal, se destacou negativamente, com 41 tiroteios, 

mesmo após seis meses da intervenção federal no Rio. 

                       
4Reciis –Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde. (Rio de Janeiro), v. 11, 

n. 3, jul-.-set.;. 2017. Disponível em:<www.reciis.icict.fiocruz.br>. 

5Disponível em: <http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editorias-detalhes/agosto-registra-o-maior-

numero-de-tiroteios-n>,aesso em: 21/10/2018. 

http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editorias-detalhes/agosto-registra-o-maior-numero-de-tiroteios-n
http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editorias-detalhes/agosto-registra-o-maior-numero-de-tiroteios-n
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Ainda de acordo com as informações do site, entre janeiro a agosto de 2018, os 

moradores do Rio já conviveram com mais de 4.200 disparos. A matéria ouviu o 

sociólogo Ignácio Cano, um dos coordenadores do Laboratório de Análise da Violência 

(LAV), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Para Cano, o alto número 

de ocorrências é um reflexo direto do aumento de operações policiais realizadas desde o 

início da intervenção federal na segurança pública do Rio.  

A reportagem revela ainda que, no início do mês de setembro, 37 tiroteios 

aconteceram em menos de 48 horas, com destaque para Angra dos Reis. Passada uma 

semana da matéria, o prefeito do município da Costa Verde Fluminense, Fernando 

Jordão, baixou e,dias depois,revogou um decreto de emergência na área de segurança 

pública, o que parece demonstrarcerto despreparo do executivo daquela cidade diante de 

um planejamento dessa magnitude. O site da BandNews FM, na mesma matéria, 

também fazia referência ao número da violência trazido pelo aplicativo Fogo Cruzado, 

cujo relatório mostrou que o número de pessoas mortas em chacinas entre janeiro e 

setembro de 2018 (189 casos) já superava, e muito, o mesmo número de mortes em todo 

o ano de 2017 (72 episódios).  

Os dados ilustram a escalada da violência em regiões mais pobres, sobretudo nas 

favelas (mesmo na turística cidade de Angra dos Reis), onde parte da sociedade, através 

da imprensa, pedia uma resposta bélica diante daquilo que compreendia como as regiões 

responsáveis pela produção da violência. O debate proposto não abordava –como nunca 

abordou – medidas educativas para os jovens que vivem nessas áreas, a valorização da 

produção cultural local como forma de incentivar a construção de uma nova realidade 

social nas favelas, assim como a garantia do respeito aos direitos humanos 

independentemente da região geográfica, da posição social ou da etnia do sujeito. Ao 

não considerar essas perspectivas, a mídia mostra seu interesse –pela omissão ou 

ignorância (no sentido de ignorar) –em deliberadamente reproduzir uma lógica, 

chamada de ideologia por Althusser (1985), mesmo sob pena de essa lógica não se 

confirmar. Algo que Heller (2004), mais à frente, vai nos ajudar a compreender. 

Há exatos 15 anos, portanto em 2003, uma campanha similar desencadeada 

pelos veículos de comunicação do Rio de Janeiro pedia (também obteve êxito) o envio 

de agentes das tropas federais para conter a violência urbana no Rio. A medida foi uma 

resposta aos assaltos ocorridos no mesmo período de 2018: o carnaval. No entanto, dois 
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crimes chamaram a atenção em 2003 e geraram grande repercussão midiática na cidade. 

Em um deles, uma jovem de 14 anos foi morta durante um assalto dentro da estação do 

metrô de São Francisco Xavier. Menos de um mês depois, uma segunda jovem, de 19 

anos, ficou tetraplégica depois de ser atingida por uma bala perdida dentro da 

universidade onde estudava, no bairro do Rio Comprido. As narrativas midiáticas 

produzidas diante desses dois crimes foram analisadas por Letícia Matheus (2011). 

O medo desencadeado por essas duas histórias– assim como o temor produzido 

novamente 15 anos depois– promoveeu o que a autora chama de Csobre o tema. Essa 

narrativa quase que folhetinesca, em que as histórias se assemelham a capítulos e as 

pessoas envolvidas, a personagens, parece contribuir para um reducionismo diante da 

complexidade de um assunto tão relevante para a sociedade como é a segurança pública, 

que passa a ser tipificada pelos veículos de comunicação emuma relação casuística na 

qual as limitações semânticas parecem também ficar presas aos limites geográficos 

impostos pelos interesses de uma classe hegemônica, de acordo com a perspectiva 

gramsciniana6.  

Estamos em 2003 e em 2018, em queos pedidos de reforço na segurança por 

tropas da União foram atendidos. Entre os dois episódios, duas importantes 

semelhanças: a urgente necessidade de contenção da violência surge quando as ações 

criminosas acontecem em áreas e momentos não permitidos pelo senso comum. Apesar 

disso, dentro do que parece (mas não é) um paradoxo, a narrativa midiática ainda 

precisa cumprir uma segunda missão, esta bem mais pontual: a outorga da sociedade 

justamente para fazer valer sua vontade. Em ambos os episódios resumidamente citados, 

as repostas dadas pelas autoridades públicas estavam de acordo com as exigências 

midiáticas. Tais exigências seriam representativas dos interesses sociais ou os interesses 

sociais é que refletem as exigências midiáticas? Esperamos encontrar explicação para 

esses e outros questionamentos desse tipo nesta pesquisa. Por agora,é possível concluir: 

o medo de determinadas comunidades, ampliado por uma proposta de narrativa 

midiática, ganha outros sujeitos e se torna do coletivo. Esse mesmo medo–da violência– 

está agora localizado. 

                       
6Conceito baseado na perspectiva de que determinada classe social possui o poder de influenciar 

culturalmente outra classe social (GRAMSCI, 2002 apud MORAES, 2009; 2016, p. 15). 
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Antes, porém, interessa discutir como os veículos de comunicação reagem diante 

de episódios de violência e como isso, em última medida, provoca, de forma quase 

irresistível, uma reação das autoridades públicas. Parece mais sensato, neste percurso da 

pesquisa, refletir sobre o movimento entre esses dois importantes agentes da sociedade 

contemporânea cujas pistas devem contribuir para o entendimento da dialética do 

interesse midiático e do interesse social, dentro dessa perspectiva de violência. 

 

 1.1.A localização do medo 

É preciso, antes de qualquer coisa, compreender que o cotidiano está repleto de 

atravessamentos temáticos. Os temas que surgem e reaparecem encontram os sujeitos e 

são manifestados por meiodo entendimento desses mesmos sujeitos sobre esses temas. 

Não é segredo para a comunicação social ou para a sociologia, para ficarmos apenas 

nessas duas disciplinas, que a compreensão que o sujeito extrai dos temas está expressa 

emsua materialização ou na relação que ele possui com o outro– a relação social. 

Assim, é possível compreender que os temas estão na ordem das relações e que estas, 

por meiode seus direcionamentos, vão dar prosseguimento a uma direção de 

pensamento sobre um tema ou iniciar um caminho de ruptura. A história mostra essas 

duas possibilidades. 

Interessa destacar neste projeto, no entanto, que os temas– como a violência, por 

exemplo–, ao serem compreendidos são produzidos em modalidades discursivas que 

vão contribuir paras as narrativas possíveis sobre a violência. A análise de Demétrio 

Soster (2017) mostra também que os temas periféricos ligados ao tema central 

violência–contra as mulheres ou ainda a descriminação racial– geram automaticamente 

um sentimento de revolta, já que contribuem para um processo de desestabilização do 

sistema social. Ao infringirem uma regra não permitida, os atores sociais reagem para 

que essaregra não seja vencida e, consequentemente, deslegitimada, causando 

desequilibro nessa sociedade.  

A tensão produzida pela sociedade funciona como um estado de vigilância e, 

qualquer passo em direção contrária ao que é esperado pelo conjunto social, é 

repreendido na proporção da gravidade desse descumprimento dentro da análise social. 

Esse estado de alerta é mantido por meiodo medo. Está no medo a base de sustentação 

para a estrutura vigilante ou como o próprio Demétrio afirma: O que emerge desses 



 

 

29 

 

movimentos de acoplamento estrutural são “as narrativas da violência”, que requerem 

explicitação.  

É preciso aqui localizar alguns conceitos. Para o autor, a narrativa de violência 

deve ser entendida como reações institucionais por meiode discursos simbólicos 

apoiados em suportes tecnológicos, cuja intenção final é publicitar denúncias de 

interesse social. Seria uma espécie de exigência de resposta a determinado crime cuja 

possibilidade estaria potencializada pelo clamor público. Assim, através do elo do 

medo, essa necessidade de reação engendraria outros importantes agentes da sociedade, 

aumentando a pressão por respostas e reduzindo a impunidade diante do caso. 

Mas para o medo fazer sentido não pode assumir características folclóricas, sob 

pena de ser tratado como conto de fadas, história para crianças. A face objetivada do 

medo requer um elemento central da função de colocá-lo como uma espécie de 

organizador do cotidiano, mesmo esse medo mantendo as características difusas, de 

impotência, mas que procuram contribuir para balizar o cotidiano, este, sim, 

compreendido como caótico e plural, quase imutável. Esse medo, como da violência 

urbana, por exemplo, é uma narrativa oficializada.  

O senso comum credita que o medo está dentro de nós e, por isso, apenas por 

nós é alimentado. Livros de autoajuda se destacam cada vez mais no mercado editorial 

ao propor receitas para que o sujeito vença os próprios medos. Esta pesquisa parte de 

outra perspectiva. Não, o medo é um estado de consciência e, conforme já nos explicou 

Hobbes (1997), a consciência é do coletivo. Ela representa a compreensão que duas ou 

mais pessoas possuem de um mesmo fato. Os sujeitos estariam, assim, conscientes 

reciprocamente.  

Essa consciência se materializa emsua manifestação, que pode ser também por 

meioda narrativa. Mas narrar não se limita a contar um acontecimento. Narrar significa 

deslocar o tempo, em queuma vítima pode assumir um papel que a identifique com o 

público. Ao deslocar o interlocutor para um momento específico, ele traz consigo as 

memórias sociais, cujos valores podem ser ainda mais solidificados, ou ressignificados, 

mas nunca emergem da maneira como estavam.É claro que há o medo instintivo, 

sensorial. O medo do fogo, por exemplo, sob o risco de se queimar. Mas aí há um dedo 

casuístico, uma relação de causa e feito que não passa pela necessidade de mediação ou 

de midiatização. Não é desse medo que esta pesquisa trata aqui.  
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Ora, é possível deduzir que o medo está, sim, localizado dentro dos sujeitos, mas 

sua localização parece ter sido já previamente determinada, pois, assim como as 

temáticas não são infinitas, sua compreensão de mundo também não é. Logo, a 

introjeção desses valores cumpre sua função motor de substanciar as sensações, 

materializadas pelasnarrativas. Ou o medo nos é colocado. Ainda não avançamos até 

aqui. A perspectiva é justamente preparar o terreno para localizar (aqui também essa 

lógica está mantida) eaprofundar a proposta da pesquisa. 

De acordo com essaperspectiva, a construção da consciência está condicionada 

ao que Bourdieu (1989) chama de habitus,por meio qual adquirimos nossas referências 

através de valores que nos são passados durante o eprocesso de formação dentro de uma 

sociedade, cujas lógicas são apreendidas, introjetadas e, por conseguinte, difundidas. 

Entre esses valores estão aqueles que nos apresentam como perigosos e, portanto, 

devemos temer, além,ainda,daqueles que nos coloca em uma posição de segurança, 

portanto, são amistosos. Aqui não necessitamos usar muito nossas reservas de estado de 

vigilância, nossa constante ideia de “manter a guarda”. O oposto a essa perspectiva de 

paz, compreendida como uma espécie de atenção contínua, produz sentido dentro da 

proposta de Matheus (2011) ao citar Malaguti. 

 

Malaguti fala do medo como instrumento de reforço das fronteiras 

simbólicas dentro da cidade do Rio de Janeiro e de um grande outro 
que se deve temer, como disse Sennet (2001). Sua principal hipótese é 

que o medo se torna determinante para a adoção de medidas 

repressivas (MALAGUTI apud MATHEUS, 2011, p.60). 

 

A ideia de proteger as fronteiras está presente no imaginário coletivo desde o 

período medieval e simboliza a noção de salvaguardar determinado território sob 

ameaça de invasão de outro povoado, o inimigo. Nessa perspectiva, o medo (violência) 

está do lado de fora das muralhas de certo reino e a apreensão (vigilância), do lado de 

dentro. A apreensão de um povo é fruto do medo,do outro, do que pode vir do contato 

com o outro, de uma relação não desejada. O medo, quando ainda é apreensão, é o 

receiode viver esse medo, ao qual o sujeito está vulnerável. 

Não se trata de um sentimento preso a um momento da história. O medo 

caminha com o homem, em todos os períodos da humanidade. Na sociedade 

contemporânea, a vulnerabilidade da cidade moderna está no meio da cidade moderna. 



 

 

31 

 

O inimigo é difuso, faz parte de uma maneira de vida caótica, percorre o fluxo do 

sensacional, já que o cotidiano é sensacional, dentro de uma perspectiva de que as 

sensações são hipervalorizadas. Nas palavras de Matheus (2011, p. 60):“Mas esses 

medos fazem parte dos medos subjetivos categorizados por Delumeau. Se a sensação de 

fragilidade frente à cidade e à morte está presente, ela está objetivada em um agente 

específico: o narcotraficante.”. 

O medo está localizado. Quem vive nas grandes cidades deve temer o 

narcotraficante, em última análise, deve ter medo da favela. Essa territorialidade 

demarca, em um primeiro momento, as fronteiras geográficas do crime, depois, 

condiciona a criminalidade a questões raciais e econômicas. É a personificação da 

criminalidade. A esse processo pode-se chamar como estigmatizar, de acordo com o 

conceito de Goffman (1988), quecompreende como um tipo de estereótipo, mas aquele 

condicionado a um grupo social específico. Na visão do autor, essa categorização 

funciona como uma espécie de marca e fica atrelada ao conjunto de pessoas daquele 

determinado meio, independentemente do movimento que essas pessoas façam para 

comprovar a arbitrariedade e o absurdo dessa depreciação.  

Assim, o estigma funciona como um tipo de estereótipo, mas sua vinculação aos 

sujeitos não pode ser apagada. Dessa forma,a criminalidade aqui parece cumprir um 

valor estratégico: localiza o inimigo,esse sujeito indesejado, cuja relação deve ser 

evitada, mas que se encontra no meio de uma sociedade caótica, cujas muralhas físicas 

desapareceram, mas deram lugar a novos mecanismos de defesa, estes agora simbólicos. 

Diante dessa trajetória reflexiva, cumpre indagar: quem é esse outro? Para 

Matheus (2011),essa tipificação é fruto de um processo de abstração, cujo medo, 

inserido nesse universo simbólico, é constituído no decorrer da história, o que faz 

queele sejauma construção social, algo exterior ao sujeito, mas um complemento desse 

mesmo sujeito, ao se materializar nas relações que ele estabelece com o outro, 

constituindo uma espécie de categorização do outro, de acordo com padrões 

preconcebidos, estigmatizados.“Com essa categorização, pode-se pensar tanto a questão 

do outro exterior, quanto a do outro interno, membro da mesma sociedade, neste caso, o 

criminoso do Rio de Janeiro” (MATHEUS, 2011, p. 61). 

Matheus (2011) analisa dois crimes ocorridos em momentos distintos na zona 

norte do Rio de Janeiro. A autora quer compreender o sentido de continuidade 
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produzida pelo jornal O Globo, diante da cobertura dessas duas ações criminosas. Assim 

como nesta pesquisa, Matheus (2011) identifica o medo como o elo dessa temática a 

serviço de uma sensação de continuidade diante das narrativas midiáticas sobre 

violência. Em ambos os casos, percebe-se uma intenção dos veículos de comunicação 

em demonstrar onde a violência está autorizada a acontecer e onde está deslegitimada; 

logo, onde as formas de ter medo foram localizadas. 

O medo, que é uma maneira de controle social (desde os reinados medievais 

com as muralhas à sociedade contemporânea com as grades), está, na compreensão de 

Matheus (2011), articulado midiaticamente. O medo é um elo das narrativas midiáticas 

na produção de um sentido de continuidade. Assim, o medo, além de ser social e por ser 

social é também um discurso. 

Como o tempo do medo é o tempo do discurso, o medo precisa ser recolocado 

na ordem da apreensão social, por meiodeseu encadeamento discursivo. Por isso, os 

veículos de comunicação se empenham em reforçar, a todo instante, quem são os atores 

e aquem se deve temer. Por isso, o Extra já queria que os internautas imaginassem qual 

criminoso deveria assumir o papel do traficante Celso Pinheiro Pimenta, apesar de que, 

no caso de Playboy, outras questões também merecem discussão mais aprofundada,o 

que será mais à frente realizado. 

O medo, sobretudo nas grandes cidades, é o medo da favela; a reboque, o temor 

também é do favelado, em função desse sentimento construído e constituído. Está no 

discurso a produção de sentidos de que o outro é o favelado, o morador de regiões 

marginalizadas pela sociedade: o marginal. 

Esse constructo social está na forma como a cidade é apresentada nas narrativas 

midiáticas, onde um crime na Praça do Lido, por exemplo, é localizado no bairro de 

Copacabana, mas se um crime similar for praticado no Pavão-Pavãozinho, esta passa a 

ser a única referência geográfica. Uma troca de tiros na Avenida Niemeyer é 

rapidamente referenciada como um crime em uma via que liga os bairros do Leblon a 

São Conrado. Esse mesmo confronto, caso deslocado para o morro do Vidigal, situado 

às margens da Avenida Niemeyer, passa a ter um caráter referencialmente único e, por 

isso, localizado apenas como o Morro do Vidigal. Nesse não lugar, a identidade é 

deslegitimada,por meiode narrativas em que a produção simbólica é sistematicamente 

difundida e cujo papel dos veículos de comunicação é fundamental na estabilização 
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desses valores, já que, em última análise,esses veículos de comunicação também são 

responsáveis por balizar as relações no cotidiano.  

Para Silva Ramos e Anabela Paiva (2007), os próprios profissionais de imprensa 

possuem o entendimento de que a massificação midiática é a grande responsável pelo 

entendimento relacional do espaço favela com a produção da violência. 

 

O mea-culpa da imprensa pela cobertura estigmatizante que realiza 

sobre as favelas e periferias é um dos poucos consensos encontrados 

na pesquisa do CseC.7 A maioria dos profissionais ouvidos reconhece 
que os seus veículos têm grande responsabilidade na caracterização de 

territórios populares como espaços exclusivos da violência(RAMOS; 

PAIVA, 2007, p. 77). 

 

Assim, ao produzir essas narrativas, as grandes mídias criam, nas áreas de 

favela, símbolos relacionados com acriminalidade e, no favelado, o sujeito não 

desejado, o outro, cujo convívio é uma ameaça. 

A narrativa midiática baseada na alteridade é similar ao discurso colonial, de 

Bhabha (2014). É bem verdade que o autor indiano estava interessado em analisar como 

os sujeitos colonizados resistiam à imposição cultural do colonizador, tentando manter 

sua identidade. Para isso, Bhabha se dedicou a compreender como os sujeitos 

colonizados ressignificavam seus valores, não abrindo mão de produzir aprópria cultura, 

muitas vezes, formatada em um processo híbrido proveniente justamente desses 

choques culturais. Se Bhabha (2004) quer saber como os colonizados resistem ao poder 

do colonizador, esta pesquisa está interessada apenas em tomar emprestado os conceitos 

de alteridade e estereótipo, cujas definições serão importantes para o desenvolvimento 

do trabalho. 

Bhabha (2014)está interessado em problematizar a cultura, compreendida como 

a expressão da realidade por parte de um grupo de pessoas. O autor parte para a análise 

da produção de sentido de alteridade e estereótipo no discurso colonial, época das 

grandes navegações, em quea classe dominante (aqui tratada como hegemônica) está 

                       
7Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, instituição acadêmica dedicada ao campo da segurança 

pública no Brasil. Fundada em 2000, na Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, por 

pesquisadores com experiência em gestão pública,tem o compromisso de desenvolver projetos que 

contribuam para o aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal e subsidiem políticas públicas voltadas 

para a redução da criminalidade com respeito aos direitos humanos. 
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representada pelos colonizadores e a dominada (aqui compreendida como a oprimida), 

pelos colonizados.  

Em conformidade com essa perspectiva, o discurso colonial produz um 

mascaramento metafórico, já que busca no outro a construção do estereótipo. É através 

da negação que essas narrativas categorizam esse sujeito, fazendo-o representar o papel 

inverso daquilo que a sociedade espera dele, em última análise, o que todos ”nós” 

esperamos “deles”. Assim, quando alguém não faz o que desejamos, passa a ser visto 

com um não nosso, um outro, indesejado pela falta daquilo que deveria ter para ser 

também “um de nós”. O discurso colonial analisado por Bhabha (2014) cumpre esse 

papel ao reafirmar que o negro não é confiável. Essa ausência de elementos mínimos 

para o convívio em sociedade está organizada de forma implícita, como um não dito de 

necessidade de se manter em alerta, já que toda a sociedade quer conviver com alguém 

confiável. O sujeito em quemnão se pode confiar merece ser compreendido como um... 

ninguém. 

Assim, a discriminação passa a ser autorizada pela obstrução através de uma 

pré-construção, que passa por uma não aceitação ao diferente, desde que seja diferente 

de mim, na figura do colonizado de Bhabha (2014), ou conforme esta pesquisa 

conceituou, na figura da classe hegemônica.  

Naturalizando-se a diferença, esta passa a ser irrefletida e, consequentemente, 

constitui um terreno fértil para a propagação do estereótipo. Mas a segunda contribuição 

de Bhabha (2014)vem do entendimento de que esse discurso está revestido de fetiche, 

tanto implícito (sexual) como explícito (epiderme). Logo, a vulgarização do negro, 

compreendido, por exemplo, como um objeto sexual, pronto para ser usado pelos seus 

senhores, denota o caráter servil da raça, cuja cor explicita quem pode (está autorizado) 

a ser usado. Não se trata de uma autorização com garantias de subserviência, mas, da 

mesma forma, parece inegável a eficácia da produção de uma construção de realidade 

materializada no cotidiano, cujas relações assim orientadas tendem a garantir seu 

reforço. 

A perspectiva teórica de Bhabha (2014)encontra conformidade na descrição de 

jornalistas para o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. As sucessivas narrativas 

midiáticas fixam na favela o lugar onde a violência é produzida, por ser habitada por 

criminosos. Esse enquadramento sistêmico produz então no senso comum a visão de 
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que o favelado é o outro. Essa visão é reforçada pela ausência de barreiras físicas entre a 

favela e o asfalto, e, consequentemente, pela necessidade do fortalecimento de barreiras 

simbólicas entre o favelado e o sujeito do asfalto (que não é caracterizado como o 

asfaltado, por exemplo). Essa vigilância, que está no medo do outro, da ameaça, está 

justificada no fato de que, no asfalto, o favelado cruza com o “sujeito de bem” todos os 

dias e, por isso, é preciso desenvolver mecanismos de proteção para um mínimo de 

segurança (no asfalto) dentro do cotidiano. 

 

1.2.O preconceito e o cotidiano 

A história nos ensina que o preconceito sempre foi usado como uma forma de 

nortear o homem em sua localização e, por consequência, emsuas decisões. Entre os 

séculos XI e XIII, o contato entre os povos se tornou uma necessidade impressa pelas 

Cruzadas. O comércio do Mediterrâneo provocou aemigração de cerca de 200 mil 

pessoas do Ocidente para o Oriente. Entre as consequências desse movimento, é 

possível destacar a troca no comando político na região, produzida pelos confrontos 

militares entre muçulmanos e cristãos.  

A explicação de Bethencourt (2018) avalia ainda as trocas culturais, movidas 

pela interação entre os povos, que criaram, por meioda identificação da religiosidade, 

um mecanismo de proteção regional. Assim, tipos físicos e vestimentas eram associados 

a crenças religiosas. Foram medidas tomadas para avaliar os diferentes povos dentro de 

um mundo de mudanças e onde o estereótipo visual estava a serviço da identificação de 

potenciais ameaças. Os indivíduos precisavam se sentir seguros. Dessa forma, as 

Cruzadas contribuíram para a renovação do preconceito étnico, dentro de um contexto 

de guerra. Uma guerra religiosa, mas que, como todas as guerras, está submetida aos 

interesses políticos e econômicos. 

Esse pensamento excludente por meioda fisionomia já era praticado por gregos e 

romanos letrados. Eles atribuíam às terras onde o sujeito nascia suas características 

físicas e mentais, já que estava no clima e na geografia a origem de tudo. Assim, torna-

se relevante o conceito de ascendência, no entendimento da ligação entre o sangue e o 

solo. Na definição de Bethencourt, é possível perceber a relação do preconceito por 

civilização: 
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Também se disseminaram preconceitos contra povos específicos, algo 

que frequentemente revelava a origem dos seus principais autores: os 

turcos eram considerados infiéis, os bizantinos eram maus, os khãzares 

insolentes, os povos negros não eram sérios, os eslavos eram covardes e 

os indianos, promíscuos (BETHENCOURT, 2018, p. 43). 

 

Chama a atenção o fato de que todos são classificados por regionalidade, exceto 

os negros, considerados  não sérios, o que parece evidenciar um estigma relacionado à 

cor da pele. 

Em conformidade com a lógica de construção simbólica por meio da narrativa 

produzida, chama a atenção o estudo de Bhabha (2014), aodefender que o discurso 

colonial também corroborava esse preconceito histórico, aoperceber que as narrativas 

produzidas colocavam o negro como umsujeito não confiável. Para o autor, esse 

discurso possui uma proposta clara: mostrar que o negro não tem autonomia, logo, 

alguém precisa lhe dizer como agir, o que fazer. Assim, qualquer movimento fora dessa 

perspectiva não está autorizado. É uma desobediência, e o negro deve colher os frutos 

dessa insubordinação. 

Ao analisarmos que o negro, historicamente, não está autorizado a falar, nossa 

percepção ultrapassa o colonialismo e avança até os dias atuais. Becker (2008), em seu 

estudo sobre outsiders (cujo tema será amplamente discutido mais à frente, nesta 

pesquisa), ao analisar os conceitos de Hughes em relação a traços de status principais e 

auxiliares, nos mostra que a cor de pele representa um traço relevante para corroborar 

uma expectativa social de classes. 

 

Como Hughes mostra na sociedade norte-americana presume-se 

também, informalmente, que um médico tenha vários traços 

auxiliares: a maioria das pessoas espera que ele seja de classe média, 

branco, do sexo masculino e protestante. Se não for assim, tem-se a 
impressão de que de certo modo não preencheu os requisitos 

(BEKCHER, 2008, p. 43). 

 

As defesas simbólicas parecem emergir com mais força quando as expectativas 

não são realizadas. De acordo com uma lógica de cotidiano, em queas ações são 

basicamente irrefletidas, essa necessidade perece mais presente, sob pena de deixar o 

“sujeito de bem” ainda mais vulnerável à violência do dia a dia. Assim, da mesma 

forma que o então prefeito Eduardo Paes ergue barreiras entre o conjunto de favelas da 
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Maré e as Linhas Amarela e Vermelha, em 2010, num movimento que pode ser 

compreendido como um alerta aos turistas desavisados, diante da necessidade de 

identificar territórios que não devem ser ultrapassados no Rio de Janeiro, conforme 

matéria do Estadão.8 

Acredita-se, no entanto, que uma sociedade de classes se faz valer do cotidiano 

para alimentar a naturalização da esquematização dos acontecimentos. Assim, os 

sujeitos se encontram em categorias sociais por causa de uma lógica de características 

secundárias, por meio das quais, através de vestimentas, por exemplo, é possível 

perceber a doçura dos corpos e a submissão a essas regras. Importa ainda destacar: essas 

possibilidades ficam ainda mais espontâneas no cotidiano,fruto da ruptura da 

representação de um papel social. Assim, quando o momento vai além desse instante de 

representação, pode-se abrir pressupostos para a generalização de características dos 

sujeitos por sua situação social ou cor da pele.  

Essa reflexão pode problematizar uma espécie de classificação dos sujeitos pela 

exteriorização de suas representatividades na sociedade. Dessa forma, muitas babás e 

empregadas domésticas que circulam pela zona sul do Rio precisam estar uniformizadas 

em um branco de paz, cujo símbolo pode nos remeter a uma segunda simbologia mais 

profunda, na qual,pela ótica barthiniana, nesses momentos, estão erguidas as bandeiras 

da paz, em queo negro aceita temporariamente as barreiras simbólicas. 

Desse modo, se o médico negro representa um risco às expectativas da 

sociedade, a babá corrobora o estereótipo de cor, uma das maneiras de categorizar os 

sujeitos nessa estrutura social proposta.  

O que vimos até aqui foiuma lógica excludente, através da situação econômica, 

social e da cor da pele do sujeito. O que falta começarmos a analisar é porque isso 

acontece e quem determina esses parâmetros. 

Para ampliarmos essa discussão, vamos tentar entender por que muitos colegas 

jornalistas corroboram a proposta apresentada pelo jornal Extra e defendem que,por 

meiodas tropas federais, a violência será freada no Rio. Eis o ponto que propomos 

discutir aqui. Frear sugere uma ideia de que algo precisa ser parado. Nessaperspectiva, 

                       
8Matéria de 12/03/2010. Disponível em https://www.estadao.com.br/noticias/geral,rio-poe-barreiras-

acusticas-na-frente-de-favelas,523193, acesssado em 16/10/2018. 

https://www.estadao.com.br/noticias/geral,rio-poe-barreiras-acusticas-na-frente-de-favelas,523193
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,rio-poe-barreiras-acusticas-na-frente-de-favelas,523193
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esse mesmo algo não pode continuar em movimento, não pode continuar seguindo 

adiante. Deve ficar onde está. Como nossa análise se dá sobre as questões da violência, 

significa dizer, em última medida, que a violência deve ser contida emseu lugar de 

origem. Assim, antes de ser contida, deve ser mantida emsua localização, onde está 

autorizada (legitimada) a ficar.  

Destaca-se, no entanto, a inegável capacidade reflexiva dos sujeitos, diante dos 

mais variados contextos sociais,emuma perspectiva de suspensão do cotidiano, 

conforme análise de Heller. No entanto, parece oportuno salientar que essas 

possibilidades podem ser acessadas pelos sujeitos em qualquer papel social eque 

exercem no cotidiano. Assim, não se deve ignorar a capacidade de reflexão realizada, 

sobretudo, no ambiente de redação jornalística, local dotado de sujeitos com poder 

crítico ediscernimento, a considerar o estudo de Bourdieu sobreos campos sociais e suas 

relações com o capital simbólico.  

Contudo, mesmo diante do entendimento de que alguns profissionais de 

comunicação agem de maneira consciente em relação à intencionalidade presente nos 

discursos hegemônicos, ainda assim, parte-se do pressuposto de que os jornalistas 

também não estão isentos de repetir os estereótipos propostos por essas narrativas. Por 

isso, assim como as brechas da normalização do cotidiano e suas suspensões não devem 

ser restrita às ruas, percebeu-se, durante a pesquisa feita com colegas de redação, que o 

mesmo raciocínio se aplica aos ambientes de trabalho.  

O que se pretende discutir aqui, na verdade, é justamente a impossibilidade de 

destacar as motivações (o ser particular de Heller) de dentro do sujeito social (o humano 

genérico da mesma autora). Essa perspectiva busca compreender a necessidade de o 

mesmo sujeito cumprir diferentes papéis sociais, orientados por paixões, mas 

alimentadas pelo meio. Logo, acredita-se que antes de a sociedade ter médicos, 

professores, jornalistas,ela concebe, a todo instante, sujeitos sociais. Esse entendimento 

me fazcrer que meus colegas não reproduzem esse discurso hegemônico de maneira 

intencional, já que agem emum cotidiano, do qual fazem parte e pelo qual foram 

constituídos antes de se formarem em jornalismo São, antes de qualquer coisa, os 

sujeitos humanos genéricos de Agnes Heller. 

A compreensão de que o genérico está em toda atividade ou ação do homem 

dentro da sociedade é importante para constatarmos a relevância da compreensão dos 
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sujeitos, através de regras sociais necessárias para a convivência. Assim, por exemplo, o 

trabalho é uma categoria do ser humano genérico, assim como suas paixões e 

preferências. Essa explicação de Heller, apesar de dizer respeitoa uma perspectiva de 

sociedade de classes, dialoga com o conceito de consciência proposto por Hobbes 

(1997), ao considerá-la parte do coletivo. É bem verdade que, para Heller, quando o 

sujeito faz uso dessas paixões está no campo do particular.  

O que interessa para esta pesquisa é que a maneira de usar alguma coisa (como 

um sentimento, por exemplo) é uma consequência do entendimento dessa mesma coisa. 

Assim, o campo particular age em consonância com as referências constituídas no 

campo genérico, esse espaço que compreende as possibilidades, por meiodas relações 

sociais. Portanto, o particular aqui não é nem o sentimento, nem a paixão, mas o modo 

de manifestar-se, como o “eu” vai se colocar diante das situações.Mas para esta 

pesquisavaleentender que esse mesmo eu, compreendido como particular, ao se 

manifestar, leva consigo as motivações que lhes são próprias, mas que não podem ser 

descoladas das influências produzidas pelo meio social em que o sujeito vive. Portanto, 

suas manifestações são reflexo de suas influências. Está na comunidade em que vive a 

representação dos sujeitos que Agnes Heller nomeia de humano genérico. 

Ocorre que o sujeito não se dá conta desses movimentos, já que representam 

estágios cumpridos de forma imbricada e quase instantânea, cuja reflexão é inibida no 

cotidiano, espaço atravessado pela multiplicidade de experiências, o que impossibilita 

essa consciência do choque entre o particular e o genérico.Essa relação imperceptível 

parece fazer sentido na escolha da profissão –os profissionais da área de humanas, 

normalmente, tendem a optar por uma formação profissional que vá ao encontro de 

determinadas ideologias de vida. Como os médicos e bombeiros, por exemplo, que 

querem salvar as pessoas; os advogados, que querem defender os injustiçados; e, um 

último exemplo, os jornalistas, que sonham em denunciar injustiças e mudar realidades 

cruéis. Todos possuem algo em comum: querem utilizar suasespecializações acadêmicas 

(humano genérico) como motor de motivações pessoais (humano particular). O que nos 

interessa debater aqui é até que ponto essas motivações foram construídas de acordo 

com interesses externos e específicos (direcionados). 

 

1.3. O preconceito irrefletido nas redações 
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Para tentar compreender essa hipótese, depois de conversar com colegas 

jornalistas que atuam em redação, um questionário foi elaborado, com o intuito de 

colher dados sobre as reações das redações em relação a atos criminosos, de acordo com 

a localização geográfica dos fatos. Todos os exemplos utilizados nas questões são 

hipotéticos e possuem a única finalidade de compreender o movimento das redações dos 

principais veículos de comunicação do Rio de Janeiro diante da situação já mencionada. 

Nenhum jornalista precisou se identificar. Os únicos dados pessoais exigidos 

foram idade, gênero, cor, tempo de profissão, função que exerce na empresa à época do 

questionário e bairro onde mora. Nove jornalistas foram selecionados. A escolha tentou 

contemplar o máximo possível a variedade de cargos, endereços e veículos de atuação. 

Dessa forma, nesse questionário, há a participação de repórteres, editores, 

coordenadores, apuradores e produtores, dos grupos de comunicação Globo, Record, 

SBT e Rede TV. Foram elaboradas 11 perguntas, que foram encaminhadas por e-maile 

WhatsApp.  

A primeira coisa que chamou a atenção desta pesquisa foi a palavra “ladrão”ser 

usada como o primeiro adjetivo – de uma relação possível de qualificações – dado a 

uma pessoa acusada de roubar um estabelecimento comercial. Mas quando o 

questionamento foi sobre a qualificação dada a uma pessoa acusada de roubo pelos 

procuradores que atuam na Lava Jato, por exemplo, o primeiro adjetivo escolhido por 

quase todos os entrevistados foi “acusado” ou ainda chamar o sujeito de acordo com o 

cargo que ocupa. A diferença no tratamento dado a pessoas acusadas de cometerem o 

mesmo tipo de crime (roubo) parece configurar, em um primeiro momento, uma seleção 

simbólica que vai contribuir sistematicamente para a construção do entendimento 

coletivo diante da narrativa midiática que se deseja produzir. 

Esta análise, apesar de rica em termos de produção de discussão acerca do tema, 

ainda não contribui para uma reflexão mais aprofundada a que este estudo se propõe. 

Uma pista parece ter sido revelada nesse mesmo questionário, já que os únicos 

jornalistas que responderamnão diferenciar o tratamento dado a um criminoso de acordo 

com sua situação social foram justamente os dois pretos e favelados encontrados na 

seleção. 

PA (codinome usado para que o jornalista não seja identificado) é morador do 

Morro da Chácara do Céu, na Tijuca, zona norte do Rio, e RS vive no morro da 
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Pedreira, em Costa Barros. Ele atuam como repórteres. PAainda faz uma observação 

que sequer havia sido solicitada pelo questionário. Por iniciativa própria, ele 

escreveusobre as pessoas que respondem a inquéritos da operação Lava Jato: “Bandidos 

e, em alguns casos, assassinos indiretos, por causados desvios, principalmente, na 

saúde.”.Onze acrescenta: “Essa categorização é uma visão que tem relação direta com a 

formação social do jornalista.”  

Sendo assim, é perceptível uma consciência capaz de discernir o grau de 

acusação de forma relacional com a quantidade de vítimas pelo delito investigado,o que 

sugere a esta pesquisa uma possibilidade de que as pessoas menos favorecidas e com 

certo grau de instrução podem adquirir capacidade reflexiva que não fica aquém – ou 

talvez fique além – da capacidade reflexiva daqueles que passaram por menos 

dificuldade durante sua formação profissional.  

A esse raciocínio elenca-se a possibilidade de entender que essas pessoas 

estariam mais suscetíveis – e atentas – a perceber situações em que os indivíduos 

marginalizados pelo poder público são aviltados de forma ainda mais sistemática. Tais 

manifestações parecem evidentes nas reações às ações criminosas dentro de uma lógica 

de hiato social,algo que vai se fazer presente pela não representatividade de negros, 

sobretudo favelados, nas redações dos veículos de comunicação do Rio de Janeiro. 

No questionário encaminhado para os jornalistas que participaram desta 

pesquisa, uma das perguntas pede que se informem quantas pessoas trabalham em suas 

redações e, nesse universo, qual o total de negros. De acordo com as repostas, é possível 

estimar que, nos quatro principais grupos de comunicação do Rio,esse universo não 

ultrapasse o percentual de 15%. Tal proporção seria significativamente menor caso se 

desconsiderassem os motoristas, auxiliares e câmeras que atuam nas emissoras de TV. 

No entanto, o que parece ter mais relevância nesse contexto de não representatividade 

está na proporção de negros e favelados que ocupam esses espaços. Ainda de acordo 

com o levantamento feito, os números mostram que esse universo não chega a 2%, 

conforme pode ser constatado em tabela a seguir. 
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Tabela 1 – Representação de negros e favelados nas principais redações jornalísticas do Rio de Janeiro 

 

Essa tímida representação do negro favelado nos ambientes de produção de 

notícias traz impactos não só de representatividade de expressão, mas de eventual 

prejuízo na interpretação dos fatos, quando capitaneados por apenas determinados 

segmentos da sociedade.  

Assim como nas ruas, o cotidiano das redações precisa dar conta de um 

ambiente múltiplo, heterogêneo e caótico de informações, mas cuja pluralidade não 

encontra eco nos perfis sociais e étnicos dos profissionais que lá atuam. O desafio é 

maior porque o tempo da redação é diferente do tempo do cotidiano, no qual a duração 

dos acontecimentos está condicionada às avaliações dos jornalistas, cuja 

representatividade é desproporcional à heterogeneidade, podendo levar, muitas vezes, 

ao comprometimentodapercepção de realidade. 

Os jornalistas concordam quanto à reação das redações diante de acontecimentos 

violentos, por exemplo. Todos os profissionais de imprensa entrevistados afirmaram que 

o tratamento dado a uma ação criminosa vai variar de acordo com a localização desse 

crime, sendo a relevância dessa reação orientada pelo poder aquisitivo dos moradores da 

região onde o fato se deu. No entanto, muitos dos profissionais ouvidos não sabem o 

motivo dessa distinção de tratamento.  

Esses momentos de carência reflexiva se fizeram mais presente entre os 

jornalistas que moram em regiões com menos desigualdade social. É o caso da âncora 7, 

que avalia como desproporcional a reação da redação onde trabalha diante de uma ação 

de violência em relação ao poder aquisitivo dos moradores onde esse crime aconteceu. 

No entanto, para a jornalista, essa discrepância não é ensinada nos ambientes de 

trabalho, mas retratam a realidade ou como ela mesma disse: “É o dia a dia.”. Para a 

jornalista, sempre foi e sempre será dessa maneira. 
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Outro ponto que merece destaque na pesquisa se dá no fato de que todos os 

profissionais de comunicação entrevistados reconhecem a relevância das regiões com 

maior poder aquisitivo. Essa compreensão parece indicar que os jornalistas possuem 

discernimento sobre as condições sociais diante do processo de produção da notícia. O 

que se pretende discutir aqui vai além dessa percepção – compreeede uma reprodução 

muitas vezes irreflexiva do discurso que influencia os comportamentos e as relações 

sociais no cotidiano. 

Quatroacredita que mesmo o público mais humilde socialmente e 

economicamente também se interessa mais por assuntos ligados à violência em bairros 

da zona sul do Rio de Janeiro ou ainda na Barra da Tijuca e no Recreio dos 

Bandeirantes, na zona oeste. O repórter associa tal afirmativa à banalidade da violência 

nas regiões mais pobres do Rio de Janeiro:“Quando um estudante é baleado dentro de 

uma escola em uma favela carioca, a reação de todo mundo é de mobilização; afinal, é 

uma escola. Mas se um estudante é baleado na PUC, cai o mundo na redação.”. 

Quatro faz a mesma associação que Matheus (2011), ao trabalhar o medo (e a 

apreensão) como elo nas narrativas jornalísticas sobre violência. A necessidade social 

de prever e tentar se antecipar ao perigo acompanha os homens e as mulheres desde os 

primórdios da humanidade, conforme já discutido em relação às primeiras 

manifestações de preconceito relatadas pela história, em que os gregos letrados 

atribuíam características pessoais relacionadas ao clima e à tipografia local. Diante 

desse raciocínio, lembrando ainda a perspectiva de que todo discurso nasce com uma 

intencionalidade (convencer o interlocutor de algo), parece possível associar a 

influência dos veículos de comunicação na localização do medo, como forma de, 

falaciosamente, garantir certo grau de prevenção diante de eventuais riscos aos sujeitos. 

Logo, a imprensa (escrita, radiofônica, televisiva ou eletrônica) apropria-se, ao 

máximo, dessa potência e corrobora, por meio da massificação de informações 

reiteradas, a construção simbólica de verdade diante de determinados temas, como a 

violência. Por isso, pode-se acreditar que o senso comum passa a entender certos 

espaços como autorizados à prática de crimes, ao passo que outros não. 

Uma jornalista negra e que já passou por quatro tipos de redação diferentes, 

identificada apenas como SB, também aposta nessa lógica. A profissional menciona, em 

um momento da entrevista, que o público sempre questiona a vítima quando ela é 
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moradora de favela; mas, ainda segundo SB, o mesmo questionamento desaparece 

quando a vítima vive no asfalto, sobretudo, em bairros de alto poder aquisitivo: 

 

Por exemplo: Marcus Vinícius morreu na favela com um tiro de fuzil 

indo para a escola. “Ah, mas o que um garoto estava fazendo às 11 

horas da manhã no meio de um tiroteio?” Sabe? As pessoas sempre 
colocam certa dúvida. Quando acontece uma morte, um assalto dentro 

da favela, as pessoas dificilmente apostam 100%. Vamos pesquisar 

um pouquinho mais o que está acontecendo. Por que, sabe... é normal 

morrer gente dentro da favela. 

  

 A concepção de normalidade pode ser compreendida aqui como algo que é dado, 

que está, aparentemente, pronto e acabado. O raciocínio desses jornalistas entrevistados, 

ao opinarem sobre a reação dos jornalistas nasredações, parece dialogar com o conceito 

de pseudoconcreticidade, cunhado por Kosik (1976). A perspectiva encontra relação 

com o conceito do autor quando esses profissionais são formados, em sua grande 

maioria, por brancos de classe média e oriundos de bairros com certo grau de poder 

aquisitivo. Cabe ressaltar, evidentemente, que esse percurso de análise não abandona a 

possibilidade de exceções e, consequentemente, de negação dessa lógica.  

Assim como em todos os segmentos da vida, do ser humano genérico de Heller, 

há espaços para o não enquadramento em determinada realidade. Negar isso seria 

ignorar a capacidade reflexiva e, consequentemente, ativa do sujeito. Isso posto, é 

importante defender que se acredita em um universo significativo de profissionais de 

comunicação carentes dessas observações. 

 Acredita-se que, em determinadas situações, falta a esses profissionais a 

manipulação diante do acontecimento, por meio de uma compreensão que vá além do 

fatalismo causuístico e perceba um entendimento do processo vívido das relações 

interpessoais, independentemente de preconceito ou juízo de valor de negros, pobres e 

favelados.  

Asssim, tornar a realidade desse grupos social mais complexa, por meio da 

perspectiva de pseudoconcreticidade de Kosik (1976), pode ser a chave para destreinar 

o olhar no estreitamento do entendimento de um grupo social, como julgar uma região 

como apenas produtora de violência.Conforme já mencionado nessa pesquisa, as autoras 

Silvia Ramos e Anabela Paiva (2007) chamam a atenção para o fato de que os 
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jornalistas reconhecem certa culpa diante das coberturas em favelas do Rio de Janeiro, 

por caracterizarem esses espaços como meramente produtores de violência. 

O que se pretende destacar aqui repousa no discurso dos profissionais de 

comunicação ouvidos pelas autoras. As narrativas procuram, em certa medida, culpar a 

dificuldade de acesso às favelas (por conta da violência) encontrada pela imprensa, 

conforme depoimento da experiente repórter Mônica Puga, na época funcionária do 

SBT: “Eles acham que nós estamos levando a polícia lá.” (PUGA apud RAMOS; 

PAIVA, 2007, p. 77). O raciocínio é complementado pelo repórter do Estado de Minas, 

que teve a identidade preservada: “O jornal mostra trabalhos legais, grupos de dança, 

rap e teatros. Mas se no dia seguinte tem um tiroteio, pronto: a favela é que é o 

problema.” (Id., p. 78). 

Há certa dose de inconformismo nas palavras do jornalista que teve a identidade 

preservada. Ele, diferente do que foi dito por Mônica Puga, admite, em alguma medida, 

que há uma supervalorização do estigma da violência relacionado à favela. Por que isso 

ocorre é o que esperamos debater ao longo destas páginas. 

Essa visão que o jornalista tem da favela parece bastante íntima à que ele próprio 

produz da favela, ao considerar um espaço somente capaz de produzir violência. Essa 

perspectiva parece ainda mais consistente se considerarmos, além da recorrência 

temática, quem tem voz e quem é silenciado nesse contexto. Nesse sentido, Wolf (2014) 

analisa as fontes não só como importantes mecanismos ligados à qualidade da 

informação, mas, sobretudo (e também nessa perspectiva), como pistas do ângulo 

editorial da emissora. Para o autor, a escolha de quem vai ter voz e como será dado esse 

direito de fala na reportagem é significativo para a relação entre a estrutura social e o 

poder do veículo dentro da proposta de sociedade. Assim, podem-se compreender as 

fontes como peças de um tabuleiro de xadrez, cujo objetivo é proteger o rei (classe 

hegemônica) diante do sacrifício dos peões (classe oprimida). Não por acaso, em 

episódios de violência, a forma como a fala é permitida aos personagens de uma matéria 

é, em muitas situações, diferente entre a favela e o bairro nobre da cidade. Acredita-se 

que essa repetição provoque a normalização do fato nas ruas e nas redações 

jornalísticas.  
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1.4. A reprodução do discurso do medo por quem o produz 

Deve-se, no entanto, partir dofato de que o cotidiano das redações jornalísticas 

está determinado, o que, em certa medida, produz diálogo com a leitura que Bourdieu 

(1989) faz desse cotidiano, como o espaço atravessado pelas lógicas de poder. Não um 

poder sensível, mas algo que não nos permite compreender por que estamos em um 

campo em que essa força é exercida. Apesar da abstração, Bourdieu (1989) nos fornece 

pistas acerca das fontes geradoras desse poder, que chamou de simbólico. Ao mencionar 

que está nas instituições a capacidade de gerar valores aos sujeitos e orientá-los dentro 

do cotidiano, o sociólogo analisa, assim, que o poder simbólico é estruturante, e por isso 

não devemos desconsiderar os campos econômicos também como formas de atuação 

nesse contexto. 

 

O poder simbólico é uma construção da realidade que tende a 
estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, 

em particular, o mundo social) supõe aquilo que Durkheim chama de 

o conformismo lógico, quer dizer, uma concepção homogênea do 
tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a 

concordância entre as inteligências (BOURDIEU, 1989, p.9). 

  

A perspectiva apresentada considera que os símbolos retratam os instrumentos 

que vão servir de objeto de integração social, cujas relações são essenciais para que o 

sujeito compreenda o mundo por uma perspectiva do dia a dia. Para Heller (2000), o 

cotidiano é interpretadocomo o campo das relações sociais edeve seranalisadocomo um 

espaço hierárquico, já que desperta os valores implícitos, responsáveis por representar 

nossas visões de mundo. Por isso, ao atenderem a esses valores previamente “dados”, 

balizamjustamente as relações sociais. Assim, os valores buscam sua função de 

direcionar as interações dos sujeitos dentro do cotidiano, atuando como uma espécie de 

“naturalizadora”dessas hierarquias observadas. 

 Ao naturalizarmos as interações sociais, reduzimos os espaços de relativização 

do cotidiano. Kosik (1976) contribui com esse pensamento ao defender que não 

paramos para analisar a realidade apresentada diante de nós cotidianamente. Assim, 

pensamos viver algo concreto no dia a dia, mas, na verdade, estamos lidando com a 

aparência dos fatos. Por isso, nosso cotidiano pode ser compreendido como uma falsa 

sensação de realidade ou, conforme definição do próprio Kosic: o lugar da 
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pseudoconcreticidade.  

 

Ao contrário do mundo da pseudoconcreticidade, o mundo da 

realidade é o mundo da realização da verdade, é o mundo em que a 

verdade não é dada e predestinada, não está pronta e acabada, 
impressa de forma imutável na consciência humana: é o mundo em 

que a verdade devém (KOSIK, 1976, p. 23). 

  

Sob essa perspectiva, podemos conceber que nas relações cotidianas estamos 

diante da essência de um fato, mas, na verdade, esse mesmo fato só se apresenta para 

nós de forma parcial. Seria preciso analisar todo o sistema representado diante do 

fenômeno para então compreender a realidade apresentada diante de nós,algo que tanto 

Kosik quanto Hellerconsideram impossível por conta da quantidade de relações 

interpessoais que se apresentam no cotidiano. A dialética entre fenômeno e essência 

proposta por Kosiké necessária para compreendermos a pseudoconcreticidade. 

 A proposta de Kosik,de que não tomamos o conhecimento do todo porque não 

manipulamos aquilo com o qual nos relacionamos cotidianamente, nos remete 

novamente à proposta de Heller, ao defender a perspectiva que temos do espaço de 

reflexão reduzido no cotidiano, naturalizando o que nos é apresentado.   

 Heller considera que o cotidiano é atravessado por representações sociais. 

Assim, os símbolos que acionamos ao entrarmos em contato com as realidades diversas 

que nos são apresentadas no dia a dia representam, na verdade, nossas formas de 

entendimento diante justamente da pluralidade de situações cotidianas. Fazemos isso o 

tempo todo para nos situarmos nessa pluralidade de símbolos que nos atravessam dia 

após dia durante as inúmeras interações sociais com as quais nos defrontamos.  

O que pretendemos chamar a atenção está nas eventuais reproduções dessa 

lógica pelos jornalistas mesmo fora deseu ambiente de trabalho. Assim, pode-se supor 

que, nesses momentos, o profissional de comunicação esá apreendido pelo discurso 

hegemônico. Essa perspectiva pretende propor uma discussão acerca da ausência de 

problematização das teorias da comunicação, ao considerarem apenas o aspecto 

conflituoso entre os jornalistas e a linha editorial do veículo onde atuam. O que se 

pretende dicutir aqui são esses momentos ignorados, em que esses profissionais deixam 

de agir em conformidade com o que pensame passam a adotar o conformismo, comoa 
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definição de Heller: 

 

Todo homem necessita, inevitavelmente, de certa dose de 

conformidade. Mas essa conformidade converte-se em conformismo 

quando o indivíduo não aproveita as possibilidades individuais do 
momento, objetivamente presentes na vida cotidiana de sua sociedade, 

caso em que as motivações de conformidade da vida cotidiana 

penetram nas formas não cotidianas de atividade, sobretudo nas 
decisões morais e políticas, fazendo com que estas percam o seu 

caráter de decisões individuais. No mais das vezes, essas duas 

manifestações de conformismo aparecem juntas (HELLER, 2004, p. 

46). 

 

A discussão proposta por Heller pode ser observada nas posições defendidas por 

jornalistas fora do ambiente das redações. Como no caso da morte de uma turista 

espanhola na favela da Rocinha, ocorrida no dia 23 de outubro de 2017. Maria 

Esperanza Ruiz Jimenez morreu após ser baleada por policiais militares que faziam uma 

blitz na favela da zona sul do Rio. Jimenez estava acompanhada de um guia de turismo 

e outros estrangeiros. No dia seguinte à morte da espanhola, o noticiário do Rio 

destacava que outras agências de turismo continuavam oferecendo pacotes em favelas 

da cidade.  

A opinião da imprensa parece ter alguma (ou bastante) influência nos jornalistas, 

tanto que muitos utilizaram os próprios perfis pessoais do Facebook para questionar o 

interesse de uma pessoa em conhecer uma favela no Rio de Janeiro. Em uma das 

postagens, abaixo reproduzida, um renomado e experiente jornalista, conhecido e 

respeitado no meio, chega a comparar os moradores da favela com animais exibidos em 

um jardim zoológico:  
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Fonte: Facebook.9 

Imagem1: Comentários sobre a morte da turista Maria Esperanza. 

 

Os autores dos comentários tiveram a identidade preservada, já que não foi 

pedida autrização para reproduzir suas páginas pessoais do Facebook neste trabalho. 

Algumas manifestações compararam a favela a um depósito de lixo, o que parece 

reduzir a favela apenas como produtora de violência, deslegitimando, assim, sua 

produção cultural, por exemplo. O discurso hegemônico procura construir no senso 

comuma compreensão de que os criminosos estão na favela e, por isso, a favela é o 

lugar a ser evitado. De acordo com essa possibiidade simbólica, o favelado passa a ser a 

pessoa a ser combatida. A seguir, mais dois comentários ilustram essa possibilidade de 

entendimento. 

                       
9Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/str/rocinha/keywords_blended_posts?epa=FILTERS&filters=eyJycF9h

dXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJhdXRob3JcIixcImFyZ3NcIjpcIjEwMDAwMTI0NzYyOTc4NlwifSJ

9, acesso em 24/10/2017. 
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Fonte: Facebook.10 

Imagem 2: Novos comentários sobre a morte da turista Maria Esperanza. 

 

Esse raciocínio procura localizar o medo. Ele está na favela. Conforme já nos 

disse Matheus (2011), as matérias jornalísticas ligam os fluxos de sensação do público 

pelo medo. O que queremos acrescentar é que o jornalista, antes de ser jornalista, já foi 

e ainda é o público. 

Portanto, quando surge um criminoso branco, que troca a zona sul por uma das 

favelas mais perigosas da zona norte, que ignora a infância de estudos em um colégio 
                       
10Disponível em 

https://www.facebook.com/search/str/rocinha/keywords_blended_posts?epa=FILTERS&filters=eyJycF9h

dXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJhdXRob3JcIixcImFyZ3NcIjpcIjEwMDAwMTI0NzYyOTc4NlwifSJ

9acesso em 24/01/2017. 
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particular no bairro de Laranjeiras para se tornar um traficante de drogas e líder de uma 

quadrilha de roubo de cargas, surge também um deslocamento que o discurso 

hegemônico precisa tratar de reorganizar, mas cuja eficácia de movimento só será 

alcançada se vier camuflado de normalidade, como se as correções estivessemsendo 

feitas porque nada precisa ser corrigido. Assim, o discurso hegemônico busca reforçar 

uma lógica simbólica de forma sutil, para que o senso comum não perceba a 

necessidade de um movimento de reafirmação constante, sob pena de compreender que 

esse processo não é natural. Um paradoxo em um primeiro momento, mas uma das 

etapas importantes de uma referência vital no processo de manutenção das estruturas de 

classe: o estereótipo. 

 

1.4.1.A mídia e a luta contra a desconstrução da localização do medo 

As matérias relacionadas com o criminoso Celso Pinheiro Pimenta não ficam 

restritas às páginas policiais. As narrativas produzidas procuraram enfatizar também a 

infância de Playboy – desde sua passagem por uma escola particular e os anos vividos 

no bairro de Laranjeiras atéo fato de ser oriundo de uma família de classe média, de 

acordo com a classificação da própria imprensa.  

Em algunsmomentos, as narrativas trataram exclusivamente das ações 

criminosas de Playboy. Esse movimento cumpre um papel desempenhado pelo 

estereótipo, o paradoxo diante da construção de Celso e Playboy, mas que, na verdade, 

representam uma só pessoa, cujo entendimento social deve estar implicitamente 

direcionado para a divisão desse mesmo sujeito em duas pessoas, uma espécie de sujeito 

antes (Celso) e sujeito depois (Playboy). 

Os veículos de comunicação pretendem considerar que um sujeito significa 

aquele que deve ser reconhecido como um de nós (da classe hegemônica), mas que, por 

um infortúnio da vida, se transformou em outra coisa, cujo movimento produziu um 

sujeito que deixa de possuir essa condição social. Por isso, passa a ser importante, do 

ponto de vista estratégico e simbólico, reter as características que Celso possui e as 

ausências que Playboy adquiriu para deixar o seleto grupo do “nós”. 

Bhabha (2014), ao analisar o discurso colonial, compreende, nessas narrativas,a 

função de educar e estabilizar. O interesse está em fixar no outro as normas de 

comportamento esperadas pelo grupo, mostrando-lhe a ordem, através do 
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enquadramento e, consequentemente, o que seria a desordem, naquilo que for 

desobediência ou o não enquadramento. Essa dicotomia procura cunhar determinados 

grupos sociais, no que diz respeito justamente a essas expectativas de comportamento.  

Assim, o discurso colonial procura satisfazer sua função mostrando que é preciso 

reforçar aquilo que está no lugar correto do senso comum daquilo que só é reforçado 

sistematicamente para que o senso comum não perceba a necessidade desse reforço. É 

como se alguém dissesse que algo está sempre em determinado lugar, para que o sujeito 

não precise saber que esse algo está nesse lugar. Ao automatizar essa percepção, o 

reforço de certo entendimento sobre algo desautoriza sua reflexão, porque a 

relativização está dada no entendimento  por meioda repetição. A obra O auto da 

compadecida, de Ariano Suassuna, ilustra um pouco esse raciocínio,por meio da célebre 

frase do personagem Chicó, interpretado por Selton Mello.Ao ser perguntado quando 

alguma coisa importante acontecia, ele respondia: “Não sei.Só sei que foi assim.”. 

Por isso, os símbolos geradospelo estereótipo só surtem o efeito de 

reprodutibilidade no interlocutor porque são produzidos sistematicamente ao longo de 

determinado período histórico. Diante de uma sutil perspectiva de atipicidade, o 

estereótipo aciona os mecanismos de defesa e procura impor seu caráter normalizador, 

cujo interesse está em não permitir que as categorizações sociais percam suas relações 

preestabelecidas. Dessa maneira, o medo deve ficar no lugarem queo discurso da mídia 

determinou: na favela, no negro, no pobre. Ao localizar o medo dentro dessas 

características, o discurso midiático também localiza o crime e, consequentemente, 

personifica a criminalidade. Dessa forma, o “sujeito de bem”, aquele que vive no 

asfalto, assim como aquele sujeito que vivia entre as muralhas na Idade Medieval, 

possui um alguém para chamar de outro. Possui o seu outsider.  

O conceito de outsider vem do sociólogo Howard Becker (2008), cuja 

preocupação estava em estudar a origem do desvio. Becker (2008) não fica restrito à 

análise daquilo que leva o sujeito a tomar atitudes em não consonância com as 

expectativas da sociedade naqual está inserido, mas questionaa lógica das regras dessas 

imposições, em um campo além da moral e da ética, sobretudo ao não dissociar os 

aspectos econômicos e políticos em jogo. 

O que Becker(2008) está propondo (e vai ser dissecado adiante nesta pesquisa) é 

uma relação de sociedade que, ao atender a preceitos específicos, mantém essa ordem 
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estruturante. Em outras palavras, ao se determinar o que é certo e o que não pode ser 

feito, procura-se não somente resguardar o bom convívio social, mas mantê-lo fixado 

emdeterminadas condições. Essa característica de fixação produz um sentido de 

imutabilidade, e, ao construir no senso comum uma lógica de estar pronto, baliza as 

relações e reduz a capacidade reflexiva, o que, consequentemente, também deslegitima 

reações. Apesar de o mesmo senso comum reconhecer que está no Legislativo a criação 

das leis e cabe ao Judiciário sua aplicabilidade, não se pode deixar também de 

reconhecer a importância de determinados campos sociais não só na formulação (ou, 

ainda, na não formulação), como na aplicação de leis no Brasil. 

É inegável que, assim como em determinadas rodas de amigos existem 

indivíduos com enorme capacidade de influência sobre o grupo, em nossa sociedade há 

certasinstituições que possuem significativa ascendência sobre a tomada de importantes 

decisões. Carla Baiense e Antônio Carlos Ferreira Vianna (2015) discutem a influência 

produzida pelas narrativas midiáticas em relação à liberação do porte de drogas ilícitas 

para os sujeitos que vivem no asfalto, por meiodo termo “cultivo de drogas”, em 

detrimento dacriminalização do morador da favela, sob o julgo de traficante.  

O artigo propôs uma reflexão com base nas matérias publicadaspelo jornal O 

Globo, o jornal impresso de maior circulação no país, e os reflexos no movimento 

produzidosno Congresso Nacional para a descriminalização do porte de drogas ilícitas, 

sob a justificativa de que atenderia a interesses de cultivo, e não de tráfico. Assim como 

Becker (2008), Baiense e Viannaquestionam a quem interessa determinadas normas, 

reflexão anterior mesmo a uma eventual discussão sobre por que determinados sujeitos 

não as cumprem. 

 Mas por que algunssetores da sociedade querem imputar ao senso comum a 

referência de que o criminoso pode ser reconhecido? Por qual motivo a uma parte da 

camada social interessa atribuir adjetivos a um substantivo? Ou, ainda, sob quais 

motivos uma parte de nossa estrutura social dita para o todo dessa mesma sociedade 

quais são essas características, ao ponto de personificar a criminalidade, o criminoso? 

 Recentemente, escrevi um artigo no qual analisava todas as matérias sobre 

roubos ocorridos no Rio de Janeiro e os respectivos comentários dos internautas,no G1, 

o mais lido do Brasil e que também pertence às organizações Globo. O recorte utilizado 

foi janeiro de 2017, mês de prisão do empresário Eike Batista.De um total de 327 
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comentários dos internautas durante o período analisado, 40% faziam menção a Eike 

Batista, representando 58 comentários na página do site. De todos os comentários 

relacionados a Eike Batista, 34%, ou seja, aproximadamente 20 comentários, partiam 

em defesa do acusado, réu confesso. Muitos internautas atribuíam a Eike Batista um 

caráter piedoso, considerando que a corrupção partia da classe política e que os 

empresários eram obrigados a aceitar o jogo das licitações fraudulentas impostas 

exclusivamente pelos políticospara conseguir sobreviver. A identidade dos internautas 

foi preservada, já que não foi pedida autorização para terem seus nomes divulgados 

neste trabalho. Alguns comentários, por chamarem a atenção desta pesquisa, foram 

selecionados, conforme a seguir: 

 

 

Fonte: G1.11 

Imagem 3: Comentário dos internautas sobre a prisão de Eike Batista. 

 

 

Fonte: G1.12 

                       
11Matéria de 30 jan. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-

aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml, acesso em 18/01/2018. 

 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
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Imagem 4: Comentário dos internautas sobre a prisão de Eike Batista. 

 

Fonte: G1.13 

Imagem 5: Comentários dos internautas sobre a prisão de Eike Batista. 

 

 

Fonte: G1.14 

Imagem 6: Comentário dos internautas sobre a prisão de Eike Batista. 

 

                                                                 
12Matéria de 30 jan., 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-

aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml, acesso em 18/01/2018. 

 
13Matéria de 30 jan. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-

aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml, acesso em 18/01/2018. 

 
14Matéria de 30 jan. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-

aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml, acesso em 18/01/2018. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
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Fonte: G1.15 

Imagem 7: Comentário dos internautas sobre a prisão de Eike Batista. 

 

Nota-se uma proposta discursiva nosdesdobramentos do caso, desde o pedido de 

prisão preventiva de Eike Batista, veiculado no dia 25de janeiro de 2017 por grande 

parte da imprensa nacional, até sua efetiva prisão, veiculada no dia 30de janeiro de 

2017,quando Eike Batista desembarcou no Aeroporto Internacional Antônio Carlos 

Jobim. Nesse dia, a matéria de destaque do G1 trouxe a informação de que Eike Batista 

é acusado pelo Ministério Público Federal de ter participado de um esquema criminoso 

responsável por movimentar milhões de reais, pagos em propina para o ex-governador 

do Rio, Sérgio Cabral, na metade do segundo parágrafo, em uma clara intenção de 

esvaziamento da informação.“O empresário teve a prisão preventiva decretada depois que 

dois doleiros disseram que ele pagou US$ 16,5 milhões a Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, 

o equivalente a R$ 52 milhões, em propina” (G1, matéria de 30 de janeiro de 2017). 

O veículo entendeu que o destaque a ser dado era que Eike Batista embarcou em um 

aeroporto em Nova Iorque com destino ao Rio de Janeiro.No site, vídeos mostram Eike Batista 

fazendo check-in no aeroporto John Kennedy, em Nova Iorque, onde, em determinados 

momentos, faz uma selfie com brasileiros no saguão de embarque do terminal. Há imagens 

ainda de Eike sentado na poltrona do avião, com uma expressão de resignação, informando que, 

nas palavras dele mesmo, vai “passar o Brasil a limpo”. Há tambémum vídeo que mostra o 

exato instante em que o avião de Eike Batista toca o solo brasileiro. Para um internauta 

desavisado, ou até mesmo um estrangeiro que acessa por acaso a página, não seria algo 

                       
15Matéria de 30 jan. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-

aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml, acesso em 18/01/2018. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
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improvável que essa sequência de imagens mostrasse a visita de uma estrela de rock 

internacional ou ainda do papa Francisco, anteasimilaridade do rito diante de visitas como essas 

exemplificadas. 

Não se pode desconsiderar que a prisão de Eike Batista já havia sido determinada pela 

Justiça brasileira e seucumprimento já eraum fato aguardado, o que poderia explicaro fato de os 

veículos de comunicação não darem destaqueà prisão no lead das matérias. Mas o cumprimento 

dela dependia de que o acusado se entregasse, o que produz um fato novo. Ainda assim, essa 

prisão deveria repercurtir nacionalmente pelo montante desviado dos cofres públicos (roubo), 

cuja contextualização parece merecer o destaque necessário para o entendimento da gravidade 

dos fatos. 

Parece, no entanto, haver uma intenção de vitimizar um bandido condenado, proposta 

narrativa compreendida nesta pesquisa de forma relacional à condição econômica e social e à 

cor da pele do criminoso. A seguir, duas reproduções de parte da reportagem realizada pelo G1, 

na qualé possível perceber o lide, a manchete da matéria e o vídeo, feito pelo repórter que 

acompanhou o bandido no mesmo voo de volta para o Brasil, no qual a edição parece denotar 

um caráter de vitimização deEike Batista.  

 

 

Fonte: G1.16 

Imagem 8:Trecho da matéria sobre a prisão de Eike Batista. 

 

                       
16Matéria de 30 jan. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-

aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml, acesso em 18/01/2018. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
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Fonte: G1.17 

Imagem 9: Trecho da matéria sobre a prisão de Eike Batista. 

 

No mesmo dia em que Eike Batista era preso, uma matéria veiculada também no 

G1 trazia informações sobre um jovem oriundo de uma favela em Angra dos Reis, no 

litoral Sul Fluminense, preso, acusado de praticar um assalto na região. O acusado teria 

roubado ocelular de uma moradora da cidade. Na foto de destaque da matéria, o objeto 

roubado (celular). Não houve um comentário sequer dos internautas sobre essa matéria. 

Assim, na prisão de um acusado de roubo, o objeto roubado ganha destaque pelo G1, 

mas, no mesmo dia, o mesmo veículo de imprensa opta por evidenciara trajetória de um 

acusado até a prisão, dando-lhe, inclusive, voz, o que no primeiro exemplo fora 

amplamente negado. A possibilidade de fala e a negativa de discurso, como já bem 

definiu Foucault (1996),sãouma necessidade de controle, sob a ótica da manutenção do 

poder, já que, ainda segundo Foucault (1996), se o discurso tem poder, os comentários 

reverberam esse poder. 

Eike Batista é branco, rico e, como mencionado no comentário do internauta no 

G1, temolhos azuis; portanto, tem poder. Um poder legitimado, conferido pelos status 

                       
17Matéria de 30 jan. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-

aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml, acesso em 18/01/2018. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/eike-chega-a-aeroporto-em-nova-york-com-reserva-de-voo-de-volta-ao-rio.ghtml
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auxiliares de Hughes e lembrados por Becker (2008), em quea cor da pele representa 

uma expectativa a ser confirmada pela sociedade diante de determinadas funções 

exercidas pelo sujeito, sob pena de certos requisitos serem preenchidos. Assim como 

Eike Batista possui expectativas da sociedade em função de sua condição econômica e 

social e pelacor de sua pela, Celso Pinheiro Pimenta também as possuía. Era branco, 

cresceu na zona sul do Rio e estudou em escola particular, conforme divulgado em uma 

matéria noG1,que indagou que, por essas condições, Playboy não dava pistas de que se 

tornaria um criminoso.18 

Uma pista pode ser entendida como uma ajuda para que alguém possa adivinhar 

algo que ainda não foi revelado. Seria como um pedido de ajuda para decifrar um 

enigma, até então difícil de ser compreendido. Talvez porque a complexidade de um 

enigma esteja atrelada a possíveis caminhos de resposta por ora inimagináveis. 

O ser humano, desde os primórdios de sua existência, buscou por respostas. 

Quer entender o que acontece depois que morre, como dominar o medo do inesperado 

ou, ainda, o que provavelmente vai encontrar ao virar a esquina. Matheus (2011), por 

meiode uma análise bastante criteriosa, contribui para elucidar essa questão ao discutir 

os elos narrativos do medo diante das coberturas da imprensa sobre violência. Ao 

estudar os casos de duas jovens vítimas da violência urbana carioca –uma foi morta em 

uma estação de metrô e a outra,baleada gravemente dentro de uma universidade –, a 

autora questionauma perspectiva de produção do medo encadeada peloimprovável. Uma 

possibilidade potencializada em uma das histórias –em quea jovem morta na estação do 

metrô, com apenas 14 anos, saída de casa pela primeira vez – simbolizaaimpotência 

diante do caos da rua em oposiçãoà proteção da casa e marca um sentimento comum: a 

tentativa de organizar o cotidiano, sob a justificativa de tentar prever as intempéries das 

grandes metrópoles, atravessadas por uma lógica de tempo acelerado e difuso, dentro de 

uma produção tecnológica avassaladora. 

  Desde que acorda até a hora de se deitar novamente para dormir, o sujeito é 

atravessado por um volume de informações gigantesco. Muitas mensagens vão 

constituindo seu dia a dia. São avisos sobreo horário da reunião, pormensagem no 

                       
18<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/antes-do-crime-playboy>30/01/2017, acesso em 

18/01/2018. 
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celular, até a promoção de determinado item no supermercado, no banner fixado na rua. 

Por meiodessas diretrizes, parte do dia de uma pessoa é preenchido. 

Assim,fragmentosdas atividades vão se desenvolvendo à medida que as propostas para o 

dia vão surgindo. São propostas imediatas ou agendadas –  um pacote de viagem em 

determinado dia para um local desejado oua espera do semáforo ficar vermelho para 

atravessar a rua. Somos, enfim, atravessados por sinais, por expectativas. Esta é uma das 

formas de compor a realidade do sujeito. Aqui não há sentido em se questionar a forma, 

mas somente agir de acordo com as possibilidades que vão sendo apresentadas.  

Ao adquirirmos uma consciência localizada no coletivo,de 

acordocomaperspectiva de Hobbes (1997), esta se materializa por meiodeexpressões, 

linguagens depositadas no campo das relações. Por isso, Marx e Engels, em a Ideologia 

alemã (apud FIORIN, 1995, p. 8), defendem que tanto a linguagemquanto o 

pensamento não possuem autonomia, já que são expressões de uma realidade e, 

portanto, produtos de um recorte determinado. Essa visão de mundo, por consequência, 

localiza o pensamento materializado na linguagem,por intermédiodas relações sociais. 

Está nas relações sociais o instrumento balizador da compreensão das realidades que 

surgem diante dos sujeitos. Suas manifestações são meras consequências desses 

entendimentos, dessa forma, elas vêm prontas, esquematizadas. Essa percepção é 

facilitada para o sujeito por meiodos esquematismos que Heller (2004) enxerga na 

composição do cotidiano.  

Defendido pela autora como um espaço heterogêneo e hierárquico, cujos 

acontecimentos precisam ser enquadrados em certosesquemas, procedimento 

fundamental para que o sujeito caminhe socialmente, o cotidiano requer categorizações 

para que esse mesmo sujeito desenvolva o entendimento das situações que aparecem 

diante dele. Como são inúmeros e variados os acontecimentos, essas associações se 

dão,quase em sua totalidade,com autonomismo e praticamente sem autonomia. 

 Em conformidadecom essaperspectiva, podemos conceber que, nas relações 

cotidianas, estamos diante da essência de um fato, mas, na verdade, esse mesmo fato só 

se apresenta para nós de forma parcial. Seria preciso analisar todo o sistema 

representado diante do fenômeno para então compreender a realidade expostadiante de 

nós. Algo que tanto Kosik (1976)quanto Hellerconsideram impossível antea quantidade 

de relações interpessoais que se apresentam no cotidiano. A dialética entre fenômeno e 
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essência proposta por Kosik é necessária para, então, compreendermos a 

pseudoconcreticidade. 

 

1.5.O cotidiano e o preconceito nas redações 

 A proposta de Kosik,de que não tomamos o conhecimento do todo porque não 

manipulamos aquilo com o que nos relacionamos cotidianamente, nos remete 

novamente à proposta de Heller, que, ao defender essa perspectiva, aponta a redução do 

espaço de reflexão nocotidiano e, assim, naturaliza o que nos é apresentado. Ora, 

quando Heller considera que o cotidiano é atravessado por representações sociais, 

devemos ter emmenteque os símbolos acionados ao tomarmos contato com as diversas 

realidades que nos são apresentadas no diaadia representam, na verdade, nossas formas 

de entendimento diante justamente da pluralidade de situações cotidianas. Fazemos isso 

o tempo todo para nos situarmos nessa pluralidade de símbolos que nos atravessam 

constantementedurante as inúmeras interações sociais com as quais nos defrontamos.  

 Esse processo de analogia que fazemos, ao associarmos uma situação exposta 

diante de nós com nosso arquivo de símbolos elaborado de acordo com aquilo que 

compreendemos por realidade de vida, Heller chama de ultrageneralização –uma 

espécie de ponte entre o que acontece diante de nós e os acessos que fazemos anossas 

memórias de signos. Ao procurarmos comparar os acontecimentos por analogia, 

fazemos uma espécie de exercício mental de recuperação de símbolos, com o intuito de 

associar as características simbólicas de um acontecimento e, com isso, 

tentarcompreender uma realidade (mesmo que parcial) que nos está exposta.  

 Ocorre que justamente porque nosso cotidiano é atravessado por uma variedade 

significativa de acontecimentos e muitos deles se apresentam diante de nós pela 

primeira vez, para tentarmos decifrar o ineditismo (ainda que parcial), associamos as 

características do fato com aquelas que julgamos equivalentes e já vivenciadas, sempre 

do ponto de vista simbólico. Tal associação só é possível porque possuímos aquilo que 

Heller chama de juízo de valor provisório, uma tentativa de nos anteciparmos diante de 

uma realidade inédita (algo que já fazíamos desde a época em que surge o sujeito 

cognoscente). Novamente aqui está a necessidade do sujeito de tentar antever um 

acontecimento, de saber o que vai acontecer ao dobrar aesquina. 
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 No entanto, não podemos desconsiderar a possibilidade de essas características 

imaginadas para constituir determinada realidade não se confirmarem. Quando isso 

acontece e o sujeito não consegue abandonar o processo associativo, estando ainda 

preso a uma realidade não confirmada, Heller defende que estamos diante não mais de 

uma tentativa de antecipação da realidade, mas de um preconceito. Por isso, o 

preconceito é da ordem do individual, e mesmo Heller não desconsiderando que o 

cotidiano é terreno propício para seu fomento, ela considera, no entanto, que ele não se 

realiza no diaadia, mas por meiodo sujeito. 

  Contudo, se o preconceito é do campo da individualidade, o estereótipo 

representa uma manifestação do coletivo. É algo que a sociedade toma como verdade 

absoluta, uma espécie de cristalização do preconceito, mas atribuído a certo grupo ou 

segmento dessa mesma sociedade. O entendimento é produzido com a ajuda da 

psicologia social, de onde Allport (1973) vai além da definição de estereótipo, ao 

conceituar que são valores exacerbados cuja finalidade é simplificar categorizações, 

mesmo quando essas crenças não se comprovam. Por isso, o estereótipo pode ser 

considerado uma espécie de preconceito, mas visto como uma manifestação mais 

inflexível e generalizadora, já que é baseada em informações distorcidas que produzem 

uma variedade limitadora de opiniões acerca de certas categorias. Allport (1973) não 

tem dúvida ao afirmar que os estereótipos são reforçados pelos meios de comunicação 

de massa, atuando, assim, de forma sistemática para consolidar determinado conjunto de 

crenças. 

 Assim, no momento em que os jornalistas, por meiode seus perfis pessoais no 

Facebook, questionam o motivo de as favelas do Rio estarem na rota do turismo, 

reproduzem a narrativa midiática ao atribuir a esses espaços a reponsabilidade apenas 

pela produção de violência.Desse modo, pode-se acreditar que esse pensamento constrói 

uma proposta simbólica, na qual o favelado está no entedimento de criminoso, o outro, 

o outsider, conforme definição de Becker (2008).E mesmoseessa realidade não se 

confirmar – afinal, há, inegavelmente, trabalhadores e pessoas de bem nas favelas, 

assim como há criminosos (um deles já foicitado nesta pesquisa) em mansões no Jardim 

Botânico –, o sujeito mantém essa materialização de visão de mundo, por meiode 

narrativas que degeneram outras pessoas e cuja verdade não se comprova, 

estabelecendo, nesse momento, o preconceito, conforme o entendimento de Heller 
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(2004). 

 Ora, parece que, nesse ponto da pesquisa, já é possível deduzir que se o medo 

está localizado no discurso, é também por meiodele que o preconceito cumpre a função 

de fixá-lo. Ana Paula Bragaglia (2017), em um estudo sobre o preconceito na 

publicidade, lembra do conceito de fixidez,que o estereótipo visa cumprir ao dizer que 

“os estereótipos remetem a um comportamento de classificação (enquadramento de 

classes/grupos) e à rigidez (dificuldade de alteração) de ideias” (BRAGAGLIA, 2017, p. 

117). 

 O que a autora defende é que o estereótipo tem a função de reduzir o todo 

adeterminadas características nem sempre corretas. Esse reducionismo cumpre, assim, 

um papel de educar o interlocutor, mostrando a ele, por meiode uma visão simplista e 

muitas vezes falaciosa, a imagem que ele deve ter do outro. Assim como Bhabha (2014) 

analisou a função fixadora do estereótipo no discurso colonial e Bragaglia,da mesma 

forma, o fez no discurso publicitário, esta pesquisa pretende contribuir para essa 

reflexão no discurso jornalístico, sobretudo se considerarmos a perspectiva de sociedade 

midiatizada. 

 Os avanços tecnológicos alteraram também a relação entre os grandes veículos 

de imprensa e a audiência. Como parâmetro é possível citar oJornal BandNews Rio 

PrimeiraEdição, o principal jornal da rádio all newsda BandNews FM. Durante a 

veiculação do programa,chegam, em média,500 mensagem pelo WhatsApppor hora. O 

número mostraum aumento de 400% entre 9h30 e 11hsobre a circulação média de 

informações ao longo do dia na emissora. 

O exemplo da BandNews FM não foi por acaso, nem se dá pelo fato de o autor 

desta pesquisa trabalhar no veículo em questão. A ideia aqui é mostrar como os recursos 

tecnológicos convergem, nesse caso, o telefone celular –pelo WhatsApp– e o rádio. 

Duasplataformasutilizadas simultaneamente para a produção de informação, o que 

geraimediatismo e velocidade cada vez mais vorazes. Assim está composta, atualmente, 

nossa sociedade.  

 É facilmente perceptível como, nos dias atuais, a tecnologia se faz cada vez mais 

presente, e a comunicação, como no exemplo do rádio, procura se apropriar dessas 

novas plataformas. Entender essa realidade é compreender ainda que a comunicação é, 

nos dias de hoje, a criação progressiva de outra forma de vida. É aquilo que Sodré 
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(2009) chama de bios virtual –oautor defende que a revolução eletrônica deve ser 

analisada com mais atenção do que a revolução do motor, já que mexeu de forma mais 

profunda com a consciência e o estilo de vida das pessoas, os hábitos. Assim, para 

Sodré, os meios de comunicação criaram uma nova esfera existencial, cuja realidade 

está presente em nosso cotidiano de forma preponderante, em queos sujeitos se 

relacionam com máquinas e máquinas se relacionam com máquinas. Por isso, para 

Sodré, os desejos estão estimulados e se fazem presentes nas relações, também 

estimuladas, mas para obedecer a um sistema. O autor problematiza assim que nossos 

desejos estão sendo sistematicamente produzidos e reproduzidos para que imaginemos 

que são nossos, mas cuja última função é atender aos desejos do capital, talvez aqui o 

único agente capaz de refletir o cotidiano, já que defende estar no discurso hegemônico 

o impulso ao consumo, em última análise, à apreensão de comportamentos. O que 

Sodrédiscute está justamente na redução dacapacidade reflexiva dos sujeitos na 

sociedade contemporânea, diante, sobretudo, do aumento da produção e da velocidade 

de informação, cujos discursos estão notoriamente e majoritariamente a serviço da 

classe hegemônica 

 A mídia passa,desse modo,a ser compreendida como algo que vai além da 

linguagem e da tecnologia, que seriacomo um complexo sistema capaz de propor 

direcionamento às subjetividades dos sujeitos. São as subjetividades que Sodré afirma 

estarem sedentas por informação e tecnologia.Compreender essa proposição significa 

entender ainda que, ao entrarem em contato com os símbolos produzidos pelos 

discursos midiáticos, os sujeitos vivenciam uma realidade construída de acordo com o 

próprio conhecimento, baseado em discursos, códigos preexistentes que, em última 

análise, validam a notícia de acordo com a visão de mundo que possuem.  

 É importante destacar que Sodré, assim como diversos autores estudiosos de 

comunicação, não acredita no sujeito passivo, consumidor indiferente de informação 

que age de acordo com as expectativas estabelecidas e, portanto, incapaz de fazer uso de 

suas faculdades reflexivas. O que Sodré questiona, no entanto, é quando essa visão de 

mundo está referenciada justamente pela mídia, camuflada na promessa de uma 

informação, uma cilada capaz de fazer o sujeito criar um universo novo e nele viver. 

Algo que não nos parece tão distante assim, se novamente recorrermos aos comentários 
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dos internautas noG1 em consonância com a narrativa midiática produzida na cobertura 

da prisão de Eike Batista.  

 Mas se os internautas estão sob o álibi de não serem estudiosos do tema, o que 

dizer dos jornalistas que reproduzem preconceitos na internet, como no caso da morte 

da espanhola Esperanza Jimenez, na favela da Rocinha? O que pensar das ideias 

preconceituosas exibidas fora do ambiente da redação e longe da pressão do trabalho? 

 

 1.6. Antes de jornalista, público 

 Uma das hipóteses levantadas nesta pesquisa é de que antes dos sujeitos se 

formarem e atuarem como jornalistas, professores, médicos ou advogados eles já estão 

inseridos em um processo de formação como sujeitos sociais. Já introduziram discursos 

em momentos diferentes da vida, cuja relevância das narrativas midiáticas não pode ser, 

sob qualquer hipótese, menosprezada. Assim, antes de serem jornalistas são também o 

público, a audiência. A seguir, mais um diálogo entre jornalistas em seus perfis pessoais 

do Facebookque parece corroborar essa perspectiva. 
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Fonte: Facebook.19 

Figura 10: Novos comentários sobre a morte da turista Maria Esperanza. 

 

 Entre outras coisas, chama a atenção a parte do comentário que associa o apreço 

a uma cultura produzida na favela como adoração à miséria, evidenciando que em 

determinados espaços geográficos não estão legitimadas a produção cultural, a troca de 

conhecimento, mas o local serve apenas para fomentar o crime e a violência. Dessa 

forma, os jornalistas cumprem, sem se darem conta disso, a proposta presente nas 

narrativas midiáticas e, dessa forma, agemem consonância com esses valores 

preestabelecidos, se igualando aos internautas nos comentários sobre a prisão de Eike 

Batista. Assim, ao difundirem o preconceito, os profissionais de imprensa potencializam 

o poder do discurso, por meiode um lugar no qual estão autorizados a ter poder de fala, 

e ainda conforme Foucault (1996), reverberam esse poder, já que não estão impedidos 

de propagar seu discurso, o queviabiliza a disseminação de seus valores. 

 Mais do que os discursos produzidos no Facebook, os comentários de apoio 

surgem em uma velocidade digna da escalada tecnológica. São mensagens, emsua 

grande maioria, de apoio, num claro sinal de respeito aos jornalistas mais experientes 

ou, ainda, numa silenciosa admiração daqueles que sequer são jornalistas. Tal relação 

não se estabelece também por acaso. 

 Bourdieu(1989) compreende nossa sociedade sobuma perspectiva fisicamente 

estrutural. Cada campo dessa estrutura representa, para o sociólogo francês, um campo 

social, percebidocomo um espaço dentro dessa estrutura, cujos valores imprimem certo 

grau de relevância e uma capacidade de autonomia relativa. Nocampo social, os sujeitos 

usam os atributos que o legitimam, considerando aquilo que o campo social valoriza, 

aquilo que, para esse campo, possui valor.  

A inegável contribuição de Bourdieu parte da inovação em apresentar uma teoria 

que uniu construcionistas e estruturalistas, ao considerar que as relações estruturam a 

sociedade diante das constantes tensões entre os campos sociais, mas também não 

ignoram que a estrutura social baliza as relações entre os sujeitos, ao fornecer o capital 

                       
19Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/str/rocinha/keywords_blended_posts?epa=FILTERS&filters=eyJycF9h

dXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJhdXRob3JcIixcImFyZ3NcIjpcIjEwMDAwMTI0NzYyOTc4NlwifSJ

9, acesso em 24/10/2017. 

https://www.facebook.com/search/str/rocinha/keywords_blended_posts?epa=FILTERS&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJhdXRob3JcIixcImFyZ3NcIjpcIjEwMDAwMTI0NzYyOTc4NlwifSJ9
https://www.facebook.com/search/str/rocinha/keywords_blended_posts?epa=FILTERS&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJhdXRob3JcIixcImFyZ3NcIjpcIjEwMDAwMTI0NzYyOTc4NlwifSJ9
https://www.facebook.com/search/str/rocinha/keywords_blended_posts?epa=FILTERS&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJhdXRob3JcIixcImFyZ3NcIjpcIjEwMDAwMTI0NzYyOTc4NlwifSJ9
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simbólico, mediador das ações em sociedade.  

 De acordo com essaperspectiva, Bourdieu considera que determinados campos 

sociais destacam-se diante da possibilidade de uso dessecapital simbólico. Para o autor, 

são agentes que possuem uma espécie de outorga da sociedade, mediante, sobretudo, 

uma estrutura preestabelecida, e queao se fazerem valer dessa prerrogativa, usam sua 

força de potência para difundir conceitos e influenciar comportamentos. Bourdieu 

acredita que os sujeitos que integram essescampos, detentores de capital simbólico, 

estão autorizados a definir e delimitar,por meioda autoridade que lhes é conferida de 

enunciador. Fazem parte desse campo social, na visão do autor, os políticos, os 

religiosos, os professores, os artistas e os jornalistas, por exemplo.  

Logo, em uma sociedade midiatizada, a força – ou o capital simbólico – de que 

dispõem os jornalistas não pode ser renegada e, consequentemente, sua potencialidade, 

subestimada. Assim, a mídia pertence ao grupo que tem a capacidade de influenciar 

comportamentos, criar – recorremos novamente a Bourdieu –o habitus, esses 

dispositivos introjetados, apreendidos e manifestados no corpo e em práticas populares, 

mas cuja proposta pertence à classe hegemônica. Dessa forma, ao perceberque muitas 

visões de mundo do sujeito possam estar atreladas às perspectivas propostas por esses 

agentes, sobretudo a mídia, a considerar nossa sociedade contemporânea, dentro da 

perspectiva de bios virtual, deSodré (2009), não podemos ignorar que os profissionais 

de imprensa, antes de se tornarem jornalistas, são também,elesmesmos, sujeitos sociais, 

em que pesem, nesta proposta, os comentários de alguns deles em seus perfis pessoais 

do Facebook, conforme já comentado nesta pesquisa. 

  O que se pretende abordaraqui é que se o cotidiano é o espaço da irreflexão, as 

redações jornalísticas também o são. A necessidade de acompanhar a velocidade da 

tecnologia – que provoca o caráter de imediatismo da notícia –, diantedacompetição 

com a concorrência, acirrada pela convergência midiática, produz um efeito de 

estreitamento ainda mais acentuado na relativização dos acontecimentos e, 

consequentemente, na reflexão sobre o cotidiano. Então, assim como o cotidiano das 

ruas está naquilo que parece dado, o cotidiano das redações também se esconde em uma 

lógica falaciosa do pronto.  

 Mas por que muitos jornalistas reproduzem os valores determinados pela mídia? 

Talvez em função do capital simbólico dentro da estrutura social,por meio da 
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perspectiva de Bourdieu(1989), além do uso dessa possibilidade para o sujeito se 

legitimar nacampo em que desempenha seu papel social. Se considerarmos ainda que os 

campos estão em constante interação, não podemos desqualificar o caráter dinâmico da 

estrutura da sociedade, de acordo comuma perspectiva de classes. Ora, ao 

considerarmos ainda que a mídia possui relevância nessaestrutura, não só corroboramos 

a visão de Bourdieu, mas nos aproximamos tambémda perspectiva de Althusser (1985), 

cuja análise sobre a propagação da ideologia hegemônica está compreendida emuma 

proposta que abrange os aparelhos ideológicos doestado. Aqui também a mídia ocupa 

essa posição de destaque, classificada sob a ótica do aparelho de informação.  

É bem verdade que Althusser,nessaperspectiva, destaca a escola como o mais 

relevante dos aparelhos ideológicos doestado. O autor considera que as instituições de 

ensino recebem o sujeito social ainda enquanto criança e, portanto, vulnerável no 

processo de compreensão de mundo. Sobre esse autor algumas observações devem ser 

feitas: Althusser (1985) analisa essa questãosob aperspectiva da década de 1980, em 

quea tecnologia despontava para o mundo, mas cuja influência era muito menor do que 

nos dias atuais,assim, é compreensível que o autor desse ênfase às instituições 

escolares.No entanto, parece mais oportuno, para os dias atuais, perceber a eficácia da 

influência da tecnologia, da quail a mídia se apropria em larga escala para lhe dar essa 

condição, ainda mais preponderante, de contato direto com o sujeito social enquanto 

criança e, consequentemente, em período de maior vulnerabilidade na construção de 

suas visões de mundo.  

Desse modo, a mídia forma juízos de valor nos sujeitos sociais, o que parece 

influenciar as relações sociais, já que está na interação a realização desse sujeito 

comoator social. O que esta pesquisa quer investigar reside na perspectiva viva de que 

esse mesmo sujeito é sistematicamente capturado pelo discurso hegemônico, eque tal 

processo de captura não representa um caminho sem volta, mas uma construção 

constante,por meiode apreensões realizadas e frustradas. Ao considerar esses momentos 

de passagem, em queas sensações e os comportamentos são apreendidos, o sujeito se 

manifesta de acordo comuma perspectiva direcionada ou tem seu particular permeado 

pelo genérico. Logo, antes mesmo de passar para o humano genérico de Heller, já 

possui parte desse particular apreendido, por intermédiode um movimento de 

imbricação. 
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Mais do que agir em conformidade com as normas do grupo, esse sujeito, como 

o jornalista que reproduz o discurso preconceituoso e estereotipado em relação ao 

favelado, reproduz as relações de produção, seguindo a lógica da ideologia de 

Althusser.  

Por isso, ele se coloca como uma peça de uma engrenagem em movimento, cuja 

participação é fundamental para continuar a propagar a ideologia da classe hegemônica. 

Contribui, assim, para o habitus, de Bourdieu, mas o faz sem de dar conta. Age 

envolvido – novamente recorremos a Bourdieu – pelo poder simbólico, uma força que 

está em todos os lugares e não está em lugar nenhum. Trata-se de uma orientação 

disfarçada de opinião, uma legitimação camuflada de autonomia, e como a mídia já foi 

compreendida, tanto por Bourdieu como por Althusser, como peça essencial nessalógica 

de poder na sociedade estruturada por classes, é inegável a participação dos veículos de 

imprensa nesse processo.  

Um processo no qual osjornalistas se apropriam do valor desse campo social 

para legitimar suas paixões pessoais, mas que também são usados como canal para a 

difusão de valores do mercado. Assim, da mesma forma que esses jornalistas criticam o 

turismo na favela do Rio, defendem uma intervenção das Forças Armadas também nas 

favelas do estado. Tanto para lazer, como para a segurança, o medo está localizado e o 

outsider, consolidado. 

Orlandi (2015) nos diz que as palavras não pertencem ao sujeito. Elas estão 

pairando sobre nossos sentidos, prontas para ser assimiladas em um contexto, sobretudo 

se são oferecidas pelas instituições legitimadas pela sociedade para cumprir esse papel. 

São os campos sociais de Bourdieu detentores do capital simbólico ou, emuma 

perspectiva similar, proposta por Althusser, são as instituições que possuem o aparelho 

hegemônico do Estado e, por isso, detêm o privilégio do local de fala. São esses campos 

– ou os indivíduos sociais que estão inseridos nesses campos sociais – que possuem uma 

espécie de outorga social para delimitar a fala, aquilo que deve ou não ser discutido. 

Apesar de não negar as características ativas da recepção, dotadas de discernimento e 

vontade própria, também se torna inegável destacar a potência de possibilidadesantea 

latente influência dessas instituições no meio social, sobretudo a midiática, 

diantedascaracterísticas de nossa sociedade midiatizada, conforme já mencionado por 

Sodré (2009). 
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Daí a importância dos veículos de comunicação no processo de construção da 

opinião das pessoas. Compreender essas pessoas comosujeitos sociais significa entender 

que todos os nossos valores vão sendo constituídos pelos valores da sociedade em que 

vivemos, assim, ao ingressar no mundo, o bebê passa a ser experimentado em 

determinados padrões preestabelecidos e os assimila, formando aquilo que Locke 

(1973) compreendeu como o pensamento. Dessa forma, o processo de formação do 

pensamento – uma característica individual – está associado aos ensinamentos da 

sociedade – uma característica do coletivo –, em que,por meiode sua propagação com a 

assimilação e repetição, tem-se o habitus de Bourdieu. 

Essa concepção de sociedade nos impõe condições que noseducampara nos 

transformarmos justamente em sujeitos sociais. Assim, ao exercermos nossa capacidade 

humana genérica, conforme nos ensina Heller (2004), a fazemos em consonância com 

uma expectativa lógica social. Essa compreensão pode dificultar o entendimento do 

processo de formação social, no qual, antes de sermos pais, médicos, mães, jornalistas, 

sindicalizados, heretossexuais ou homossexuais, ricos ou pobres, somos formados 

porum sistema de crenças e valores que nos constituem comoseres sociais. É evidente 

que essa construção é um processo contínuo e permanente, cujas escolhas são resultado 

dessas influências,que resultam nessas escolhas, oque só reforça a intervençãodo meio 

no qual o sujeito está inserido, com destaque para o papel relevante da imprensa nessas 

escolhas.  

 

1.7. A busca do controle social pela hegemonia discursiva 

A teoria do Gatekeeper analisa os critérios adotados pelos profissionais de 

comunicação para definir quais acontecimentos merecem ser noticiados e quais não 

devem ganhar publicidade. Em uma analogia a um grande portão aberto para 

determinados fatos e fechado para tantos outros, o jornalista é visto aqui como o 

porteiro nesse processo, ou seja, é a pessoa que vai determinar o que entra e o que fica 

de fora. A contribuição da teoria para essa pesquisa  transita pelaconsideração da 

subjetividade nesse processo de escolha. Assim, ao elencar determinados critérios 

estabelecidos pelo profissional de comunicação para que um acontecimento se torne 

notícia, a teoria não desconsidera que as avaliações são atravessadas pelas visões de 

mundo dos jornalistas. No entanto, o que esta pesquisa quer discutir é que as principais 
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teorias que buscam analisar o processo de formação da notícia parecem ignorar uma 

peça central nesse processo: a apreensão de parte da subjetividade do jornalista na 

sociedade midiatizada. 

A teoria do Gatekeeper é a que mais se aproxima dessa perspectiva, ao 

considerar a subjetividade do jornalista nesse processo, mas perde uma oportunidade 

valiosa de aprofundar o debate ao cogitarapenas as táticas dos profissionais de imprensa 

em tentar, eventualmente, driblar as determinações das linhas editoriais dos veículos em 

que trabalham. Não desconsideramos essas possibilidades, já que seria, pelo nosso 

entendimento, absurdo negligenciar a potencialidade de discernimento desses 

profissionais, mas, a despeito de toda a sua formação acadêmica – talvez cada vez 

menos qualificadadiante de uma perspectiva mercadológica nas formações superiores 

em alinhamento com os interesses privados –, é preciso salientar a preexistência de 

certasconvicções, resistentes asuas não confirmações nas relações sociais.  

Por isso, o conceito de preconceito formulado por Heller se mostra vívido, 

justamente em seu manifesto por meiodas relações (mesmo que virtuais), cuja 

materialização coloca-se, sempre, a cargo da linguagem, como nos discursos de 

jornalistas sobre as favelas do Rio noFacebook. São perspectivas arraigadas, que 

ganham vida na palavra. São reproduções camufladas de produções ou são as duas 

coisas, de acordocom a perspectiva da ideologia de Althusser, já que não representam as 

ideias, mas a materialização de propostas. Está, pois, na reprodução das relações de 

produção quando, em momentos de irreflexão, o jornalista reproduz conceitos que julga  

–e jura – serem seus. Quando fazem isso por meiode seus perfis pessoais em redes 

sociais e, portanto, fora deseu horário de expediente e de seus ambientes de redação, 

nesse momento, em que a ruptura não está em uso, ele se torna uma peça da 

engrenagem da reprodução do discurso hegemônico. Age como o lendário personagem 

de Charlie Chaplin, no filme Tempos modernos, quando continua a fazeros movimentos 

de produção necessários em uma engrenagem fabril, mesmo quando está caminhando 

pelas ruas e, consequentemente, não está diante da máquina. 

Mas assim como o personagem de Chaplin, muitos desses jornalistas não 

percebem o movimento que fazem de reprodução. Agem com naturalidade, como se 

esses discursos fossem seus, tal qual o personagem de Tempos modernos,que caminhava 

pela rua repetindo os gestos esperados porseu superior dentro da fábrica, mas 
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percebendo apenas o que deveria ser seu caminhar.  

As apreensões de comportamento, ao se realizarem, cumprem uma ordem 

preestabelecida, cujo risco de contradiscurso diminui ao se considerar que o poder de 

reflexão do sujeito já foi amplamente apreendido nesse processo, como o que acontece 

com jornalistas e professores, por exemplo – uma evidência ainda mais enfática éo 

exemplo do Centro Educacional Macedo Silva, conforme mencionado na introdução 

deste trabalho. Assim, para muitos jornalistas, a favela representa o risco. Está lá (e não 

aqui) a concepçãoda violência, da criminalidade. Da mesma forma, quem foge a esse 

estereótipo merece destaque além das páginas policiais. Tais apreensões de 

comportamentochegam, inclusive, às unidades de ensino, que, atravessadas por esse 

poder simbólico, cumprem o papel diante desse agendamento e atuam para manter a 

memória social categorizada em determinado viés, logicamente o preestabelecido, 

dominante. 

Antônio Gramsci (2002a; 2002b apud MORAES 2009, p. 35)compreende a 

hegemonia como a liderança ideológica e cultural exercida por uma classe social sobre 

outra. Esse controle só é adquirido por meiode um longo e contínuo processo de 

dominação de consciência e comportamento. São formas de agir e pensar introjetadas 

pelo sujeito que representam uma conformidade velada, já que, emsua predominância, 

não dá pistas desse processo de manipulação. Gramsci (2002), assim, vai defender que o 

domínio de uma classe sobre outras não está garantido pelo uso da força, mas pelouso 

gradual da ideologia. Essa sutil, mas relevante diferença em relação ao pensamento de 

Althusser (1985) fica evidente no traço contínuo e sucessivo de enfrentamento das 

forças antagônicas, para a conquista da hegemonia nessa arena, a qual Gramsci (2002) 

chamou de sociedade civil. Dessa forma, para o sociólogo italiano, a sociedade pode ser 

compreendida como um tabuleiro de xadrez e as instituições, as peças com a relevância 

que possuem nesse movimento em busca do xeque-mate (sempre com a necessidade de 

sua manutenção) ou da hegemonia. Da mesma forma, para se manter hegemônica, a 

classe deve saber proteger as peças corretas, assim como suas exposições também 

fazem parte de uma estratégia bem definida. 

 O interesse pela manutenção ou busca da hegemonia significa ter o controle 

social, ter o poder. Por isso, a conquista significa também conjugar essas relações com 

os sistemas político e econômico. O objetivo da classe hegemônica é manter o consenso 
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entre as relações e, para isso, ela precisa deixar os discursos o mais próximo possível da 

semelhança em prol de determinados interesses. Gramsci (Id.) deu a esse projeto um 

conceito: consciência operosa da necessidade histórica.  

 

Na perspectiva gramsciana, a hegemonia pode (e deve) ser preparada 
por uma classe que lidera a constituição de um bloco histórico que 

articula e dá coesão a diferentes grupos sociais em torno da criação de 

uma vontade coletiva – que Gramsci (2002a: 17) define como 

consciência operosa da necessidade humana. 

 

O que Gramsci (2002) está discutindo é a necessidade de a classe hegemônica 

manter o máximo de unidade possível para evitar fissuras e, dessa forma, manter a 

posição de ditar a organização da estrutura social. Arendt (2013, p. 129) chamou isso de 

controle, mas por meioda autoridade.Para a autora, é também uma forma de manter o 

poder, mas não sob a força: “A autoridade exclui a utilização de meios externos de 

coerção; onde a força é usada, a autoridade em si mesmo fracassou.”. Apesar de Arendt 

(2013) partir da premissade que a autoridade é uma forma ameaçada, diante daquilo que 

percebeu como uma fragilidade dos mecanismos de controle social, a contribuição mais 

significante da autora neste trabalho se dápeloentendimento de que a autoridade não é 

exercida com negociação.  

Para Arendt (2013), da mesma forma que a força inviabiliza a autoridade, a 

negociação também a descredencia, pois colocaria controlador (classe hegemônica) e 

controlado (classe dominada) em condições de igualdade. Ora, o que Arendt (2013) está 

nos dizendo é que a classe hegemônica não negocia com a classe dominada e que, 

aquilo que Gramsci (2002) chama de consciência operosa da necessidade histórica, pode 

ser compreendido como uma falsa consciência que nos leva a acreditar em um 

convencimento emum processo de escolhas. Há que se tomar cuidado 

comessesconceitos 

Não se admite a possibilidade aqui de que as classes dominadas e, portanto, os 

sujeitos que se encontram nessas condições não possuem a faculdade de enxergar a 

relação de domínio. Todo sujeito possui consciência ativa e poder de discernimento, os 

quais pode acionar a qualquer instante. Ocorre que não negar essa possibilidade não 

invalida a perspectiva de que a esse mesmo sujeito não são dadas as condições 

necessárias para a reflexão sobretodo o processo. Assim, da mesma forma que é 
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inegável a capacidade de exercer a potência de negar uma realidade como dada diante 

de momentos de ruptura, parece também significativo perceber que os parâmetros de 

avaliação estão condicionados pelos mecanismos de controle. 

Dahl (2012, p. 105), em sua proposta de análise da ciência política, ao discutir as 

desigualdades entre os povos, demonstra a grande dificuldade que os sujeitos 

pertencentes a grupos excluídos terão em se compararem com sujeitos de outros grupos. 

Para a autora, taisparâmetros são fortalecidos pela necessidade de uma proximidade das 

realidades. 

 

Devido a essas diversas comparações, numa sociedade com amplas 

desigualdades, um indivíduo pode ter um juízo relativamente 

favorável de sua própria condição, ainda que, objetivamente falando, 

ele esteja em situação seriamente desvantajosa em elação às elites. 

  

São essas espécies de bolhas sociais que garantem a inviabilidade deseus 

campos e não admitem que os sujeitos enxerguem além de um horizonte, que, assim 

como o cotidiano, parece dado ou, ainda, está pronto. Por meioda limitação de 

parâmetros, esses sujeitos aceitam, de forma menos questionadora, determinadas 

realidades e, assim, a classe hegemônica finge negociar com a classe dominada, mas 

não deixa de vigiá-la, sob a necessidade de manter o controle das relações e, com isso, 

da estrutura social. O jornalista PA, um dos entrevistados nesta pesquisa, parece resumir 

bem essa análise, ao defender que, mesmo o público com menor poder aquisitivo, se 

interessa por assuntos ligados à violência, a bairros habitados por moradores com maior 

poder aquisitivo: 

 

Minha tia, que mora na Pavuna, quer saber mais sobre a violência na 

zona sul do que no próprio bairro dela. Os próprios moradores da 
Chácara (do Céu) mostram muito mais interesse em assuntos de 

violência quando acontecem no Leblon ou em Ipanema, do que em 

outra favela do Rio.  

 

Assim, uma vez mantido o controle – imperceptível como o poder simbólico de 

Bourdieu –, está mantida a hegemonia da classe. 

Mas para manter essa estrutura, como já foi mencionado, é preciso uniros 

poderes das estruturas políticas e econômicass. Não à toa, grandes conglomerados 
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midiáticos são detentores depropriedades dos meios de produção. A eles pertence toda a 

infraestrutura de tecnologia e logística, que estão a serviço da hegemonia da cadeia 

produtiva em prol da maximização da lucratividade transnacional. Evidente que as 

mudanças provenientes dedescobertas tecnológicas afetaram a cadeia produtiva das 

mídias, desde sua forma até o conteúdo, impactando também a circulação e o consumo 

deinformação.  

 

1.7.1. O quarto poder antes dos três primeiros: o mercado da informação 

A mercantilização da informação ganhou contornos industriais de produção e 

digitalizou seu experimento. Essa realidade possibilitou uma amplitude sem precedentes 

do processo informativo, diante de uma exposição proporcional a sua valorização no 

mercado. Dênis de Moraes (2009), ao analisar a perda da credibilidade informativa da 

imprensa, na qual ainda repousava certa crença ingênua de imparcialidade, diante dessa 

ascensão mercadológica, deslegitima o entendimento do senso comum de que a mídia 

representa uma espécie de quarto poder (como se atuasse em mesmo grau de relevância 

com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para garantir o estabelecimento da 

ordem nacional). Para Moraes, há um notório imbricamento entre a imprensa e os 

poderes econômicos e políticos que inviabiliza um senso crítico e isento em suas 

narrativas. 

 

Pascoal Serrado tem razão quando diz que “no marco do mercado essa 

possibilidade [de quarto poder independente] é uma tolice, porque 
nessas condições só há um poder, que é do dinheiro, o poder que 

maneja as companhias e corporações” (MORAES, 2016, p. 122). 

 

Devemos considerar a essa proposição os gastos com publicidade de políticos 

durante suas campanhas e no exercício de seus mandatos em inserções nas grades de 

programação dos veículos de imprensa, sem, contudo, desconsiderar a fortuna que essas 

campanhas arrecadam, fruto de doações de grandes empreiteiras, muitas vezes, também, 

pelocaixa 2, como já foi comprovado pelo Judiciário brasileiro. Em função dessa 

relação, que se baseiano jogo de interesse pela busca do poder, é que Moraes (2016) 

deslegitima a mística da credibilidade jornalística, já que, para o autor, está claro que, 

apesar de a mídia procurar relatar os acontecimentos, invariavelmente, aquilo que é 

noticiado ou ignorado procura atender aos interesses do mercado.  
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Talvez aí resida a tendência de parte dos jornalistas chamarem denunciados da 

Lava Jato de empresários e acusados de roubo de celular, de bandidos, já que, de acordo 

comessaperspectiva, muitos profissionais de comunicação externam, em seus perfis 

pessoais em redes de relacionamento, suas indignação diante do interesse de turistas em 

conhecer uma favela no Rio. Afinal, para alguns profissionais de imprensa, assim como 

o sujeito de classe alta é empresário, mesmo fora deseu ambiente de trabalho e na 

qualidade de indiciado, o favelado pode representar uma ameaça. Essa mesma lógica 

discursiva autorizou policiais militares do Batalhão de Operações Especiais a matar, 

com um tiro, um morador do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. 

O crime aconteceu no dia 19 de maio de 2010 e foi motivado porque o morador Hélio 

Ribeiro estava usando uma furadeira para fazer um reparo na laje da casa onde morava. 

O agente confundiu o equipamento com uma arma e atirou na vítima, que caiu, já sem 

vida.20 

No dia 17 de março de 2014, policiais militares foram acusados por 

testemunhas, que conversaram com a reportagem da rádio BandNews FM, de matar a 

tiros a auxiliar de serviços gerais Cláudia Silva Ferreira, de 38 anos. O assassinato 

aconteceu no dia 17 de março de 2014. A vítima segurava um copo com leite e 

caminhava da casa onde morava, na favela da Cegonha, em Madureira, na zona norte do 

Rio, até a padaria. Em uma das vielas, um grupo de policiais militares confundiu o copo 

com uma arma e baleou a moradora. Após suamorte, seucorpo foi jogado no camburão, 

mas como o porta-malas abriu, acabou arrastado pela Avenida Intendente Magalhães.  

No dia 17 de setembro de 2018, o garçom Rodrigo Serrando, de 26 anos, foi 

morto ao ser baleado na favela Chapéu Mangueira, no Leme, na zona sul do Rio. 

Testemunhas afirmam que a vítima foi atingida porque carregava um guarda-chuva, 

confundido por policiais com uma arma.21 

Três episódios, aparentemente distintos, ocorridos em um intervalo de quatro 

anos, mas que mostram uma mesma similaridade: os olhares de quem não é da favela 

estão treinados paraenxergar o favelado como uma constante ameaça. Essa perspectiva 

                       
20Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/05/policial-do-bope-confunde-

furadeira-com-arma-e-mata-morador-do-andarai.html>, acesso em: 16/10/2018 

21Disponível em: <http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editorias-detalhes/familia-de-garcom-morto-no-

leme-realiza-prote>, acesso em: 16/10/2018. 
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de ver no morador da favela um outsider está legitimada pelas sistemáticas narrativas 

midiáticas. Pode-se discutir até que ponto essa proposta de costrução de outsider 

contribui para que agentes de segurança vejam armas no lugar de furadeira, copo de 

leite e guarda-chuva.  

Talvez, imagens como estas,a seguir,contribuam para diminuir essa dificuldade 

– na qual se pode continuar acreditando naquilo que a realidade já contradisse,sobre a 

construção dos conceitos de criminalidade –, mesmo diante deuma demonstração de 

arte. Acredita-se, então, que a possibilidade de abandonar essas tentativas de 

antecipação de verdadesnão confirmadas é a linha tênue da discussão proposta por 

AgnesHeller (2004). 

 

 

Fonte: Facebook.22 

Imagem 11: Reprodução do projeto Favelagrafia.23;24 

 

 

                       
22Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/str/favelagrafia/keywords_blended_posts?epa=SEARCH_BOX, acesso 

em 30 maio 2017. 

23Projeto de fotografia que tenta mudar a visão estereotipada sobre a favela. Para isso, conta com jovens 

de nove favelas que procuram retratar o cotidiano de quem vive nessas regiões. 

24Disponívelem: 

https://www.facebook.com/search/str/favelagrafia/keywords_blended_posts?epa=SEARCH_BOX,  

acesso em: 17/12/2017 

https://www.facebook.com/search/str/favelagrafia/keywords_blended_posts?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/str/favelagrafia/keywords_blended_posts?epa=SEARCH_BOX
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Fonte: Reprodução internet25 

Imagem 12: Eike Batista em sua mansão no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

                       
25Disponível em http://www.osul.com.br/carroes-estao-de-volta-a-mansao-de-eike-batista/, acessado em: 

19/12/2017 

http://www.osul.com.br/carroes-estao-de-volta-a-mansao-de-eike-batista/
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2. Beira-Mar e Pezão: o estereótipo de criminalidade que corrobora o discurso 

hegemônico 

 

2.1.Apresentando os estudos de caso 

Luiz Fernando da Costa nasceu no dia 4 de julho de 1967, no município de 

Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em 1975, cursava a primeirasérie do ensino 

fundamental na Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha, na Favela Beira-Mar. O 

jovem negro favelado ede origem humilde não conheceu o pai. Fora criado, com as duas 

irmãs, pela mãe, Zelina Laurentina da Costa, descrita pelos moradores da região 

(conforme matéria analisada mais à frente) como uma pessoa presente na educação dos 

filhos. Chegou a ser coroinha na paróquia localizada na mesma favela onde cresceu. 

Ainda adolescente, serviu o Exército, de onde acabou excluído em 28 de novembro de 

1986, após ser preso pela Polícia Civil. Quatorze dias antes, havia sido flagrado 

assaltando uma empresa em Duque de Caxias. Era a morte de Luiz Fernando da Costa e 

o nascimento de Fernandinho Beira-Mar. 

O primeiro parágrafo é o máximo de informação que esta pesquisa conseguiu 

coletar, ao analisar 33 matérias on-line, entre janeiro de 1992 e dezembro de 2002, 

sobre a vida pregressa e o perfil pessoal do maior narcotraficante de armas e drogas do 

Brasil. A carência de reportagens sobre Luiz Fernando da Costa contrasta com a 

quantidade de informações sobre as realizações do bandido Fernandinho Beira-Mar. 

Para este trabalho, tal desproporção é significativa para reiterar algumas hipóteses aqui 

levantadas. 

 As 33 matérias, verificadas no intervalo de duas décadas, foram obtidas 

noGoogle, em decorrência da pesquisa pela palavra-chave “Fernandinho Beira-Mar”. O 

método utilizado procurou privilegiar a forma como o criminoso é reconhecidamente 

chamado pela mídia e pelos comparsas de crime. Entende-se que a mesma busca pelo 

nome de batismo do bandido não surtiria o mesmo efeito, tendo em vista a possibilidade 

de homônimos e a consequente ineficácia de resultados. A faixa temporal da pesquisa 

procurou considerar o período de maior evidência midiática do criminoso até sua prisão, 

já que, notoriamente, na década de 1990, Fernandinho Beira-Mar se notabilizou como o 

maior narcotraficante de armas e drogas ilícitas do país. 
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 O número de resultados encontrados para Fernandinho Beira-Mar (33) poderia 

ser mais expressivo se considerarmos que a internet ainda dava os primeiros passos no 

Brasil no mesmo período em que o criminoso esteve em evidência midiática, mas, para 

efeito de resultados esperados por esta pesquisa, o que mais chama a atenção é a grande 

quantidade de matérias jornalísticas em que são abordadas as questões ligadas às ações 

criminosas de Fernandinho Beira-Mar, em detrimento do baixo número de reportagens 

sobre a vida pessoal do criminoso.  

 Para efeitos didáticos, esta pesquisa dividiu esse universo de matérias coletadas 

em duas categorias: Policial e Sociedade. Nas matérias destinadas à categoria Policial, 

foram consideradas as reportagens que tratam exclusivamente das ações do bandido e da 

necessidade de sua captura, passando porsua periculosidade, prisão e prováveis 

sucessores na organização criminosa, seu comportamento no presídio, transferência para 

outros presídios, audiências na Justiça e condenações. Já as menções de qualquer 

natureza feitas a sua escolaridade, família, religiosidade, curiosidades da infância, 

relacionamentos amorosos ou ainda alguma atribuição de status pelo fato de ser um 

importante criminoso (desde a forma como ostentava uma vida de luxo enquanto era 

bandido até uma entrevista de opinião) foram consideradas na categoria Sociedade. No 

caso específico de Fernandinho Beira-Mar, das 33 matérias produzidas no intervalo de 

duas décadas, três estão incluídas na categoria Sociedade e as 30 restantes, na categoria 

Polícia. Em temos percentuais, os números representam 9% e 91%, respectivamente.  

É preciso aqui abrir um importante parêntese: o material foi selecionado pela 

internet, o que não nega a possibilidade (mesmo que irrisória) de mudança na produção 

do resultado final, já que as variações estão condicionadas à data da coleta de dados 

realizada26 e ao endereço de IP27 da máquina de onde a pesquisa foi feita. Apesar da 

variação, o método foi mantido em função da expressividade do resultado alcançado e, 

ainda, da inexpressividade das variações de acordo com os parâmetros 

anteriormentemencionados, o que, em última análise, parece corroborar determinadas 

hipóteses que motivaram esta pesquisa. Tais esclarecimentos se fazem válidos, 

                       
26Pesquisa feita em 7 de julho de 2018. 

27IP vem do termo inglês Internet Protocol, que significa determinada combinação de números capazes de 

identificar o dispositivo em uma rede. Esses dispositivos representam parte de uma rede e são 

identificados por um número de IP único dessa rede. 
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sobretudo, porque os métodos utilizados foram os mesmos para os outros dois objetos 

de estudo desta pesquisa: os criminosos Luciano Martiniano, mais conhecido como 

Pezão, cujas matérias vão ser analisadas ainda neste capítulo, e Celso Pinheiro Pimenta, 

mais conhecido como Playboy,cujas análises de matérias são ainda mais significativas 

para esta pesquisa, razão pela qual será destinado a elas um capítulo à parte.   

Para a pesquisa de Luciano Martiniano foi possível acessar 48 matérias, de 

janeiro de 2007 a dezembro de 2017. O período contempla a entrada do bandido no 

mudo do crime até o momentoem que ele passa a ser apontado, pelas forças de 

segurança pública do Rio de Janeiro, como o criminoso responsável pela venda de 

drogas ilícitas no conjunto de favelas do Alemão. O termo escolhido para a pesquisa 

não considerou o apelido do bandido porque parte da mídia tradicional também trata o 

criminoso pelo nome de batismo. Além disso, o apelido Pezão não é incomum, sendo 

utilizado também por outros criminosos, alguns deles, inclusive, conhecidos pela 

população.  

O que não é conhecido do grande público é a história de vida de Luciano 

Martiniano de Souza. As únicas informações sobre o perfil do bandido dão conta de que 

ele nasceu no conjunto de favelas do Alemão, no dia 19 de junho de 1975. É filho da 

união entre a paraibana Josefa Martiniano e o carioca Manoel Martiniano. Desse 

relacionamento, além do primogênito, Pezão, o casal teve ainda mais quatro filhos. 

Assim como Fernandinho Beira-Mar, Pezão é negro, favelado e de origem social 

humilde. Atualmente, encontra-se foragido da polícia e a recompensa para quem der 

informações que levem à prisão dele está em R$ 30 mil. As semelhanças entre Pezão e 

Beira-Mar não ficam restritas aos aspectos físicos e sociais. A mesma pesquisa realizada 

com o nome Luciano Martiniano provocou o resultado de 48 matérias. Desse total, 46 

estão incluídas na categoria Polícia e apenas duas encontram-se na categoria Sociedade. 

Proporcionalmente, essa divisão representa 94% e 4%, respectivamente.  

Mais do que entender essas diferenças entre categorias e justamente para tentar 

desvendaressas discrepâncias, faz-se necessária uma análise de discurso sobre as 

narrativas midiáticas produzidas na categoria Sociedade. Tal estudo parece oportuno 

para analisar ainda a produção simbólica orientadapelo discurso hegemônico, em uma 

perspectiva de construção de identidades baseada na alteridade e na formação de uma 

proposta de memória social. 
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2.2.O caso Beira-Mar no jornal O Globo 

No dia 9 de junho de 2010, foi publicada no site de O Globo uma matéria do 

jornalista Antônio Werneck sobre o perfil de Fernandinho Beira-Mar,28 oito anos depois 

de sua prisão. 

A reportagem – classificada de acordo com as metodologias apresentadas por 

esta pesquisa situa-se na categoria Sociedade – traz, logo no primeiro parágrafo, quatro 

adjetivos: “difícil”, “aplicado”, “famoso” e “duro”. A primeira qualificação dada pelo 

repórter não é aBeira-Mar, mas à própria matéria. O jornalista classifica como complexa 

sua intenção: responder aos eleitores o motivo pelo qual Luiz Fernando da Costa se 

tornou Fernandinho Beira-Mar. O início, extremamente opinativo, provoca um diálogo 

silencioso entre o profissional com ele mesmo. Funciona como se o jornalista chamasse 

para si a missão(levando emconsideração, mais uma vez, que esta pesquisa não ignora 

que todos os profissionais de humanas se veem em missãode elucidar os motivos que 

levaram um menino a se tornar um criminoso tão perigoso),talvez ainda mais do que 

isso, tentasse encontrar a chave para esclarecer os motivos para que certaspessoas 

passem a fazer parte de um processo de desvio diante daquilo que é moralmente 

aceitável para o convívio em sociedade. O que o jornalista persegue, então, nesse 

contexto, são pistas que façamcom que apopulação reconheça quando uma pessoa está 

tomando um caminho de desvio social. Em suma: quase que encontrar uma receita de 

bolo para o desvio social, em uma perspectiva que o jornalista se considera capaz de 

auxiliar os leitores na construção desse entendimento. Assim, ele parece acreditar que 

está apto a desempenhar o papel de uma espécie de justiceiro, que é esperado pela 

sociedade. 

 

                       
28Matéria de 09/06/2010, atualizada em 04/11/2011. Disponível 

emhttps://oglobo.globo.com/rio/fernandinho-beira-mar-dificil-explicacao-para-transformacao-do-bom-

aluno-coroinha-no-2997068, acesso em 12/04/2017. 

 

https://oglobo.globo.com/rio/fernandinho-beira-mar-dificil-explicacao-para-transformacao-do-bom-aluno-coroinha-no-2997068
https://oglobo.globo.com/rio/fernandinho-beira-mar-dificil-explicacao-para-transformacao-do-bom-aluno-coroinha-no-2997068
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Fonte: O Globo.29 

Imagem 13: Trecho da matéria sobre o perfil de Luiz Fernando da Costa. 

 

 O primeiro parágrafo de uma matéria jornalística traz, em suma, o que há de 

mais precioso na produção da narrativa que vai se desencadeando ao longo do texto. O 

chamado lide, do inglês lead, mostraas informações que, por merecerem destaque, 

devem cumprir a missão de prender a atenção do leitor (ou ouvinte ou telespectador, 

dependendo do veículo). Não faltam teorias que abordam técnicas para auxiliar 

profissionais de imprensa na escolha correta da estrutura textual do gênero. Justamente 

por não se tratar de uma ciência exata, a subjetividade é ainda mais acentuada na 

profissão de jornalismo, o que requer ainda mais o uso de técnicas claramente definidas 

para que haja certo grau de uniformidade diante de uma matéria.  

A teoria do Gatekeeper, por exemplo, não desconsidera a subjetividade do 

profissional de imprensa diante do processo noticioso, mas consideraparâmetros que 

devem ser seguidos pelo jornalista para a produção de uma matéria. Ao defender a 

relevância de um tema, argumentaque o assunto deve possuir um interesse coletivo, já 

que está no processo de identificação, responsável por apreender o sujeito. Mas a teoria 

                       
29Matéria de 09/06/2010, atualizada em 04/11/2011. Disponível 

emhttps://oglobo.globo.com/rio/fernandinho-beira-mar-dificil-explicacao-para-transformacao-do-bom-

aluno-coroinha-no-2997068, acesso em 12/04/2017. 

https://oglobo.globo.com/rio/fernandinho-beira-mar-dificil-explicacao-para-transformacao-do-bom-aluno-coroinha-no-2997068
https://oglobo.globo.com/rio/fernandinho-beira-mar-dificil-explicacao-para-transformacao-do-bom-aluno-coroinha-no-2997068
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do Gatekeeper considera ainda a subjetividade do jornalista nesse processo de 

construção noticiosa. O que eladefende é que o tecnicismo não apaga a visão de mundo 

desse profissional. É o jornalista, em última análise, quem decide quais fatos devem ser 

noticiados. Compreender o valor de um acontecimento, ao ponto de ele ser merecedor 

de publicação, é uma das preocupações da teoria do Newsmaking, que se aproxima da 

discussão proposta por esta pesquisa, já que considera a cultura profissional 

interiorizada pelo jornalista. Mas até que ponto esses valores introjetados pelos 

profissionais de imprensa foram difundidos pela mesma mídia tradicional da qual esse 

jornalista faz parte? Até que ponto o sujeito, antes de se formar jornalista, está em 

avançado estágio de formação social,por meiode valores perpassados pelo discurso 

hegemônico? Perguntas que devem ser analisadas criteriosamente ao longo deste 

trabalho. Por ora, voltemos à matéria sobre Fernandinho Beira-Mar. 

 A necessidade de explicar os motivos que levam uma pessoa a se tornar um 

criminoso parece menosprezar a imprevisibilidade diante dos acontecimentos que 

podemdeixar os sujeitos vulneráveis. Desde sempre, o homem quer compreender o que 

acontece a sua volta. A história já mostrou que a compreensão do mundo já passou pelo 

sobrenatural, por meio de mitos e deuses, e chegou ao sujeito cognoscente, sobretudo na 

era pós-Iluminismo, em quea razão passou a ter o lugar central para a explicação das 

coisas, ocupando o espaço que antes pertencia ao divino. Todo esse processo é uma 

tentativa constante de frear o medo, já que o homem teme aquilo que não compreende. 

O medo do desconhecido faz com que o indivíduo procure, na medida do possível, 

antecipar prováveiscenários que possam lhe mostrar caminhos alternativos àqueles que 

o leve a escapar de onde o medo se torne uma realidade. Assim, o medo é uma 

apreensão e sua localização, uma forma de evitar o contato.  

 Por isso, Matheus(2011)identifica no medo o elo das narrativas de violência 

produzidas pela mídia tradicional, eoconceito de continuum narrativo tratado pela autora 

procura cumprir justamente esta função: encontrar um nexo de continuidade nas 

histórias violentas narradas pelos profissionais de imprensa. Antônio Werneck busca 

exatamente isso. O jornalista quer respostas que sirvam como uma espécie de bússola 

para orientar os cidadãos de bem nessecotidiano marcado pelo caótico. A proposta volta 

a ser estabelecer parâmetros que levem os sujeitos a terem as próprias muralhas 
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suspensas (alertas), já que o indesejado (outsider) convive com ele no meio social, cujas 

barreiras estão deslocadas do físico para o simbólico.  

 Não por acaso o jornalista optou pelos adjetivos “difícil”, “aplicado” e “famoso” 

logo no primeiro período da matéria. Para o profissional de imprensa, a complicada 

explicação da qual ele se incube ganha um contorno de complexidade ainda maior, já 

que o menino Luiz Fernando da Costa era um aluno aplicado. Diferente da matéria 

analisada no início do primeiro capítulo desta pesquisa, em queera veiculada a 

informação trazida pelo Extra, pautada naespeculação de quem seria o substituto de 

Celso Pinheiro Pimenta no comando pela venda de drogas ilícitas no conjunto de 

favelas da Pedreira, a evidência da não informação estava naquilo que era dito.Nesta 

narrativa sobre Fernandinho Beira-Mar, a informação está naquilo que deixa de ser 

informado, já que a matéria, ao demonstrar perplexidade diante do fato de um aluno 

aplicado se tornar um criminoso, sugere que a criminalidade está vinculada ao grau de 

instrução do sujeito. O primeiro sinal de personificação da criminalidade, por meioda 

escolaridade, faz parte do arcabouço teórico do qual a Análise de Discurso se debruça 

para compreender não somente aquilo que está no texto, mas também na omissão do 

que poderia estar informado. Eni Orlandi(2015, p. 28) contribui com o tema:“Essa nova 

prática de leitura, que é a discursiva, consiste em considerar o que é dito em um 

discurso e o que é dito em outro, procurando escutar o nãodito naquilo que é dito, como 

uma presença de ausência necessária.”. 

Antes da análise do terceiro adjetivo que compõe o primeiro parágrafo da 

matéria, propositalmente vamos discutir o sentido oferecidopela quarta qualificação 

atribuída à infância de Luiz Fernando da Costa. O jornalista menciona que todos os 

colegas do menino pobre da favela Beira-Mar optaram por não entrar para o crime 

organizado, preferiram uma vida de trabalho duro. De acordo com Hobsbawm (2017), o 

conceito de bandido vem do italiano bandito, cujo significado é homem banido, exilado, 

ou seja, aquele que está fora da lei. Logo, sua etimologia procura juntar,em um mesmo 

grupo, todas as pessoas que não obedecem às exigências de uma sociedade, colocando 

em risco o convívio entre os comuns. A origem do significado não traz nenhumarelação 

com o grau de instrução do sujeito, mas com sua conduta moral. Por isso, finalmente, é 

preciso esclarecerconfusões e retirar do individual o que está consubstanciado na ordem 

do coletivo. Dessa forma, a matéria poderia simplesmente mencionar que os outros 
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colegas de Luiz Fernando da Costa optaram pelo trabalho – regular e legal – em 

detrimento do crime. A finalização do raciocínio não traria prejuízo de sentido para os 

leitores, mas provocaria outro sentido de entendimento. 

A matéria trabalha com a dicotomia escolaridade e criminalidade, em uma 

espécie de não dito relacional. A narrativa procura atenuar o fato de a mãe de Beira-Mar 

ser pobre diante da qualidade de ser participativa no processo de formação educacional 

dos filhos. Acredita-se haver aí um símbolo implícito que determina que do pobre não 

se pode esperar, naturalmente, responsabilidade no processo de formação dos filhos. 

Esse signo está subentendido na segunda camada de Barthes (2001) e age de acordo 

com o não dito de Orlandi (2015). Um não dito que significa deslegitimar aqueles que 

têm menor poder aquisitivo de serem compreendidos como atores responsáveis no 

cenário social.  

Assim, se parece que falta aos menos favorecidos a capacidade de gerir as 

próprias famílias, o que se pode dizer de uma sociedade? Dessa forma, o pobre da 

narrativa produzida pela matéria do site de O Globo assemelha-se ao negro do discurso 

colonial de Barthes (2001), e o elo narrativo também perece estar a serviço da 

apreensão, cuja capacidade fixadora do estereótipo vai manter o pobre do site de 

notícias como outsider tanto quanto o preto colonizado de Bhabha (2014). Está na 

fixação do estereótipo a manutenção da alteridade diante não só daquilo que ao outro 

falta, mas, acredita-se, sobretudo, no entendimento de que esse outro está no lugar em 

que deve estar.  

Essa falta de perspectiva, de limitar a potência de mudança (sempre 

considerando a faculdade da capacidade reflexiva dos sujeitos), reduz a reflexão do 

sujeito, que parece passar a considerar como parâmetros seus pares dentro dessa 

perspectiva social categorizante. Dahl (2012), em seu estudo sobre os hiatos sociais, 

com um olhar voltado para a ciência política, analisa essa condição em relação à 

incapacidade dos sujeitos dos grupos estigmatizados se compararem àqueles que 

pertencem aos grupos não estigmatizados, conforme já discutido neste trabalho. Essa 

análise sugere uma reflexão acerca das falas dos personagens moradores da favela 

Beira-Mar utilizados na reportagem de Antônio Werneck. 
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Fonte: O Globo.30 

Imagem 14: Trecho da matéria sobre o perfil de Luiz Fernando da Costa. 

 

A fala de Marcelo Barreto, amigo do traficante, condiciona o bom desempenho 

escolar de Luiz Fernando da Costa à improbabilidade, que passa a ser uma realidade 

mais à frente, de o menino da favela virar criminoso. A palavra “oportunidade”, na fala 

do mesmo personagem e utilizada na narrativa da matéria em conformidade com 

critérios de escolha na edição, parece denotar o sentido de que Luiz Fernando, assim 

como os outros amigos, teria nos estudos uma chance de não se tornar um bandido. 

Uma análise epistemológica da palavra “oportunidade” pode nos remeter às condições 

atuais que a vida oferece para conseguir coisas positivas mais à frente. Uma espécie de 

tomar o caminho certo.  

Vale notar a construção do entendimento proposto pela narrativa do jornal O 

Globo, na qual parte-se do ponto de vista de que há uma intencionalidade velada, mas 

dicotômica, ante as inúmeras possibilidades que o sujeito tem de se tornar um criminoso 

de acordo com suas condições econômicas. Em suma, a matéria parece sugerir que as 

                       
30Matéria de 09/06/2010, atualizada em 4 nov. 2011. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/rio/fernandinho-beira-mar-dificil-explicacao-para-transformacao-do-bom-aluno-

coroinha-no-2997068, acesso em 12/04/2017. 

https://oglobo.globo.com/rio/fernandinho-beira-mar-dificil-explicacao-para-transformacao-do-bom-aluno-coroinha-no-2997068
https://oglobo.globo.com/rio/fernandinho-beira-mar-dificil-explicacao-para-transformacao-do-bom-aluno-coroinha-no-2997068
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chances de um pobre ser bandido são maiores, porque as oportunidades alcançáveis são 

menores. Mas por que isso não está claro no texto?  

Talvez porque não seja interessante para a classe hegemônica que o sujeito em 

condições financeiras desfavoráveis enxergue esseslimitadores econômico, político e 

social em seu horizonte. Essas possibilidades aumentariam as chances de esse sujeito 

ampliar seus parâmetros diante dessas condições e, com isso, questionar a realidade em 

que vive e, ainda,na qual gostaria de viver. 

Essa proposta pode caminhar em conjunto com a noção de revitalização, uma 

premissa fundamental da Filosofia, a ciência dos questionamentos. Assim como 

Heller(2000) quis compreender o sujeito social por meio da história, Danilo Marcondes 

(2007) quer explicar a Filosofia sob o olhar da história. Para o autor, a origem dessa 

ciência reside na passagem do entendimento de mundo, do sobrenatural para o natural.  

Nessa transição, o homem deixa de tentar compreender o que está a sua volta 

quando aquilo escapa seu alcance ou, ainda, reside em outro mundo. Essa característica 

começa a ser rompida em 500 a.C., pelo encontro entre povos de culturas distintas nos 

portos de Mileto e Éfeso, onde circulavam mercadorias pelo Mar Mediterrâneo. O 

processo de encontro entre culturas levou esses povos à relativização de verdades até 

então entendidas como prontas e acabadas. O entendimento desse processo fez com que 

muitos desses povos revissem sua compreensãodo mundo. 

Na descrição de Marcondes, pelo contato, potencializaram-se novas 

possibilidades de enxergar – e explicar – o mundo. No entanto, parece que, nesse 

contexto, essa perspectiva só se realizou porque os campos ideológicos deixaram o 

caráter fixante e permitiram o contato, em que cada grupo seguia as orientações dos 

respectivos discursos hegemônicos. Esse cenário não parece ser o mesmo encontrado 

nos dias de hoje, em que as relações seguem, em sua grande maioria e na maior parte do 

tempo, balizadas pela lógica proposta nas narrativas que servem às classes 

hegemônicas. 

É numa sociedade predominantemente midiatizada que esta pesquisa acontece. 

Logo, parte-se da premissa de que, ao utilizar esses personagens, a reportagem não só 

cumpre, de forma coagida,com os interesses do discurso hegemônico, mas o próprio 

profissional de imprensa acredita contribuir com uma narrativa importante perante a 
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reflexão da situação em debate. Assim, o que está em discussão é que, da mesma forma 

que os personagens da matéria reproduzem os interesses da classe hegemônica ao 

acreditaremque contribuem para um processo reflexivo, o jornalista, ao agir da mesma 

forma, também pode ser compreendido como um personagem da história,um 

personagem do Quarto Narrador de Soster (2017),cujo conceito será discutido adiante. 

A narrativa ainda parece tomarcerto cuidado ao informar ao leitor que Beira-Mar 

se tornaria um bandido famoso. No dicionário, uma pessoa famosa é alguém com 

características fora do comum, o que nos faz pensar que Beira-Mar produz alguma coisa 

que extrapola as ações de um bandido no diaadia. Justamente diante desse tipo de 

reputação conquistada  – e atestada pelos veículos de comunicação–, diante das ações 

criminosas, sai de cena o menino pobre da favela de Duque de Caxias Luiz Fernando da 

Costa e entra em cena Fernandinho Beira-Mar, uma celebridade no mundo do crime, em 

um contexto de previsibilidade de movimento, contudo, um tanto além do que a 

sociedade espera do comportamento de um bandido. Seria como se os veículos de 

comunicação reforçassem que Luiz Fernando virar bandido está dentro daquilo que a 

construção social da criminalidade espera, no entanto, ao se tornar Beira-Mar, o 

criminoso foi além das expectativas para o papel social do bandido e, por isso, passa a 

ganhar notoriedade. Com esse raciocínio, nota-se que esse espaço na mídia ocorre em 

função muito mais de suas ações criminosas do que em relação a suas características 

pessoais. 

Se considerarmos que o termo “celebridade” refere-se a um rótulo, partiremos do 

pré-requisito de que alguém caracteriza as ações de uma pessoa em determinadas 

condições que as coloca em evidência social. O raciocínio não pode encontrar outro 

caminho em uma sociedade midiatizada, conforme já mencionou Sodré (2009), senão o 

de atribuir aos veículos de comunicação esse papel preponderantemente referenciador 

para os sujeitos sociais. Isso responde ao questionamento de Vera França (2014)– o que, 

evidentemente, ela vai responder na mesma obra –,que procura entender qual a 

contribuição da mídia na construção de celebridades. De fato, é possível constatar a 

influência midiática nesse processo,afinal, são os profissionais de imprensa que 

selecionam os fatos que julgam ser relevantes,por meio de parâmetros que devem estar 

em consonância com o valor de notíciaatribuído a eles (fatos). Algo ou alguém deve se 

tornar conhecido (celebridade) quando reúne características que fujam à normalidade. 

Ou, ainda, de acordo com a própria autora: “Diz de alguém que se torna conhecido por 
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muitas pessoas, reconhecido por aquilo que é ou faz, cultuado enquanto uma certa 

excepcionalidade digna de admiração ou reverência.” (p. 19). 

Parece pouco provável que alguém suscite alguma dúvida quanto ao caráter 

pouco comum das ações criminosas de Fernandinho Beira-Mar, o que corrobora a ideia 

de ele ter se tornado um bandido famoso. A questão na análise desta matéria não está, 

ao que parece, no dito, mas exatamente naquilo que se diz sem se dizer;está na 

perspectiva de contribuir com a manutenção de uma memória social, já que, ao 

deixarem evidente o interesse pelo bandido, os veículos parecem mostrar que ali se 

encontram características de excepcionalidade. Logo, parece estar em Beira-Mar aquilo 

que é incomum, mas foi em Luiz Fernando que as ações levaram a um caminho já 

esperado. Essa compreensão parece mais clara à medida que a construção lógica desse 

entendimentoé similar à de Luciano Martiniano, mas escapa perante Playboy. O que 

produz discussão acerca da reiteração do estereótipo de criminalidade está relacionado 

com a produção do entendimento de criminalidade no senso comum, cujos novos 

processos de reforço contínuo podem constituir a memória social de um povo. 

A memória de uma sociedade é construída pela relação do povo que a constitui. 

Está no vívido, nas interações – que são a substância de um povo–, ou, de acordo como 

o próprio entendimento de Heller (2000), ao considerar as reações sociais como 

unidades de força produtivade uma sociedade, já que, em última análise, as relações vão 

construir a história, que acaba por representar a substância da sociedade. Logo, parece 

razoável o raciocínio de que essa memória é atravessada pelo comportamento dos 

sujeitos.  

Mas é preciso voltar um pouco nesta análise e não ignorar que esses 

comportamentos sãoinfluenciados pela expressividade do habitus de Bourdieue o 

representam. Desse modo, o discurso passa a fazer sentido quando marca o resgate de 

valores introjetadosou rompe com eles. Isso significa que os discursos são a reprodução 

ou a contestação de valores solidificados (ou em processo de solidificação), logo, o 

discurso é um enunciado, já que é atravessado por outros discursos. Novamente, 

recorremos a Orlandi (2015, p. 30): 

 

O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. 

Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar 
também significa nasnossas palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o 

que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os 
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sentidos se constituem nele. Por isso, é inútil, do ponto de vista 

discursivo, perguntar para o sujeito o que ele quis dizer quando disse 

x. 

 

Foucault (1996), em seu célebre discurso durante aula inaugural no Collègede 

France, tratava desse tema ao mencionar a necessidade de se deixar levar pelos 

discursos que o constituíram até aquele dezembro de 1970. O pronunciamento deu 

origem à obra em que o filósofo francês procura analisar o discurso, considerando a 

potência de poder embutida nele e, portanto, a necessidade de seu controle para a 

manutenção do poder hegemônico. Foucault (1996) já nos dizia que a disputa pelo 

poder passa, necessariamente, pelo domínio da palavra ou do discurso. Um jogo em que 

o que está em risco são os sentidos do sujeito. Orlandi (2015) considera que aquilo que 

se quer dizer passa pelo resgate do que já foi dito e pela intenção de onde se quer 

chegar. Isso implica articular aquilo que vai fazer sentido construído sobre a lógica do 

que já faz sentido para o sujeito.  

Assim, o que parece ter ficado no campo do esquecimento é reativado, e esse 

novo acesso compõe a memória social de um povo. Orlandi (2015) quer nos dizer que o 

discurso cumpre sua função, de nos lembrar daquilo que não imaginávamos sequer que 

tínhamos esquecido, queestava guardado em algum ponto de nossa memória, mas, como 

não foi apagado, emerge por meiode nossa consciência, processoeste que Hobbes 

(1997) já ajudou a identificar como um fenômeno da ordem do coletivo. Por isso 

também o discurso está presente. 

O que o jornalista Werneck faz é ajustar sua narrativa aos condicionamentos 

interiorizados pela sociedade. Assim sendo, não é necessário que a matéria mencione a 

dicotomia escolaridade e criminalidade, tendo em vista que isso já faz parte do senso 

comum, já que essa percepção está contida no universo da memória social. É 

importante, ainda, ressaltar que essa relação é automática, mas não é autônoma, e esse 

ponto é considerado crucial para esta pesquisa, sendo por isso detalhado mais à 

frente.No decorrer da matéria, a dicotomia continua sendo sustentada, com o acréscimo 

de informações referentes às ações criminosas de Fernandinho Beira-Mar até sua prisão, 

em abril de 2001, durante ação do Exército colombiano. 
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2.3. O caso Beira-Mar na Folha de SãoPaulo 

Há 17 anos, em novembro de 2002, ano da prisão de Fernandinho Beira-Mar,o 

então editor chefe da Folha Online publicou uma matéria31 em que também procurou 

analisar o perfil de Fernandinho Beira-Mar. Na narrativa – que assim como a matéria de 

Antônio Werneck também compõe a categoria de Sociedade –, logo após o primeiro 

parágrafo, em que o autor parece introduzir a história de Luiz Fernando da Costa, 

Ricardo Feltrin começa um texto descritivo no qual, da mesma forma que Werneck, 

relaciona a condição social de Beira-Mar às poucas possibilidades de tentar fugir da 

criminalidade. No caso de Feltrin, os argumentos parecem cumprir também a 

manutenção da construção simbólica relacional entre criminalidade e pobreza. 

O primeiro parágrafo é pouco opinativo e o único adjetivo que aparece é 

“maiores”, uma referência à dimensão que Beira-Mar atingiu no mundo do crime. O 

texto e as impressões até aqui são similares aos apresentados pelo colega Antônio 

Werneck, de O Globo, em relação à fama de celebridade que o bandido conquistou com 

suas ações.  

 

                       
31Matéria veiculado em 1/09/002. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u58844.shtml>, acesso em 19/08/2018 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u58844.shtml
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Fonte: Folha Online.32 

Imagem 15: Trecho da matéria com o perfil de Luiz Fernando da Costa. 

 

Mas no segundo parágrafo, dedicado sobre a infância de Luiz Fernando da 

Costa, o primeiroadjetivo digitado é “pobre”. Agora, além da dicotomia escolaridade e 

criminalidade, já que, na infância, Luiz Fernando foi um aluno aplicado, o texto que se 

apresenta mostra uma sutil linearidade entre a pobreza e a criminalidade, sobretudo 

quando o jornalista menciona que o jovem Luiz Fernando ainda tentou seguir uma 

profissão, ao ingressar no Exército, o que poderia representar uma maneira de tirá-lo da 

miséria, sem, com isso, precisar recorrer ao submundo do crime. Ao fim, o profissional 

de imprensa dá a entender que, apesar do esforço, não houve alternativa, e Beira-Mar 

torna-se um criminoso, num quase uso do advérbio “enfim”. 

O que foidito na matéria é que toda pessoa busca alternativas para sair da 

pobreza; o que está dito por meiodo nãodito é que, para uma pessoa de origem humilde, 

conseguir deixar a pobreza sem entrar no mundo do crime significa estar diante de uma 

                       
32Matéria de 11/09/2002. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u58844.shtml, acesso em 20 dez. 2017. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u58844.shtml
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situação quase que extraordinária e, como um fato considerado inusitado, deve se tornar 

notícia. Talvez seja preciso compreender a dimensão teórica que pode dar conta de 

certas propostas narrativas, como as analisadas até aqui. 

A teoria doNewsmaking – termo inglês que significa produzir notícias – procura 

analisar o que é levado em conta pelos veículos de comunicação para transformar um 

acontecimento em notícia. O estudo elenca três pilares de sustentação teórica ao 

procurar entender esse processo,em conformidade com os requisitos dados ao conteúdo 

de determinadas situações: a disponibilidade estrutural necessária nessa ação, a maneira 

como a imprensa admite o entendimento de seu público e, finalmente, a análise desse 

conteúdo em relação à produção noticiosa da concorrência – uma forma de organizar a 

estrutura noticiosa de modo a não desconsiderar, nesse contexto, a maneira como os 

outros veículos de comunicação tratam o mesmo assunto. 

Ocorre que,na análise do conteúdo, chamada por Wolf (2001) de critérios 

substantivos, e a parte que interessa a esta pesquisa, são observadas algumas 

características esperadas desses acontecimentos para que sejam noticiados. Entre esses 

requisitos, a teoria considera o interesse e a ideologia que envolvem a classe 

hegemônica, a quantidade de pessoas implicadas direta e indiretamente na narrativa e a 

relevância do tema. Percebe-se que o último item possui, talvez, o maior grau de 

subjetividade nesse processo. Compreender como os jornalistas identificam o que é 

relevante para o público não parece ser uma tarefa das mais fáceis. Mas a própria teoria 

nos dá pistas de como esses profissionais devem proceder. O Newsmaking considera 

fundamental nessa escolha que os jornalistas possam discernir quais desses assuntos vão 

gerar novas repercussões e, consequentemente, garantia de novas matérias 

subsequentes. Assim, parece que a teoria relaciona a relevância de um assunto diante da 

capacidade que eletem de manter presa a atenção da audiência. Logo, está no interesse 

prolongado uma das características que permite ao jornalista identificar um 

acontecimento como sendo relevante para o público. 

Esse ponto exige uma reflexão mais detalhada. Tanto Werneck como Feltrin 

condicionam a Luiz Fernando da Costa e a Beira-Mar qualidades distintas. Ao 

considerar que os adjetivos reduzem o sentido de algo ou de alguém (substantivos), por 

meio de características que são imputadas a coisas ou pessoas, passa-se a considerar a 

possibilidade associativa de uma característica opinativa da matéria jornalística, 
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quepode assumir um caráter explícito ou velado. Sendo assim, quando os jornalistas 

usam os adjetivos para, em última análise, classificar o personagem da matéria, 

procuram localizá-lo no imaginário do interlocutor. Esse raciocínio pode produzir 

algumas reflexões, como a necessidade de organizar as sensações, missão esta queos 

veículos parecem ter se encarregado de cumprir. 

Antônio Werneck, 17 anos após a prisão de Beira-Mar, ao produzir uma 

narrativa da categoria Sociedade, define Luiz Fernando da Costa pelosadjetivos 

“aplicado”, “pobre”–de forma implícita, ao classificar a família do criminoso– e 

“estudioso”. Feltrin não foge a essa estrutura e descreve o menino Luiz Fernando como 

“pobre”. Os mesmos jornalistas usam adjetivos que produzem uma qualidade de 

exaltação ao retratarem Fernandinho Beira-Mar:na matéria de O Globo, o bandido é 

definido como alguém que se tornou “famoso”, importante na função de controlar a 

venda de drogas ilícitas e armas no Brasil, descrição feita por meio das palavras“barão” 

e “grande”;já a Folha Online não foge a essa concepção e classifica Beira-Mar como um 

dos mais relevantes traficantes do país,  construção que pode ser compreendida pelas 

qualificações “maiores”, “cabeças”, “grande” e “revolucionário”. A mesma narrativa se 

preocupa em demonstrar o quanto Beira-Mar era bem quisto na favela em que 

controlava a venda de drogas ilícitas. Para isso, o editor utiliza-se do adjetivo “querido”. 

Diante desse contexto, parece haver uma proposta de entendimento 

aparentemente ambíguo, mas, possivelmente, dialógico com as perspectivas do discurso 

hegemônico. O que se discute, então, está naquilo que parece ser uma intencionalidade 

velada de propor estereótipos, nos quais o menino preto e pobre da favela possui um 

futuro árduo e de possibilidades estreitas, cuja dedicação ao estudo passa a ser a única 

garantia de adquirir condições econômicas mínimas da vida adulta.  

Talvez seja necessário ressaltar que esta pesquisa não desqualifica, em hipótese 

alguma, o estudo como um importante motor de transformação social. No entanto, 

acredita-se ser necessária uma reflexão mais profunda acerca daquilo que pode ser 

compreendido como exitoso na vida do sujeito e – talvez o mais importante –esobre a 

lógica que relaciona o pobre, preto e favelado com uma espécie de resistência, por meio 

dos estudos, em não entrar para o crime organizado. Supõe-sefundamental ampliar essa 

perspectiva, considerando que todos os sujeitos são potenciais criminosos, 

independentemente da região geográfica onde vivem, de sua condição social e, 
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sobretudo, sua cor de pele. Afinal, o Congresso Nacional tem sido alvo de inúmeros 

escândalos de corrupção, e a predominância étnica não é negra, tampouco por lá há 

pobres, muito menos favelados. Isso para ficar em apenas um exemplo entre tantos 

possíveis. 

Feitos esses indispensáveis esclarecimentos, acredita-se também que a escolha 

de determinados adjetivos, tanto para Luiz Fernando como para Beira-Mar, denota 

aquilo que os veículos de comunicação compreendem como fatos que vão manter 

apreendida a audiência, já que vai ser um assunto que pode ser novamente debatido. 

Acho importante propor uma nova discussão aqui: produzir uma notícia por considerar 

o fato relevante pode estar associado ao caráter de excepcionalidade. No entanto, talvez 

seja possível considerar que o caráter incomum possa ser também uma construção. 

Afinal, compreender o que é comum diante de um fato significa aceitar certas normas 

de conduta e, com isso, considerar tudo que não obedece a essas expectativas como algo 

que não é comum.  

Parto dessa análise para discutir que o comum está associado a algo que é do 

entendimento de, pelo menos, duas pessoas. É a consciência na percepção de Hobbes 

(1997). Logo, de acordo com esse ponto de vista, a categorização de um fato como 

comum ou não é algo social. Dessa maneira, ainda seguindo o percurso teórico adotado 

nesta pesquisa, esses entendimentos vão ser construídos por meio das relações,que são 

formadas pela comunicação. Logo, toda essa análise é construída, também, pelo 

discurso. Assim, entende-se que o discurso tem a possibilidade de nortear o que passa a 

ser compreendido como excepcional pelos sujeitos, afinal, o discurso propõe o habitus, 

de Bourdieu. 

Assim, pode-se discutir que a excepcionalidade precisa ser alimentada no 

imaginário social. A discussão, então, passa a considerar que, para algo ser entendido 

como excepcional, o senso comum deve ter clareza para saber distinguir o novo do 

repetitivo. No entanto, a possibilidade associativa parece estar diante de um 

conhecimento prévio, tanto do repetitivo quanto do novo. O que se está propondo 

discutir aqui é uma das funções do discurso: educar os sujeitos. Por isso, Hobbes (1997) 

já analisou que a consciência é produzida com base no raciocínio. 

Ocorre que as duas matérias, ao atribuir características distintas ao mesmo 

personagem, parecem não só potencializar a construção do entendimento social diante 
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do negro, pobre e favelado, mas identificar as probabilidades de um sujeito se tornar um 

criminoso. Ao tentar antever esse processo, por meio de uma estrutura de classes, 

acredita-se, também, que a imprensa cumpre a função de difundir o preconceito. Ao 

tentar fixar esses grupos sociais, supõe-se, ainda, que os veículos de comunicação 

produzem e reproduzem o estereótipo de criminalidade diante da estigmatização dessas 

classes sociais. 

Esses discursospodem estar em consonância com o cotidiano. No entano, 

alocalização do medo por meiodos limites geográficos da favela não deve impossibilitar 

uma leitura crítica das desigualdades por território em nosso país, sob pena de um 

discurso cruel e simplório da meritocracia. Acreditamos, no entanto, que uma pesquisa 

deve se lançar para além do discurso comum e procurar terreno para a reflexão além da 

miopia proposta intencionalmente pelo discurso hegemônico. Tal pesquisa deve, 

também, cumprir o papel de questionar a ausência de debates de propostas para que se 

mude uma realidade meticulosamente esquecida cuja crueldade alicerçada nasdiferenças 

baliza um hiato social capaz de sustentar apenas promessas populistas e oportunistas 

(sobretudo a cada biênio),emum universo já considerável de dívida social, diante de 

uma população marginalizada, seja pelo aspecto político e econômico,seja pelo 

aspectoevidentemente social.  

A mesma lógica discursiva, que associa a dicotomia escolaridade e 

criminalidade, é reproduzida nasduas matériassobre Luiz Fernando da Costa. Defende-

se, no entanto, que essa proposta semântica restringe a mobilidade social e, 

consequentemente, interessa a quem quer se manter no topo da pirâmide dessa mesma 

sociedade. Logo, esse discurso importaa quem se beneficia do hiato social. Esse grupo é 

a classe hegemônica. 

 

2.4. O caso Pezão nosjornaisExtrae ElPaís 

A constatação parece ganhar força ao analisarmos a discrepância entre o total de 

matérias atribuídas a Luciano Martiniano da Silva na categoria Sociedade (foram duas 

no total) contra o número de matérias concentradas na categoria Polícia (46 no total). 

Diante da desproporção de cada categoria, em que,respectivamente, temos 4% e 96% de 

um total de 48 matérias destinadas ao criminoso, uma segunda evidência parece ganhar 
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sentido: a de que há, assim como por Beira-Mar, um desinteresse pela história pessoal 

de Luciano Martiniano, mais conhecido como Pezão. 

“Discreto”, “meticuloso” e “neurótico” foram os adjetivos usados para descrever 

Pezão. A reportagem do Extra data de 27 de outubro de 2012 e foi escrita pelo jornalista 

Herculano Barreto.33 O objetivo era mostrar a dificuldade das autoridades policiais em 

conseguir encontrar o criminoso, foragido da Justiça desde agosto de 2011. Após três 

parágrafos destinados a descrever o perfil criminoso de Pezão, ao leitor é dada a breve 

oportunidade de saber que Luciano Martiniano tem três irmãos e é filho de Manoel 

Francisco da Silva e Josefa Martiniano da Silva, sendo o único que ingressou no 

submundo do crime.Na matéria (conforme imagens Q e R), a mãe diz que o filho era 

estudioso e, portando, não consegue entender o motivo de ele ter se tornado um 

bandido. O veículo de comunicação parece adotar a mesma necessidade por buscas – 

não pistas –de uma relação casuística, por meio da qual seja possível checar as 

possibilidades usadas e não acessadas por Luciano Martiniano, numa espécie de jogo de 

cartas marcadas cujo simbolismo está escondido sob um manto de um quase mantra, na 

definição dos caminhos que levam o sujeito à criminalidade. Essa espécie de 

treinamento da percepção do senso comum não desconsidera as condições sociais e 

econômicas, além da cor da peledo sujeito em questão. 

 

                       
33Matéria de 27/10/2012, atualizada em 07/09/2015. Disponível em https://extra.globo.com/casos-de-

policia/pezao-ultimo-dos-chefoes-do-complexo-do-alemao-em-liberdade-6550538.html, acesso em: 

07/08/2018. 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/pezao-ultimo-dos-chefoes-do-complexo-do-alemao-em-liberdade-6550538.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/pezao-ultimo-dos-chefoes-do-complexo-do-alemao-em-liberdade-6550538.html
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Fonte: Extra.34 

Imagem 16: Trecho da matéria sobre o perfil de Luciano Martiniano. 

 

                       
34Matéria de 27/10/2012, atualizada em 07/09/2015. Disponível em https://extra.globo.com/casos-de-

policia/pezao-ultimo-dos-chefoes-do-complexo-do-alemao-em-liberdade-6550538.html, acesso em: 

07/08/2018. 

 



 

 

100 

 

 

Fonte: Extra.35 

Imagem 17: Trecho da matéria sobre o perfil de Luciano Martiniano. 

 

Herculano Barreto usou o adjetivo “velho” para informar que Luciano 

Martiniano é o mais velho entre os irmãos, além de classificá-lo como ”pobre”, já que 

vem de família com dificuldades econômicas. Cerca de dois anos antes, em março de 

2010, mas com atualização em 3 de dezembro do mesmo ano, o site dojornal espanhol 

El Mundo36 repercutiu a invasão das forças de segurança púbica ao conjunto de favelas 

do Alemão, ocorrida em 28 de novembro de 2010, ou seja, cinco dias antes da 

publicação da matéria. O correspondente na América do Sul, Luis Tejero, estava 

interessado em descrever a vida de luxo e conforto que Pezão levava, assim como os 
                       
35Matéria de 27/10/2012, atualizada em 07/09/2015. Disponível em https://extra.globo.com/casos-de-

policia/pezao-ultimo-dos-chefoes-do-complexo-do-alemao-em-liberdade-6550538.html, acesso em: 

07/08/2018. 

36Matéria de 03/12/2010. Disponível em: 

<https://www.elmundo.es/america/2010/11/28/brasil/1290966650.html>, acesso em: 09/072018. 

https://www.elmundo.es/america/2010/11/28/brasil/1290966650.html
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demais traficantes do conjunto de favelas Alemão. O jornalista usa os termos “chefão” e 

“rei” para denotar o entendimento que tinha de Pezão. 

 A reportagem do El Mundoparece possibilitar, diante da entrada das forças de 

segurança, que a favela era um lugar a ser desbravado, reconhecido por parte de uma 

população que tinha curiosidade em saber como “aquelas” pessoas ali viviam. Essa 

perspectiva analisa“aquelas” como todas as pessoas que não viviam no asfalto. 

Acredita-se que essa produção simbólica ajude a promover o entendimento de favela-

anteso lugar do qual se guardar distância, agora próxima, com a qual todos podiam 

passar a ter algum tipo de contato, por algum momento, com aquele lugar exótico. 

Assim, a Espanha apresentava esse espaço aos espanhóis, que poderiam vir conhecer 

essa região, apesar de críticas e protestos de muita gente, inclusive jornalistas, por 

meiode opiniões pessoais, como observamos no episódio da turista que foi morta na 

Rocinha.  

  O que chama a atenção nas reportagensrelacionadas aos dois criminosos em 

questão é a discrepância da quantidade significativa de matérias categorizadas como 

Polícia e comoSociedade,oque pode levar a outra conclusão: mesmo que os internautas 

(no caso das matérias on-line) tivessem interesse em saberum pouco da história de vida 

de Luiz Fernando da Costa ou de Luciano Martiniano, as possibilidades são bastante 

limitadas, já que o número de reportagenscom essa característica é muito pequeno.  

 Mas a semelhança das narrativas jornalísticas produzidas pode ser apenas um 

dos fatores que aproximam os dois bandidos aqui analisados, já que tanto Pezão como 

Beira-Mar possuem semelhanças físicas e sociais –devemos considerar, então, que 

ambos são negros, oriundos de favela e nasceram em famílias de baixa renda. Dessa 

forma, assim como Pezão, Beira-Marfoicriado com negros e estudou em escola pública. 

Mais do que histórias e narrativas, Luiz Fernando e Luciano Martiniano possuem algo 

que vai além de textos, por estarem na medida certa das expectativas sociais: eles 

possuem o estereótipo de criminosos e, por isso, cumprem a missão de se tornarem 

Beira-Mar e Pezão, respectivamente, já que se enquadram nos traços principais e 

auxiliares de Hughes (HUGHES apud BECKER, 2008)no estudo sobre osoutsiders. 

É bem verdade que o sociólogo norte-americano trabalhou esse conceito diante 

da perspectiva de ausência de prerrogativas esperadas pela sociedade para que o 

indivíduo preencha as condições necessárias e, com isso, seja considerado apto a 
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desempenhar sua função. Mas ao partir de uma análise em que essas exigências estão 

atreladas a valores sociais, no quaisse inclui também a cor da pele, acreditamos ser 

possível tomar essa referência emprestada novamente para, neste ponto da pesquisa, 

refletir sobre a possibilidade de consonância entre o que a sociedade espera e o que as 

narrativas midiáticas produzem. Por isso, acreditamos ser possível concluir: Pezão e 

Beira-Mar atendem aos pré-requisitos para serem considerados potenciais bandidos. 

Ainda precisamos –agora mais do que nunca – compreender por quê. 

 

2.5. O estereótipo de criminalidade 

Para tentar entenderos motivos que fazem com que uma sociedade construa 

valores por meio dos quaisdeterminadas pessoas são vistas como potenciais criminosos 

é preciso ter em menteo que alimenta justamente essa compreensão. Talvez uma valiosa 

pista seja entender por que jornalistas e professores, por exemplo, detentores do poder 

simbólico de Bourdieu (1989) e, portanto, formadores de opinião, reproduzem 

certaslógicas estabelecidaspelo discurso hegemônico, como as postagens feitas nos 

perfis pessoais do Facebook de profissionais de imprensa que caracterizam a favela 

como um jardim zoológico e classificam os favelados como animais que devem estar 

enjaulados. 

A noção de proteger o espaço – desde as muralhas medievais até os simbolismos 

contemporâneos –parece novamente se fazer presente quando colegas de imprensa 

defendem que moradores de favela devem estarpresos em jaulas. A manifestação da 

opinião é enganosa não emsua semântica, mas na metáfora. A ideia de que favelados 

devem ser contidos, além de localizar o indesejado (como alguns moradores da Barra da 

Tijuca também fazem ao se manterem em seus condomínios fechados, atendendo a um 

convívio social predominante no bairro), fixa-o em um ponto quepodeestar sob controle, 

um processo similar ao do homem em sua constante busca pordeter o medo.  

No entanto, esta primeira e não menos relevante análise pode levar a uma 

falaciosa conclusão, caso esta leitura termine por aqui. Mais do que fixar, o que essa 

opinião coletiva dada por alguns jornalistas nas redes sociais manifesta é a necessidade 

de compreender a utilidade de manter o favelado enjaulado, algo similar a mantê-lo 
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preso, numa associação hipotética com os bandidos que devem sair de circulação do 

meio comum. 

Apesar de esta pesquisa se estruturarnaperspectiva de estrutura de classes, em 

quea compreensão do que se produz no cotidiano impacta as relações sociais e, 

consequentemente, os rumos da história, acredita-se, ser importante aqui recorrer ao 

conceito de Goffman (1988), apesarda postura interacionista do autor, já que o interesse 

deste trabalho está no conceito de estigma. Mas para a obtenção de êxito nesse 

entendimento é preciso retroceder no raciocínio e compreender a noção de estereótipo. 

Antes, porém, faz-se necessário discutir essa compreensão ante certos fatos. Para 

Moraes (2009),esse imaginário coletivo atua como uma espécie de ponte de referência 

capaz de nos guiar pelo mundo, diante das relações que nos são apresentadas 

cotidianamente. Assim, por meio de uma espécie de receptáculo de alegorias, o sujeito 

procura traduzir os acontecimentos com os quais se depara,com a ajuda dos 

simbolismos depositados na consciência.Como o sujeito só é sujeito porque faz parte de 

um meio social, é inevitável que haja compartilhamento de significados na sociedade na 

qual está inserido.“As significações despertadas por tais imagens estabelecem 

referências que definem, para os integrantes de uma mesma comunidade, os meios 

inteligíveis de seus intercâmbios com as instituições e sua compreensão de realidade” 

(MORAES, 2009, p. 31). 

Assim, Moraes defende que esse senso comum reproduz nossas ideologias, 

símbolos, alegorias, rituais e mitos, cujo interesse é justamente referendar nossas visões 

de mundo, cujo objetivo, em última análise, é permitir que nos desloquemos 

socialmente, por meio da compreensão dos signos propostos pelas relações sociais, 

amplamente midiatizadas no cotidiano. 

Sodré (2009) já nos apresentou o conceito de bios midiático, uma referência às 

esferas existenciais elencadas por Aristóteles (1988), na qual define a sociedade como 

imersa em um processo de midiatização. Tal condição é acentuada pelas mudanças 

tecnológicas que se dãonão só desde o surgimento do rádio até a chegada da internet, 

mas também pelas demais tecnologias que compõem o cotidiano e funcionam como 

uma espécie de extensão dos sujeitos,conceito que Sodréreforçaao mencionar que 

falamos cada vez mais para máquinas e as máquinas se falam entre si. O autor lembra 

ainda que os relacionamentos passam pela tecnologia naquilo que chamou de 
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tecnocultura –umanova forma de viver a vida que cria um novo ambiente de 

convergências política, econômica e digital,que implica compreender que a expansão 

tecnológica redefiniu valores, esvaziando outras instituições de comunicação a despeito 

da preponderânciada mídia. 

O que Sodré nos colocaé o conceito de espelho midiático, já que não só 

considera, mas prioriza a subjetividade das narrativas midiáticas, supondo,para isso, a 

proposição de novos modos de interpelação coletiva ou novos parâmetros para a 

construção das identidades dos sujeitos, voltadas para uma lógica de mercado. Assim, 

Sodré defende que a mídia referencia o homem, que passa a usá-la para dar sustentação 

a suacapacidade de compreensãodas situações cotidianas. A mídia passa a ser, 

então,entendidacomo algo que vai além da linguagem e da tecnologia –ela funciona 

comoum complexo sistema capaz de propor direcionamento às subjetividades dos 

sujeitos. E são essas subjetividades que Sodréafirma estarem sedentas por informação e 

tecnologia, que encontram conformidade no bios midiático. 

Esse fenômeno provoca o que os estudiosos de comunicação chamamde 

midiatização da sociedade, já que afeta e modifica as relações interpessoais, alterando a 

percepção de mundo dos sujeitos. Fausto Neto (2006)vai além ao mencionar que essas 

mudanças provocaram também alterações nos laços sociais. Assim, defende que a 

midiatização da sociedade provocou uma organização social mais complexa, já que o 

elevado volume de produção de informação, cada vez mais acelerado, refletiu em uma 

sociedade descontínua, segmentada e, consequentemente, incompleta. Algo que o autor 

analisa como o resultado de práticas sociais imprevisíveis, variáveis e aleatórias ou, 

como ele mesmo classifica, “disjunções entre estruturas de oferta e de apropriação de 

sentidos” (2006, p. 3 apud SGORLA, 2009, p. 5). 

O que Sodréquestionaé justamente quando essa visão de mundo éreferenciada 

pela mídia, camuflada na promessa de informação. Uma cilada capaz de criar um 

universo novo para nele vivermos. É importante destacar que Sodré, assim como 

diversos estudiosos de comunicação, não acredita no sujeito passivo, consumidor 

indiferente de informação-de a mesma maneira quea mídiadeve ser compreendida como 

uma tecnologia inserida em um contexto social –, mas parte da perspectiva de que o 

sujeito, em constante formação social, é, cada vez mais, atravessado pelas narrativas 
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midiáticas, que difundem símbolos normalizadores das relações sociais, sob a falsa 

expectativa de que o cotidiano está pronto, dado. 

Já sabemos que essa falácia discursiva acontece muito por conta de alguns 

códigos subjetivados e materializados durante as interações cotidianas. Faz-se 

necessário aqui destacar que, diferente do preconceito, o estereótipo é da ordem do 

coletivo, já que utiliza seu caráter fixador para limitar grupos com certas características, 

reducionismoeste que mantém, de forma uniformizada, alguns sujeitos atrelados a certos 

juízos de valor. A transposição da fixidez em imutabilidade caracteriza esse estereótipo 

em determinadas peculiaridades, que o inclui em uma espécie de subcategoria, nomeada 

por Goffman (1988) como estigma. Essa forma de estereotipar o outro vai além da 

categorização, pois assume uma localização em que deixa de ser possível transitar entre 

os grupos e, assim, esse sujeito passa a carregar essas marcas, independentemente do 

papel social que desempenhar. 

Por ser fixador, o estigma é um tipo de estereótipo, mas por sua imobilidade, ele 

impede qualquer resultado diferente do já imputado ao grupo estigmatizado, 

independentemente das ações de qualquer sujeito que pertença a esse grupo social. 

Sendo assim, esse sujeito assume, de forma irreversível, a possibilidade de ser o outro. 

Em alguns casos, como nos exemplos de Pezão e Beira-Mar, não mais porque lhes 

faltem atributos para serem diferentes, mas por terem características que os fazem iguais 

“aos seus”. 

Desloca-se aqui também a noção de alteridade – também presente no discurso 

hegemônico. A narrativa das grandes mídias tradicionais produz estrategicamente a 

falácia de que o discurso é inclusivo, já que, via de rega, representa o equilíbrio para a 

população, tendo em vista que a intenção é atingir o comum de Sodré (2014) na 

reprodução das relações de afeto. Mas como o próprio autor chamou nossa atenção, há 

dois comuns em disputa e o mercado (representado pelo discurso hegemônico) sabe que 

não chega ao comum da comunidade, onde há vínculo e afeto; logo, busca o espelho 

desse comum na produção de um novo comum, aquele em quehá relação e, portanto, se 

não se volta para a representatividade, apreende os sujeitos por meioda representação, 

uma valiosa problematização diante do entendimento de como o sujeito passa a ser visto 

por ele mesmo, em um processo de midiatização das próprias referências. 
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2.5.1. A contribuição discursiva na manutenção do estereótipo 

Acredita-se que os discursos midiáticos vão ao encontro daquilo que os sujeitos 

querem ouvir, sobretudo, porque este é o papel da grande mídia tradicional: produzir 

sensações. É o que Sodré defende em suas palestras ao mencionar com frequência que a 

mídia não é um aparelho, mas um dispositivo que, uma vez desligada, continua 

funcionado dentro do sujeito (como o slogan de uma grande emissora de TV fechada 

que diz que nunca desliga). E por que esse sujeito está sendo apreendido ciclicamente? 

Ou por que esses discursos produzidos ganham significado para esse sujeito? 

Parece interessantesalientar e, mais uma vez, recorrer ao entendimento de Dahl 

(2012),que destaca a necessidade de reduzir o nível participativo dasclasses 

antagônicasno discurso hegemônico sob pena de ter o controle da estrutura social 

ameaçado. Abrir esse precedente significa, na visão do autor, aumentar a capacidade de 

negociação, o que implicaria considerar determinadas concessões, nem sempre bem-

vistas. É claro que se admitem certas possibilidades de troca, mas a ciência política 

esforça-se para explicar a tentativa de manutenção de um controle já estabelecido, em 

que o caminho parece ser por meio da redução da capacidade reflexiva. Um desses 

caminhos seria fazer o maior número de pessoas, no máximo possível de tempo, 

acreditarque têm a própria opinião. A ideia do discurso hegemônico seria, sempre que 

possível, atravessar os outros discursos reproduzidos, de acordo com a perspectiva de 

enunciado já trabalhado por Orlandi (2015).Como já vimos que todo discurso possui 

uma intenção, a ideia de produzi-lo também visa cumprir algum objetivo. Aliás, a 

própria Orlandi (2015) também contribui nesse sentido. Para a autora, o discurso vem 

cumprir o papel dado pela ideologia e, por isso, reproduz aquilo que já faz parte do 

entendimento da estrutura histórico-social. Assim, dizemos aquilo que nosso repertório 

de acessos nos permite acessar, e talvez a chave para compreender esse fator 

necessariamente limitador esteja no entendimento de quem é o responsável por fornecer 

essa espécie de “cardápio de possibilidades discursivas”. Em suma, significa 

caminharmos para tentar responder a mais um questionamento: a quem interessa 

mostrar o que devemos dizer?É necessário, antes dessa análise, entender que o discurso 

é formador de sentido, já que é nas sensações do sujeito que ele vai ser apreendido. 

Posteriormente, sua materialização, por meiodas relações sociais, indica seu grau de 

eficácia esua manutenção reprodutiva não só reforçao habitus, de Bourdieu, maspassa a 
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compor o senso comum, dando, assim, um direcionamento para a história. Apesar da 

ideiade imutabilidade, a noçãode que esse cenário está pronto acaba 

por,meticulosamente, treinar o sujeito para acreditar que a manipulação da história é 

algo distante da realidade do cotidiano. Essa falácia cumpre a missão de servir ao 

discurso hegemônico e alimentar o estreitamento da capacidade reflexiva desse mesmo 

sujeito, que, ao não conseguir abandonar as ideias pré-concebidas que não se 

manifestam na realidade, difundem, mesmo que de forma não consciente, o preconceito. 

A manutenção desse sistema contribui, ainda, para restringiras relações sociais, assunto 

tão bem observado no auxílio de Heller,que fala que os esquematismos inevitáveis 

produzem,também,o estereótipo e o estigma. 

Fixar uma realidade e garantir sua reprodução, em conformidadecomum 

entendimento marxista, nos permite recorrer a Althusser,queconsidera a ideologia não 

restritaao campo das ideias, mas materializada nas relações. Não estamos aqui falando 

de qualquer relação, mas, sim,da multiplicaçãodas relações de produção, ou seja, na 

reprodução de comportamentos, em queo sujeito se submetea um sujeito absoluto, para 

só assim se reconhecer como sujeito. Esse sujeito absoluto, segundo Althusser,são as 

instituições a serviço do capital, por meioda propagação de valores repassados à 

sociedade, pelodiscurso hegemônico. Esse movimento cíclico é fixado com a ajuda do 

estereótipo. 

Michael Löwy (2015) é um dos raros autores e estudiosos do tema que procuram 

dividir a ideologia em duas partes: para a classe hegemônica, o conceito está mantido; já 

para a classe subalterna, a denominação muda para utopia, tendo em vista que esse 

grupo social ainda não alcançou o que almeja atingir pela visão social de mundo; logo, 

para Löwy, não faz sentido conceituar os dois processos da mesma forma. É um 

pensamento interessante, já que diferencia não só o que é ideologia, mas sua localização 

de acordo com a classe social. Essacompreensãopermite nos levar a uma segunda 

discussão, que a grande mídia tradicional utiliza o poder simbólico de que dispõe, 

conforme nos ensina Bourdieu, para garantir o controle político e econômico dos 

grandes conglomerados financeiros.  

É importante termos em mente que, por ter um papel fixador, o estereótipo 

precisa cumprir a função normalizadora. Bhabha (2014), conforme já mencionado, ao 

tentar entendercomo os colonizados negociavam com os colonizadores para não ter suas 
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culturas varridas pela imposição do processo de colonização, analisou as narrativas do 

discurso colonial e identificou no estereótipo um importante vetor no processo de 

localizar sistematicamente o outro sem que este perceba que pode ser ele mesmo.  

O que está em jogo é a necessidade da repetição para que não seja necessário 

reforçar um entendimento sobre determinada situação. Seria como se nos dissessem a 

todo instante que algo está lá só para não precisarmos ter dúvida sobre onde achar esse 

algo. Esse processo gera a normalização do entendimento e reduz as chances de 

questionamento. Estreitar as possibilidades de reflexão não é necessariamente uma 

novidade do capital, mas acreditamos que o fato de perseguir o mesmo objetivo não 

invalida a importância de tentar compreender suas formas de ação. “Reconhecer o 

estereótipo como um modo ambivalente de conhecimento e poder exige uma reação 

teórica e política que desafia os modos deterministas ou funcionalistas de conceber a 

relação entre o discurso e a política” (BHABHA, 2014, p. 118). 

O ponto de vista defendido por Bhabha (2014), de que há interesses políticos na 

perpetuação do estereótipo, parece-nos, atualmente e, sobretudo aqui no Brasil, algo não 

tão distante da realidade. Talvez, o que nos escape, ainda, seja a compreensãode como 

essa relação se estabelece nesse cotidianoproduzido pelo discurso hegemônico e a 

serviço do mercado, de acordo com a visão de Sodré (2009). 

Produzir relações já que não é possível captar vínculo. O jogo midiático traz, em 

determinados momentos, a ambivalência de Bhabha (2014)paraexplicar aquilo que falta, 

mas por um caminho no qual essa ausência está sempre a ser suprida. Esse outro lado da 

promessa está oculto por uma sensação de preenchimento presente implicitamente no 

discurso dos agentes sociais a serviço da classe hegemônica, o que faz com que o sujeito 

se veja no lugar em que gostaria – eternamente, mas que nunca consegue –de se ver 

representado. 

Valedestacar que a publicidade faz isso de forma mais contundente entre os 

agentes a serviço do capital. Apesar de evidenciar a ausência de imparcialidade nos 

veículos de comunicação, faz-se necessário abrir um parêntese diante dos inegáveis 

valores prestados à sociedade pelos profissionais de imprensa na busca por uma 

sociedade mais justa e igualitária. Esta pesquisa não pretende confrontar o ethos da 

profissão, mas questionar a necessidade de um denso e crítico ativismo dos jornalistas 

de forma ampla e pouca crítica. A proposta, portanto, passa pelo debate acerca de 
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eventuais percepções subestimadas sobre a potência da influência do grupo 

hegemônico, diante da necessidade de manutenção da estrutura social de uma sociedade 

de classes.  

Feitas essas importantes ressalvas, é preciso, ainda, discutir a sutil diferença 

entre representatividade e representação mencionada por Sodré (2014). Segundo o 

autor,tal distinção não produz apenas falsa consciência de classes, mas a estabilização 

de suas relações. Ao procurar manter a ordem que lhe interessa, o discurso hegemônico 

tenta inibir a reflexão,por meio dos dispositivos simbólicos que lhe convêm, entre eles o 

estereótipo. Esse processo busca, em última instância, naturalizar o que pode ser 

questionado e, assim, os discursos fazem, quase sempre, sentido, já que, antes mesmo 

de serem produzidos (os discursos), os sentidos já foram apreendidos e a relação se 

aproxima do vínculo e até o imita. 

Esse entendimento parece também ter algum sentido diante dos comentários de 

jornalistas que pretendiam frear a violência ou enjaular o favelado. Quem nasce, 

portanto, na favela é bandido. Ao darem as mãos, o preconceito, o estereótipo e o 

estigma localizam o negro, o pobre, o outro. O terreno passa a ser propício para o status 

auxiliar, citado por Becker(HUGHES apud BECKER, 2008). Por isso, assim como a 

sociedade norte-americana espera que o médico seja de classe média, branco, do sexo 

masculino e protestante, nossa sociedade espera que o preto, pobre, sem escolaridade e 

favelado seja bandido e, apesar de, racionalmente, muitas vezes sermos capazes de 

discernir esse estereótipo, não podemos deixar de reconhecer que essa mesma sociedade 

não enxerga,de forma similar, o criminoso condenado pelo tráfico de drogas e aquele 

político condenado por desviar milhares de reais em recursos públicos. Talvez a foto 

que encerra o primeiro capítulo desta dissertação resuma um pouco o sentimento da 

sociedade brasileira, na qual boa parte dos cidadãos não consegue enxergar além do que 

os olhos estão treinados para ver. 

Quem os treina? Apenas a mídia tradicional? Uma boa pista para essas perguntas 

está na análise de Demétrio Soster (2017), em artigo publicado na Intercom37 em 2017. 

O autor, que trabalha a perspectiva de sociedade midiatizada, conceito cunhado por 

                       
37A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) é 

umainstituição sem fins lucrativos com interesse na produção e no intercâmbio de conhecimento 

que envolva tanto pesquisadores como profissionais que atuam no mercado.  
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Sodré (2009), ao considerar o processo de influência da mídia nas relações sociais 

noestímulodereprodução de sentidos, defende que esses sentidos atravessam a lógica 

discursiva da mídia,por meioda ambiência que esses mesmos discursos causam. Seria 

uma espécie de diálogo silencioso entre o discurso hegemônico e tudo aquilo que os 

discursos hegemônicos já produziram simbolicamente para o sujeito.  

O que parece fazer ainda mais sentido se considerarmos o discurso silencioso 

promovido pelo jornalista Antônio Werneck, durante a produção da matéria para o site 

deO Globo, sobre a infância de Luiz Fernando da Costa e como Fernandinho Beira-Mar 

entra no mundo do crime. Soster (2017) analisa o discurso midiático por meiodasquatro 

classificações do narrador: o primeiro narrador está associadocom o aspecto corporativo 

e representa a estrutura (suporte) necessária para que o profissional desempenhe sua 

tarefa;osegundo é compreendido como o profissional de comunicação em si;já o terceiro 

são as fontes consultadas pelo jornalista na produção da matéria; e o quarto narrador é 

entendido como todos os sentidos que agem sobre a narrativa. 

 

É por isso que, quando as ofertas de sentido são feitas pelo quarto 

narrador, o caso de uma campanha contra a violência, a tematização se 
sobrepõe a questões identitárias internas ao dispositivo (a marca, o 

nome, a origem etc.), ainda que não prescinda destas (SOSTER, 2017, 

p. 49). 

 

É importante destacar que Soster (2017) está analisando as narrativas sobre 

violência e parte da perspectiva da midiatização de três objetos de estudo cuja 

publicidade dos fatos chamou a atenção da sociedade e exigiu providências dos 

governantes locais. Aqui, o efeito parece ser contrário: o quarto narrador estabiliza as 

relações e procura manter o dialogismo entre mercado e Estado em recados contínuos 

de que as coisas devem ficar como estão.  

 

2.6. As temáticas de violência e o Rio 

Talvez o exemplo mais emblemático sobre o tema violência seja o programa de 

Unidades de Polícia Pacificadora, implementado em 2006 pelo então governador do Rio 

de JaneiroSérgio Cabral. A proposta tinha como objetivo ocupar as favelas do 

estadopelas forças de segurança pública em ações espetaculares. A mensagem final 
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produzida pelas narrativas midiáticas procurava reforçar a localização do inimigo 

(medo). Parecia uma espécie de não dito, conforme o conceito de Orlandi (2015), no 

qual eram destacadas – mas cuja cobrança fora negligenciada – as prometidas políticas 

públicas necessárias para tentar reduzir a dívida do Estado produzida por um hiato 

social a uma parte significativa da população selecionada para ficar às margens desses 

serviços essenciais. As políticas públicas não vieram, e o que acabou vindo à tona foram 

escândalos de corrupção que envolviampolíticos e empresários, em sua esmagadora 

maioria brancos, escolarizados, nascidos em famílias com certo poder aquisitivo e, 

atualmente, ricos.  

Mas algo que parte do senso comum– referendado pela memória social – parece 

ignorar, como ficou comprovado na relação entre os comentários dos internautas e as 

matérias do G1 sobre a prisão de Eike Batista – cuja pesquisa e foto estão no primeiro 

capítulo deste trabalho–, condenado por participar de um esquema de corrupção em 

diversas obras no Rio durante a gestão Sérgio Cabral, entre elas algumas se 

superfaturamento em materias fornecidos ao governo do estado para o programa das 

Unidades de Polícia Pacificadora. 

Uma das cenas mais emblemáticas em relação às ocupações das forças de 

segurança durante o processo de Unidades de Polícia Pacificadora envolveu o conjunto 

de favelas da Penha e do Alemão. A imagem da fuga de criminosos pela mata entre os 

morros da região ganhou destaque no noticiário nacional e internacional.38 A 

repercussão gerou a ocupação dos morros do Alemão e foi motivada após a ocupação do 

conjunto de favelas da Penha. As ocupações, por sua vez, foram realizadas pelas forças 

de segurança do Rio de Janeiro diante de indícios de que os ataques a coletivos eram 

orquestrados pelo narcotraficante Fernandinho Beira-Mar de dentro de presídio federal 

de segurança máxima em Mato Grosso do Sul.  

Há aqui um encadeamento de histórias, já que, assim como Beira-Mar, também 

de dentro de um presídio federal de segurança máxima, o traficante Edmílson Ferreira 

dos Santos, mais conhecido como Sassá, dava ordens sobre o suposto sucessor de Celso 

Pinheiro Pimenta no comando da venda de drogas ilícitas no conjunto de favelas da 

Pedreira, conforme matéria publicada no Extra e objeto de análise no início desta 

                       
38Matéria de 25/11/2010. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/11/imagens-

mostram-criminosos-fugindo-da-vila-cruzeiro.html>, acesso em: 18/05/2018 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/11/imagens-mostram-criminosos-fugindo-da-vila-cruzeiro.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/11/imagens-mostram-criminosos-fugindo-da-vila-cruzeiro.html
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pesquisa. As ordens de Beira-Mar desencadearam uma onda de pavor que a grande 

mídia tradicional tratava como uma guerra do Rio contra o tráfico de drogas.  

A mesma narrativa foi utilizada durante uma onda de crimes ocorrida no 

carnaval de 2003 e de 2017, e o clamor por uma resposta provocou o envio de tropas 

federais, que, por sua vez, desencadearam diversos casos de violência e morte em 

favelas do Rio. Em 2010, o mesmo elo das narrativas de violência – o medo – provocou 

uma ação comandada pelo então governador Sérgio Cabral no conjunto de favelas do 

Alemão, cujo controle da venda de drogas ilícitas ficava a cargo de Luciano Martiniano, 

o Pezão. Toda a ação policial foi midiatizada, e o processo denominado “pacificação” 

exigiu o uso significativo de recursos dos cofres públicos. Hoje, o Rio de Janeiro está 

falido e as investigações da força-tarefa da Laja Jato prenderam Sérgio Cabral e Pezão. 

Não o traficante Luciano Martiniano, mas o vice-governador à época e atual ex-

governador do Rio, Luiz Fernando, outra coincidência de homônimos. Como já foi 

mencionado, essa investigação levou políticos e empresários de prestígio social para a 

cadeia.  

Todo o roteiro descrito até aqui parece reforçar a necessidade de uma reflexão 

acerca dos preconceitos, estereótipos e estigmas produzidos, mas com um detalhe 

adicional: em meio a essa trajetória temporal surge o filme Alemão, lançado em 2013 e 

com o intuito de midiatizar a fuga dos criminosos que controlavam o tráfico de drogas 

no conjunto de favelas da zona norte da cidade. O papel de protagonista coube ao ator 

Cauã Raymond, que se interessou por representar o traficante. O que nos leva a mais 

uma discussão, já que o artista não encarnou o criminoso responsável pela venda de 

drogas ilícitas no conjunto de favelas, Luciano Martiniano, mas, sim, um bandido 

chamado Celso Pinheiro Pimenta, mais conhecido como Playboy, apelido que herdou 

por ser branco, de classe média e ter sido criado na zona sul do Rio. Essas informações 

são fáceis de obter, já que, diferente dos negros Pezão e Beira-Mar, Playboy possui uma 

vasta produção de narrativas midiáticas interessadas em sua vida pessoal.  
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3. Playboy, o “xis” da questão 

 3.1. Playboy: de maluquinho a protagonista 

Já foi mencionada aqui a discrepância entre as matérias das categorias Polícia e 

Sociedade relacionadas com os criminosos Pezão e Fernandinho Beira-Mar. O que 

parecia ser desproporcional ganhou outro sentido diante de uma nova 

desproporcionalidade. Apesar de parecer paradoxal, o mesmo critério de análise 

destinado às narrativas midiáticas sobre Playboy mostra que essa falta de proporção 

entre as duas categorias é bem mais amena; o que, em última análise, corrobora algumas 

hipóteses levantadas por esta pesquisa.  

Ao todo, são 53 matérias destinadas ao bandido entre janeiro de 2005, ano em 

que Playboy começa no mundo do crime, até dezembro de 2015, ano de sua morte. 

Desse total, 36 reportagens estão dentro da categoria Polícia e as 17 restantes, em 

Sociedade. Em termos proporcionais, algo em torno de 68% e 32%, respectivamente. 

Índices bem diferentes dos relacionados com Beira-Mar (91% e 9%, respectivamente) e 

Pezão (96% e 4%, respectivamente).  

Esta análise permite uma conclusão inequívoca: os veículos de comunicação do 

Rio de Janeiro mostraram mais interesse pela vida pessoal de Playboy do que de Beira-

Mar e de Pezão. Logo se, quantitativamente, já há uma certeza sobre o interesse 

midiático por Playboy, qualitativamente, esse movimento se mostra instigante do ponto 

de vista simbólico. Faltava, então, aplicar a metodologia de análise de discurso também 

nas matérias relacionadas com a categoria Sociedade que envolvem Celso Pinheiro 

Pimenta antes de ele se tornar Playboy. Apesar de a técnica ser a mesma aplicada nas 

outras duas vezes, dessa vez, a dificuldade parece ser maior aqui, já que Playboy e 

Celso se imbricam, pelo menos diante da produção da narrativa midiática, e, 

consequentemente, podem produzir significações valiosas a serem estudadas.Antes, 

porém, acredita-se ser importante destacar determinadas situações relevantes para a 

linha cronológica de ações que envolvem Celso Pinheiro Pimenta e também Playboy. 

No dia 22 de outubro de 2013, parte da imprensa do Rio de Janeiro e do Brasil 

destacava que Playboy gostava do personagem Menino Maluquinho, criado pelo 

escritor Ziraldo. A Folha Online foi um dos sites que destacaram esse lado pessoal do 

bandido, até então tratado pelos veículos de comunicação como o responsável pela 
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venda de drogas ilícitas no conjunto de favelas da Pedreira, no bairro de Costa Barros, 

na zona norte do Rio. O noticiário fluminense também dizia que o bandido estava à 

frente de uma quadrilha que assaltava caminhões de cargas na Avenida Brasil. Pela 

primeira vez, era revelada uma curiosidade sobre Playboy que não serestringia às 

páginas policiais. A curta matéria, de apenas dois parágrafos, perfazendo um total de 

quatro linhas, usou apenas umapalavra para falar sobre Playboy, “fã”, para demonstrar a 

paixão que ele nutria pelo personagem de Ziraldo, do qual mandou fazer uma miniatura 

de ouro com um adereço para carregar um fuzil nas costas, numa clara demonstração do 

interesse de Playboy pela ostentação. Mas o que realmente chamou a atenção desta 

pesquisa não estava no texto, mas no botão localizado na parte superior da tela, onde 

deveria aparecer a imagem do boneco em miniatura que o bandido mandou fazer (a 

imagem não foi carregada ao abrir a página). O botão Folha – Cotidiano mostra o 

interesse do veículo em localizar a breve narrativa produzida pelo jornalista Marco 

Antônio Martins, da editoria Rio, em um espaço onde se relatam os fatos do dia a dia, 

aqueles que não devem produzir reflexão, já que constituem o pronto, o dado.  

Essa percepção parece ser corroborada pela reportagem do correspondente na 

América do Sul do site do jornal espanhol El Mundo, Luis Tejero, ao descrever a vida 

de luxo que era levada por traficantes do conjunto de favelas do Alemão antes da 

invasão local pelas forças de segurança pública. Aliás, Playboy era um dos traficantes 

do mesmo conjunto de favelas que, assim como Pezão, fugiu à época da chegada das 

forças de segurança.  

O que a matéria da Folha Online39 parece propor é uma espécie de marcação de 

lugar do criminoso do morro, reconhecido como uma pessoa que gosta de ostentar 

objetos e adereços de ouro ou prata. A imagem com a qual Playboy foi apresentado, 

fora das ações criminosas, corrobora o estereótipo de criminalidade produzida para e 

pelo senso comum. Mas parece que,no ano seguinte, as coisas iriam mudar 

definitivamente. 

O dia 13 de março de 2014 marca a estreia nacional do filme Alemão. O longa-

metragem conta a história de cincopoliciais que têm como missão se infiltrarem no 

                       
39Matéria em 22/10/2013. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1360533-

traficante-do-rio-coloca-menino-maluquinho-com-fuzil-em-rede-social.shtml>, acesso em: 19/05/2018. 

https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1360533-traficante-do-rio-coloca-menino-maluquinho-com-fuzil-em-rede-social.shtml
https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1360533-traficante-do-rio-coloca-menino-maluquinho-com-fuzil-em-rede-social.shtml
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conjunto de favelas do Alemão, mas acabam sendo descobertos pelos traficantes locais 

e sãopresos. A única saída seria o resgate pelasforças de segurança. O papel do 

protagonista coube ao ator Cauã Reymond, que vive justamente Playboy. O UOL foi 

um dos veículos de noticiaram a estreia do filme. 

A narrativa da matéria destaca, logo no primeiro parágrafo, que o longa-

metragem foge ao padrão dos filmes que procuram divulgar carnificinas em favelas do 

Rio, já que a intenção da direção era propor uma reflexão sobre a pacificação do 

Alemão.O próprio diretor, José Eduardo Belmonte, afirma que procurou ser fidedigno 

àrealidade, um dado curioso, já que, no parágrafo seguinte, Belmonte conta a 

necessidade de compreender a linguagem utilizada em filmes defaroeste e chega a 

misturar a importância de construir um filme dramático e reflexivo, já que, ao abordar 

as questões humanas envolvidas nesse contexto, é preciso falar em guerra.Tal afirmação 

parece considerar a necessidade de expor o caráter violento da favela, desconsiderando, 

assim, suas histórias e nuances, além dos relatos de tiros e mortes. 

 

 

Fonte: UOL.40 

Imagem18: Trecho da matéria sobre o lançamento do filme Alemão. 

                       
40Matéria de 10/03/2014. Disponível em https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/10/antonio-

fagundes-e-caua-reymond-participam-de-coletiva-do-filme-alemao.htm, acesso em: 17/12/2018. 

https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/10/antonio-fagundes-e-caua-reymond-participam-de-coletiva-do-filme-alemao.htm
https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/10/antonio-fagundes-e-caua-reymond-participam-de-coletiva-do-filme-alemao.htm
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Fonte: UOL.41 

Imagem 19: Trecho da matéria sobre o lançamento do filme Alemão. 

 

José Eduardo Belmonte usou um viés que não foge à espetacularização da 

violência, conforme fica ainda mais marcante em seu outro filme Carcereiros. Essa sua 

inclinação artística já o levou a ter esses dois filmes reproduzidos em minisséries da 

Globo. O filme – que parece adquirir um caráter apelativo – lembra a análise de Baiense 

ao criticar a editoria Guerra, criada pelo Extra, compreendida nesta pesquisa como uma 

narrativa legitimadora de potencialização do enfrentamento nas favelas do Rio de 

Janeiro. Assim como em 2002 e 2018, quando a imprensa sugeria que o Estado estava 

atravessando uma guerra contra a venda substâncias ilícitas, diante de uma proposta de 

direcionar o olhar do senso comum para a compreensão fragmentada do tráfico de 

drogas, o diretor Belmonte parece corroborar a construção desse pensamento. Essa 

concepção nos leva a uma dialética: Belmonte utiliza o filme com a intenção de 

reproduzir a construção da criminalidade estereotipada da sociedade ou, a exemplo de 

muitos jornalistas, ele também já faz parte dessa construção, uma possibilidade, se 

considerarmos o discurso do elenco, como do ator Milhem Cortaz, que justificou a 

                       
41Matéria de 10/03/2014. Disponível emhttps://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/10/antonio-

fagundes-e-caua-reymond-participam-de-coletiva-do-filme-alemao.htm, acesso em: 17/12/2018. 

https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/10/antonio-fagundes-e-caua-reymond-participam-de-coletiva-do-filme-alemao.htm
https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/10/antonio-fagundes-e-caua-reymond-participam-de-coletiva-do-filme-alemao.htm
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necessidade de discutir a favela de forma imparcial e, por isso, buscou repassar para os 

telespectadores a tensão que se vive lá. 

 

Fonte: UOL.42 

Imagem20: Trecho da matéria sobre o lançamento do filme Alemão 

 

Não é novidade que o senso comum compreende a favela somente como o 

espaço produtor de violência, ignorando sua cultura, afetos, lazer e tudo o que 

representa um espaço social em uma localidade. Já se procurou discutir aqui o papel dos 

jornalistas como cidadãos, fora de seus ambientes de trabalho, diante das narrativas que 

produzem. Acredita-se que a fala apresentada pelo diretor Belmonte mostre mais sobre 

ele do que os filmes que produziu. Parece haver, nessas construções,o entendimento de 

que a favela é um local a ser evitado, exceto se ocupado pelas forças policiais. Esse 

ponto de vista considera a possibilidade de o discurso hegemônico apreender dois 

importantes campos da estrutura social: a arte e a imprensa –dois agentes dotados não só 

do capital social de Bourdieu, mas do lugar onde os sujeitos de Heller podem suspender 

                       
42Matéria de 10/03/2014. Disponível emhttps://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/10/antonio-

fagundes-e-caua-reymond-participam-de-coletiva-do-filme-alemao.htm, acesso em: 17/12/ 2018. 

https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/10/antonio-fagundes-e-caua-reymond-participam-de-coletiva-do-filme-alemao.htm
https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/10/antonio-fagundes-e-caua-reymond-participam-de-coletiva-do-filme-alemao.htm
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o cotidiano, o que parece tornar ainda mais difícil a missão desses mesmos sujeitos, de 

refletir sobre uma realidade que se apresenta como dada. 

O ano midiático de 2014 de Playboy pode se quase que totalmente resumido em 

duas ações: comandar invasões a favelas cujo controle da venda de drogas ilícitas se 

dava por facções rivais e orquestrar o roubo de cargas na Avenida Brasil. No dia 26 de 

outubro do mesmo ano, o Disque-Denúncia aumentou de R$ 2 mil para R$ 20 mil o 

valor da recompensa por informações que ajudassem a levar Playboy à prisão. Quatro 

dias depois da medida surge o que a imprensa chamou – e as forças de segurança 

pública passaram a chamar também – de a primeira ação ousada de Playboy, aquela que 

passou a ser reconhecida midiaticamente como o enfrentamento às forças de segurança 

pública. 

 

3.2. O movimento de Playboy ao encontro da mídia 

Foi no dia 20 de outubro de 2014.O bando de Playboy promoveu um “nado 

sincronizado de fuzis” dentro da piscina da Vila Olímpica Félix Mielli Venerando, em 

Honório Gurgel, próximo a Costa Barros. A ação, filmada por um dos integrantes 

dagangue, foi postada no YouTube e, depois disso, ganhou os noticiários do Rio de 

Janeiro e de parte do Brasil. O site doExtra43 publicou o acontecimento. O jornalista 

Rafael Soares destacou que os bandidos ostentavam fuzis e que a ação foi ousada. 

                       
43Matéria de 20/10/2014. Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-

fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html, acesso em: 15/11/2017. 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html
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Fonte: Extra.44 

Imagem 21: Trecho da matéria sobre “nado sincronizado de fuzis”. 

 

A invasão do bando de Playboy à piscina davila olímpica de Honório 

Gurgelparece provocar o senso comum por apresentarcaracterísticas que vão além das 

aceitáveis pela sociedade. Tal raciocínio busca explicação nas diferentes reações dos 

veículos de imprensa a criminosos armados em favelas do Rio de Janeiro –tais imagens 

são noticiadas, mas não se percebe tamanha mobilização como no episódio conhecido 

                       
44Matéria de 20/10/2014. Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-

fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html, acesso em: 15/11/2017. 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html
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como“nado sincronizado de fuzis”, uma espécie de alegoria para batizar a ação, já que 

oscriminosos aparecem parcialmente submersos –o que lhes garante o anonimato – e 

têm seus fuzis elevados para a foto. 

Parte do áudio de Playboy em que comemora a ação na Vila Olímpica, em 

Honório Gurgel, também foi parar na internet. Em pouco tempo, a imprensa carioca 

reproduzia a fala do bandido. 
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Fonte: Extra.45 

Imagem 22: Trecho da matéria sobre “nado sincronizado de fuzis”. 

 

Acredita-se que esse movimento do bando de Playboy tenha provocado um 

deslocamento simbólico, já que o bandido autorizou que seus comparsas ocupassem um 

espaço não autorizado, o que deslegitima a localização do medo, pondo em xeque 

diversas narrativas sensacionalistas da imprensa. Como Matheus(2011) analisou, a 

ausência de um lugar para a pessoa ter medo quebra o elo narrativo da violência, pois 

deixa a apreensão difusa e, dessa forma, sem sentido. Em última análise, parece ainda 

que permitir uma sensação lacônica no ter medo infantiliza a apreensão, como se o 

sujeito temesse o que não entende, e a falta dessa racionalização produziria uma 

sensação de ridículo, como uma criança que tem medo da mula sem cabeça. 

Mas Playboy foi além. Parte de seu bando roubou, em 7 de janeiro de 2015, 193 

motos do Departamento de Transportes Rodoviário do Rio (Detro). Novamente a ação 

foi filmada por um dos integrantes da quadrilha e o vídeo, postado no YouTube.Mais 

uma vez, os veículos de comunicação do Rio de Janeiro deram amplo destaque para o 

acontecimento. O G146 também reportou o fato com ênfase, utilizando o recurso 

multimídia do vídeo, ao reproduzir a matéria destacada também no Bom Dia, Brasil, 

programa jornalístico da Globo exibido para todo o país pela manhã, de segunda a 

sexta-feira. 

                       
45Matéria de 20/10/2014. Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-

fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html, acesso em: 15/11/2017. 

46Matéria de 20/10/2014. Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-

fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html, acesso em: 15/11/2017. 

 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-ostentam-fuzis-dentro-da-piscina-da-vila-olimpica-de-honorio-gurgel-14298499.html
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Fonte: G1.47 

Imagem 23: Trecho da matéria sobre roubo de motos do pátio do Detro. 

 

Matheus (2011) destaca a necessidade de as narrativas da mídia sensacionalista 

adquirirem uma característica cíclica em relação a personagens. A autora questiona o 

recurso adotado pela imprensa de produzir notícias sensacionais epropor uma 

                       
47Matéria de 07/012015. Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/suspeitos-

roubam-quase-200-motos-de-deposito-do-rio.html, acesso em: 15/11/2017. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/suspeitos-roubam-quase-200-motos-de-deposito-do-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/suspeitos-roubam-quase-200-motos-de-deposito-do-rio.html
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compreensão de sentido de continuidade diante dessas narrativas. Ao que parece, o 

Extra, ao relembrar, no último parágrafo da matéria, o nado sincronizado da quadrilha 

de Playboy acaba por alimentar uma noção de continuidade no caminho de construção 

social da imagem de Playboy. Assim, apesar de Matheus (2011) trabalhar com a 

reposição de atores, compreendidos nesse contexto como uma espécie de heróis, o Extra 

parece tentar repor as ações desse ator, transformado Playboy quase que em um 

personagem folhetinesco edando um caráter dramaturgo aos fatos produzidos pelo 

bandido. A provocação de Playboy parece ter surtido efeito e sua exposição na imprensa 

valorizou o preço por sua captura. Dois dias depois do roubo das motos, a recompensa 

por Playboy chegou a R$ 50 mil e atingiu a segunda maior marca da história do Disque-

Denúncia. O mesmo G1 destacou essa valorização muito mais pelas ações de ousadia de 

Playboy do que em relação aos crimes que ele cometeu, parecendo também propor, ao 

resgatar esses acontecimentos, mais um percurso diante do ciclo simbólico de 

construção da imagem de Playboy.  
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Fonte: G1.48 

Imagem 24: Trecho da matéria sobre o roubo de motos do pátio do Detro. 

 

O aumento da recompensa por informações que levassem Playboy para a prisão 

parece estar em conformidade com a análise de Soster (2017), ao considerar que as 

narrativas de violência se conectam a uma estrutura porque a informação circula sob 

uma lógica de produção midiática, sendo, dessa forma, uma espécie de geradora de 

                       
48Matéria de 07/01/2015. Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/suspeitos-

roubam-quase-200-motos-de-deposito-do-rio.html, acesso em: 15/11/2017. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/suspeitos-roubam-quase-200-motos-de-deposito-do-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/suspeitos-roubam-quase-200-motos-de-deposito-do-rio.html
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potencialidades, no que diz respeito a consciências, de acordo com o conceito de 

Hobbes (1997), e comportamentos. Esse processo pode explicar a necessidade de reação 

dasautoridades diante desses temas, conforme exemplificado pela valorização da 

recompensa para capturar Playboy no Disque-Denúncia. 

 

3.3. O movimento da mídia ao encontro de Playboy 

Vinte e oito dias após o aumento da recompensa por informações que levassem à 

prisão de Playboy surge a primeira matéria da categoria Sociedade relacionada com o 

bandido. A matéria, do repórter Leslie Leitão, foi publicada no dia 7 de fevereiro de 

2015 no site daVeja. Sob o título “O bandido e seu labirinto”,49 a reportagem fala sobre 

a vida de Playboy no complexo da Pedreira, desde a descrição da casa onde morava até 

as formas que usava para tentar não ser preso pelos agentes de segurança do estado do 

Rio de Janeiro. O próprio uso do artigo definido no título já marca a intenção da 

reportagem de que não se trata de um bandido qualquer, mas, sim,“o” bandido. A 

semânica proposta parece objetivar a construção de alguém que possui certas 

características que transcendem a qualquer lógica geradora de determinadas 

expectativas da sociedade diante do papel social ao qual determinou cumprir. Na 

própria definição de celebridade de Vera França e já mencionada nesta pesquisa, uma 

pessoa que possui “certa excepcionalidade digna de admiração ou reverência” 

(FRANÇA, 2014, p. 19). Importa acrescentar que,no título da matéria, o jornalista 

destaca Playboy como o chefão que pensa em se entregar. 

Não é comum encontrar, em estudos de caso da imprensa brasileira, referências 

sobre a intenção de um bandido em se entregar às forças de segurança pública. Esse 

movimento, mesmo que intencional, publicado pelaVeja,faz certa analogia à cobertura 

do G1 durante o trajeto de Eike Batista, dos Estados Unidos até o Brasil, quando se 

entregou à Justiça brasileira.  

Parece haver um processo de vitimização velado por parte do veículo, cuja 

intencionalidade seria esvaziar o entendimento do senso comum sobre o lado perverso 

de Playboy. O processo de vitimização de personagens centrais em narrativas sobre a 

                       
49Matéria em 07/02/2015. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/o-bandido-e-seu-labirinto//, 

acesso em: 12/04/2017 

https://veja.abril.com.br/brasil/o-bandido-e-seu-labirinto/
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violência é analisado por Soster (2017) como um deslocamento ou fixação do tempo e 

do espaço, cujo objetivo é trazer valores guardados na memória social. Trata-se de 

encadear o raciocínio diante das produções simbólicas de tal forma que elas despertem 

respostas, mesmo que inconscientes, no imaginário social ao trabalhar temáticas que 

nãosão toleradas pelos sujeitos. Assim, a narrativa humaniza, logo no título da 

reportagem, o bandido ao demonstrar que ele está disposto a colaborar com a sociedade 

e deixar de ser um outsider. 

Essas produções simbólicas relacionais podem acessar pontos da memória 

socialque desejam cumprir uma espécie de reorganização no pensamento diante de algo 

ou alguém, como em um dos livros de Orlandi (2015, p. 27), em que cita um 

exemploem que há uma faixa preta escrita com letras em branco a frase “vote sem 

medo”, em alusão às eleições em uma universidade pública. Acredita-se que há, nesse 

contexto, um imbricamento de significados com sentido previamente orientado. No 

entanto,tanto no caso da eleição da universidade como no caso de Playboy, supõe-se 

haver um resgate do entendimento social sobre temas específicos, nesse caso, política e 

segurança pública, respectivamente. Tais compreensões parecem estar unidas pelo 

mesmo sentimento: o medo. 

O aluno universitário já temeu historicamente repressões, sobretudo no período 

da ditadura, e, por isso, desejaa liberdade de votar sem ser coagido (recentemente, a 

própria Universidade Federal Fluminense reviveu esse medo durante episódio 

envolvendo o campus de direito, depois que policiais militares retiraram uma faixa preta 

na qualestava escrito, em letras brancas, um posicionamento contrário ao fascismo). Há, 

portanto, entre a comunidade acadêmica, o medo da volta da repressão; logo, existe o 

desejo pela liberdade.  

Da mesma forma, acredita-se que a sociedade deseja a prisão de bandidos, 

sobretudo aqueles apontados como perigosos. Parece haver, portanto, um anseio 

coletivo, nesse caso também, por liberdade. Em ambos os casos, podemos estar diante 

de um desejo de liberdade de caminhar socialmente e pelas vias públicas. Para isso, 

acredita-se que o medo é o elo entre as narrativas, conforme já nos mostrou Matheus 

(2011) – esse sentimento, fruto da apreensão dos sujeitos, mantém a audiência presa, de 

modo que não há dificuldades para a sociedade encontrar coerência entre certos 

acontecimentos criminosos. 
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Fonte: Veja.50 

Imagem 25: Trecho da matéria sobre o perfil de Playboy. 

 

Perigoso, que vive em uma casa especial e capaz de desafiar a sociedade com 

ações que provocam escárnio e envergonham o Brasil. Estes foram os adjetivos 

relacionados direta e indiretamente a Playboy pelo jornalista, que seja pelo que Leslie 

compreendeu de sua personalidade, quer seja pelo que classificou diante de seu 

comportamento, logo no primeiro parágrafo da matéria, que se dedica exclusivamente a 

descrever o caminho que leva à casa de Playboy, sem deixar de mencionar a segurança 

realizada pelos comparsas do bandido no entorno do imóvel. 

O segundo parágrafo da matéria abre com a informação sobre a idade de 

Playboy e o tempo que ele dedicava ao crime.Logo na sequência, relembra as duas 

ações do bando de Playboy, classificadas pelos veículos de comunicação como ousadas 

e de enfrentamento às forças de segurança pública do Rio de Janeiro. Novamente, é 

dada publicidade ao roubo das motos no galpão terceirizado do Departamento de 

                       
50Matéria em 07/02/2015. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/o-bandido-e-seu-labirinto//, 

acesso em: 12/04/2017 

https://veja.abril.com.br/brasil/o-bandido-e-seu-labirinto/
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Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro) e ao “nado sincronizado de fuzis” na Vila 

Olímpica Félix Mielli Venerando, em Honório Gurgel, ambas as ações na zona norte da 

cidade.  

A narrativa desenvolvida pelo jornalista Leitão procurou ainda trazer, logo no 

início, algumas informações sobre Playboy consideradas relevantes para o veículo epara 

o grande público antes de o entrevistado ter voz na matéria. Essa construção é usada em 

reportagens tipicamente voltadas para celebridades, pessoas conhecidas do grande 

público, cujo trabalho é resumidamente lembrado logo na introdução da matéria. Esse 

resumo, que deve obedecer a uma seleção de fatos considerados pelos veículos de 

comunicação como relevantes, procura relataras façanhas realizadas pelo 

personagem,bem como destacar as mais impactantes para a sociedade. 

 

3.3.1. O bandido e o lugar de fala 

Dar a voz a um criminoso não era algo incomum até o fim de 1990. Baiense 

(2012), ao analisar os efeitos que as narrativas midiáticas produzem no cotidiano de 

cariocas e fluminenses, sobretudo de acordo com aperspectiva deque a criminalização 

está relacionada com ageografia do estado, procura, assim, entender essas memórias 

sociais e suas restrições de territorialidade. Talvez, para esta pesquisa, uma das grandes 

contribuições de Baiense tenhasidoadiscussão sobre o lugar de fala dado aos criminosos, 

considerando esse período em uma relação casuística diante da necessidade de respostas 

sociais antealegitimação não autorizada de poder de fala desses criminosos. 

Em um dos trechos analisados, Baiense destaca duas entrevistas coletivas dadas 

por Ernaldo Pinto Medeiros, o Uê, à época responsável pela venda de drogas ilícitas no 

morro do Adeus, em Santa Teresa, no Centro do Rio de Janeiro, e a entrevista dada aos 

veículos de comunicação impressosO Dia, Jornal do Brasil e O Globo pelo bandido 

Márcio Amaro de Oliveira, traficante do morro Dona Marta. O criminoso, mais 

conhecido como Marcinho VP, já havia ganhado notoriedade ao permitir a subida do 

astro pop Michael Jackson à favela para gravar parte do clipe da música “They don’t 

care about us”. A fama do bandido trouxe ainda como consequência o lançamento de 

um livro dedicado a sua biografia,escritopelo jornalista Caco Barcelos, sob o título O 

abusado. 
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Tanto Uê quantoMarcinho VP também atraíram os veículos de imprensa do Rio 

ao passarem dos limites simbólicos que a memória social aceita. Essas imposições estão 

além das questões geográficas, já que parecem alcançar sentido diante da formação 

social, situação econômica e cor de pele do bandido. Assim como Playboy, Marcinho 

VP e Uê não eram negros e não se enquadravam no estereótipo de criminalidade. 

Na grande imprensa brasileira, embora casos de exceção tenham acontecido, há 

ainda os episódios em que as entrevistas aconteceram nos presídios, como com o 

próprio Marcinho VP, que controlou a venda de drogas ilícitas no morro Dona Marta, 

em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Em uma dessas entrevistas, dada à revista 

Trip,51 o bandido reconhece que sua prisão se deu após chamar a atenção das 

autoridades, naquilo que classifica como uma fala mal interpretada por um dos 

repórteres presentes à favela dias antes da gravação do clipe de Michael Jackson,razão 

pela qual estava no centro das atenções da mídia, conforme pode ser destacado em uma 

das respostas do traficante. 

 

Fonte: Trip52 

Imagem 26: Trecho da entrevista com Marcinho VP. 

 

                       
51Matéria de 1º de novembro. Disponível em https://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-o-

traficante-marcinho-vp-em-bangu-i, acessado em 16/04/2018 
 
52Matéria de 1º de novembro. Disponível em https://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-o-

traficante-marcinho-vp-em-bangu-i, acessado em 16/04/2018 

 

https://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-o-traficante-marcinho-vp-em-bangu-i
https://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-o-traficante-marcinho-vp-em-bangu-i
https://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-o-traficante-marcinho-vp-em-bangu-i
https://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-o-traficante-marcinho-vp-em-bangu-i
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Em outras entrevistas feitas em presídios, os entrevistados criminosos foram 

ouvidos, como Márcio Nepomuceno, também conhecido como Marcinho VP, bandido 

responsável pelo tráfico de drogas no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do 

Rio de Janeiro. Marcinho VP foi entrevistado no Domingo Espetacular,programa 

semanal exibido pela Record. A reprodução da entrevista pode ser acessada no 

YouTube.53 O El País54entrevistou Antônio Bonfim Lopes, o Nem, que controlou a 

venda de drogas ilícitas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Já a 

entrevista dada por Alexander Mendes da Silva, mais conhecido como Polegar, também 

veiculada pela Record, para o Domingo Espetacular,55 aconteceu depois que o 

criminoso cumpriu sua pena. O bandido, que comandou o tráfico de drogas na favela da 

Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, na década de 2000, cumpriu pena de 17 

anos de prisão e aceitou ser entrevistado depois de deixar a prisão.  

Celso Pinheiro Pimenta não é a única exceção, mas representa um caso especial 

ao dar uma entrevista fora do sistema carcerário, já na condição de bandido mais 

procurado do Rio de Janeiro, cuja recompensa porsua prisão já alcançava a segunda 

maior soma da história. Playboy não passa a ser destaque nos veículos de comunicação 

do Rio de Janeiro apenas por suasações de ousadia, mas, ao que tudo indica, pela 

relação dicotômica entre essas atitudes e sua formação social. Está em Playboy o 

interesse da imprensa em destacar Celso Pimenta diante de uma falaciosa negociação de 

possibilidades. É aceitável destacar que o menino de classe média que se tornou 

marginal é um desvio do desvio. Em conformidade como entendimento da análise de 

camadas de signos diante da proposta de Barthes (2001), Playboy parece preconizar um 

outsider às avessas, já que, além de ser um criminoso,em funçãodas ações de 

criminalidade que comete, deve ser destacado também por ter se tornado um 

criminosoapesar das condições sociais em que foi criado. 

                       
53Matéria em 09/04/2018. Dispoível em https://www.youtube.com/watch?v=4qciuRyhVX0, acessado em 

06/03/2017. 

54Matéria em 13/03/2018. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/13/politica/1520947959_760179.html, acessado em: 19/01/2019. 

55Disponível em 14/09/2018. Disponivel em <http://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/ex-

traficante-polegar-deixa-a-cadeia-e-fala-com-exclusividade-ao-domingo-espetacular-14092018>, acesso 

em 19 abril 2019, acessado em 19/01/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=4qciuRyhVX0
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/13/politica/1520947959_760179.html
http://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/ex-traficante-polegar-deixa-a-cadeia-e-fala-com-exclusividade-ao-domingo-espetacular-14092018%3e,%20acesso%20em%2019%20abril%202019
http://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/ex-traficante-polegar-deixa-a-cadeia-e-fala-com-exclusividade-ao-domingo-espetacular-14092018%3e,%20acesso%20em%2019%20abril%202019
http://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/ex-traficante-polegar-deixa-a-cadeia-e-fala-com-exclusividade-ao-domingo-espetacular-14092018%3e,%20acesso%20em%2019%20abril%202019
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No entanto, é possível estabelecer parâmetros comunsentre as cenas de violência 

durante o carnaval de 2003 e de 2018, os episódios das duas adolescentes baleadas em 

2003, as coletivas de imprensa dos bandidos Uê e Marcinho VP ea autorização dada por 

VP para o artista Michael Jackson gravar seu clipe no morro Dona Marta e as ações de 

Playboy (o que inclui sua entrevista). Todas essas situações representam movimentos 

não autorizados pelo senso comum. Assim, tais movimentos podem ter ido além da 

expectativa social e, ao fugir do senso comum (predominantemente alimentado pela 

imprensa) atraiu a atenção da imprensa. O que esses marginais (estão à margem da 

sociedade) fizeram foi reivindicar um lugar de fala, ação não prevista pelo senso 

comum. Pode-se questionar, então, que,da mesma forma como fez Playboy no nado 

sincronizado de fuzis eno roubo das motos do pátio do Detro, além das entrevistas dadas 

aos veículos de comunicação e das postagens nas redes sociais e no YouTube, esses 

criminosos exigiriam uma resposta da sociedade de forma contundente e rápida. 

Não é possível aqui chegar a uma conclusão definitiva, mas acredita-se que 

valha a reflexão sobre essas possibilidades, sobretudo separtirmos da perspectiva de 

Soster(2017),que defende queuma temática difundida gera, quase que automaticamente, 

uma resposta das autoridades públicas, diante de um clamor social. Parece razoável, 

nesse ponto da pesquisa, compreender esse contexto,de acordocomuma relação 

determinantede influência midiática sobre o senso comum e, consequentemente, a 

constituição e manutenção da memória social. 

Novamente se formos analisar a matéria do jornalista Leslie Leitão, é possível 

identificar o uso de cinco falas de Playboy, das quais, quatro são negações. Parece 

curioso o caminho simbólico que o jornalista deseja imprimir nos leitores daVeja. Parte-

se do pressuposto de que frases negativas possuem a intencionalidade da dúvida, já que 

negar algo significa afirmar o que essealgo não afirma,uma espécie de outro olhar para 

aquilo que está sendo analisado. Uma negativa propõe sempre a dicotomia e abre espaço 

ao questionamento. Diferente de uma afirmação, a negação não fecha o sentido nela 

mesma, mas abre uma nova possibilidade de entendimento. 

Assim, a reportagem, ao optar por esse tipo de edição, parece conceber um 

sentido de direito de resposta a Playboy, transformando-o, implicitamente,por meiode 

uma lógica narrativa, em vítima, semelhante à condição proposta pelo G1 durante a 

narrativa sobre a prisão de Eike Batista. Desse modo, assim como Eike Batista estava se 
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entregando às forças de segurança do Brasil, Playboy pretendia se entregar às forças de 

segurança do Rio de Janeiro. Da mesma forma que Playboy temia ser morto pela 

polícia, muitos internautas acreditavam que Eike poderia ser assassinado no trajeto para 

o Brasil, conforme é possível perceber em um print dos comentários a seguir:  

 

Fonte: G1.56 

Imagem 27: Comentários sobre a prisão de Eike Batista. 

 

O que a matéria parece destacar é aquilo que o bandido queria desmentir ou dar 

sua versão sobredeterminado fato. O que importa ressaltar, no entanto, é que o fato novo 

passa a ser a versão que Playboy dá a certosepisódios, todos já conhecidos do público. 

Assim, o que passa a ser entendido como notícia não é o fato em si, mas a versão de 

Playboy dos fatos relacionados a ele. Playboy está autorizado a falar pela mesma 

imprensa que ocolocou nolugar de fala. Afinal, parece que Playboy precisa ser 

destacado, por meiode Celso Pimenta, para que a memória social de criminalidade 

permaneça da mesma forma como fora constituída. A serviço da fixação simbólica, o 

recurso continua sendo o estereótipo.  

                       
56Matéria em31/01/2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/aviao-que-trouxe-

o-empresario-eike-batista-pousa-no-aeroporto-galeao.ghtml, acesso em: 10 jan. 2019. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/aviao-que-trouxe-o-empresario-eike-batista-pousa-no-aeroporto-galeao.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/aviao-que-trouxe-o-empresario-eike-batista-pousa-no-aeroporto-galeao.ghtml


 

 

133 

 

Mais à frente, a segunda fala negativa não foi escolhida aleatoriamente, já que 

complementa a primeira. Ao ser questionadosobre osnomes dos policiais que 

receberiam propina para não o prender, o bandido é categórico ao dizer: “Não alcagueto 

polícia que é homem comigo. ” (Veja, 7 de fevereiro de 2015). A fala reafirma a 

suspeita de que há policiais corrompidos, mas passa uma imagem de que Playboy é fiel 

até com aqueles que o extorquem e tem uma relação implícita direta com a primeira fala 

e única afirmação da matéria quando diz: “Todas as informações que tenho são que a 

polícia não quer me prender, quer me matar. ” (Veja, 7 de fevereiro de 2015). 

Não por acaso, a construção dessa estrutura, ao considerar as duas frases 

negativas e uma única afirmativa, deixa o leitor com uma única certeza: caso Playboy 

deseje se entregar e, com isso, deixar de ser extorquido, vai acabar sendo morto por 

aqueles que o corrompem. Caso seja preso e consiga não ser morto, corre o risco de 

pagar por mais crimes que cometeu. O bandido fica em uma posição de vítima, 

representa um outsider que, mesmo tendo interesse em se redimir, não pode contar com 

o Estado, que falha com sua obrigação maior de ressocializartodos aqueles que se 

desviaram de uma conduta moralmente esperada pela sociedade. 

 

3.4. Playboy e a ruptura com o estereótipo de criminalidade 

Há valores na narrativa ainda mais explícitos quando o jornalista escreve que 

Playboy escolheu seguir pela criminalidade. O uso do verbo “escolher” denota uma 

discrepância simbólica em relação a Fernandinho Beira-Mar, que chegou a tentar não 

ser um bandido, mas fracassou nas forças armadas. Celso Pinheiro Pimenta também 

tentou seguir as forças armadas; a única diferença em relação a Beira-Mar foi o órgão 

escolhido –enquanto o bandido da zona sul optou pela Aeronáutica, o criminoso da 

Baixada Fluminense quis o Exército, no entanto, ambos foram expulsos de suas 

corporações porque foram flagrados roubando armamentos. Essa semelhança parece 

distante nas narrativas produzidas, em que fica evidente que um não soube aproveitar a 

única chance que teve para não virar bandido e o outro tinha todas as chances, mas 

escolheu a menos provável: ser bandido. 

Esse jogo de sensações provocadas é intencional. O que os veículos de 

comunicação parecem fazer ao produzir narrativas sobre as ações de Celso Pinheiro 

Pimenta é reforçar aquilo que não precisa ser reforçado, mas que, excepcionalmente 
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nesse caso, está acontecendo e, por isso, precisa ser tratado como uma excepcionalidade 

natural. Parece confuso e é, mas pode e deve ser explicado aqui. 

Ao produzir uma entrevista e destacar aspectos da infância, como relembrar que 

Celso Pinheiro Pimenta cresceu numa família de classe média na zona sul do Rio, a 

matéria quer reforçar o estereótipo de criminalidade e, por isso, precisa dizer à 

sociedade que o fato deve ser entendido como algo incomum. Assim, quando os grandes 

veículos de imprensa do Rio de Janeiro passam a dar ênfase a informações pessoais de 

Playboy, como não deram a outros criminosos, mostra uma preocupação em tratar como 

anormal a criminalidade que ocorre dissociada das condições econômicas e sociais, 

além da cor da pele do sujeito. Esse mecanismo é chamado por Orlandi (2015) de 

processos parafrásticos e polissêmicos –ambos atuam no campo da memória e são 

assimilados pela linguagem. 

Processos parafrásticos são aqueles que atuam no campo do reforço daquilo que 

já foi dito;age no campo da estabilização e representa um regresso àquilo que já está 

dito. Já a polissemia é a ruptura, pois representa o deslocamento, aquilo que mexe com a 

ordem natural das coisas. O que Orlandi (2015) quer nos dizer é que ambos os processos 

também podem ser trabalhados de forma contínua e imbricados, dentro de um campo de 

tensão necessário entre o que reforça aquilo que rompe com aquilo que estabiliza. 

A produção de uma matéria pessoal sobre um criminoso, sobretudo por meio de 

uma entrevista, parece corroborar significativamente essa lógica. Ao destacar as 

condições sociais durante a infância e parte da adolescência de Celso Pinheiro Pimenta, 

os veículos de imprensa carioca procuram enfatizar a quebra de um paradigma, e ao 

destacar essa ruptura, eles mostram sua preocupação em conter novas formas de 

compreensão social, emque outras rupturas como essa podem ser possíveis. Assim, 

rompem para estabilizar. Seria como se destacasse algo que não deve ser destacado, e 

para que não aconteçam novos casos semelhantes, este deve ser destacado sob uma 

falácia discursiva de normalidade, que é absorvida pelo cotidiano. 

Por isso, Playboy é o bandido na matéria de Leslie Leitão. O artigo definido não 

está colocado ali para defini-lo por meio de sua periculosidade. Playboy se notabilizou 

pelas ações de enfrentamento à segurança pública do Rio de Janeiro, mas o que parece 

interessar agora à grande imprensa carioca é o lado pessoal do bandido e, assim, ela 

começa a propor narrativas sobre as origens de Celso Pinheiro Pimenta. 
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Localizar o medo parece ter maior garantia de eficácia quando as narrativas 

midiáticas lançam mão do estereótipo, sobretudo depois que entendemos sua função 

fixadora. Matheus (2011) conceitua o continuum narrativo ao comparar as matérias 

produzidas pelos veículos e comunicação sobreo tema violência com um folhetim de 

novelas, em queas situações parecem estar descritas em capítulos. As matérias sobre 

Playboy parecem se enquadrar nessa situação, já que o bandido, muitas vezes, assume 

quase o papel de vilão-mocinho: Playboyatraiu a atenção da mídia, que parece ter se 

interessado pela história do menino de classe média que se tornou bandido. As 

narrativas discursivas parecem atravessar uma lógica quase folhetinesca, estabelecendo 

uma espécie de continuum narrativo, conforme o conceito de Matheus (2011),cujo elo 

de medo pode contribuir para garantir audiência. Essa perspectiva pode levar a uma 

segunda consideração, não menos importante: preservar o estereótipo de criminalidade. 

A entrevista conduzida pelo repórter Leslie Leitão parece direcionar as 

narrativas de Playboy, condicionando-o a umaespécie de vitimização. Playboy é um 

bandido que pensa em se entregar e que vai esclarecer os crimes que lhe devem ser 

imputados. Há nesse contexto certa semelhançacom a entrevista dada por Eike Batista, 

exibida pelo G1. Na ocasião, Eike, de dentro do avião, menciona ao repórter da Globo o 

interesse em contribuir com a Justiça e esclarecer as acusações que lhes são imputadas. 

Em contrapartida, nenhum repórter se interessou em procurar Fernandinho 

Beira-Mar, apesar de o bandido ser o recordista no valor da recompensa oferecida pelo 

Disque-Denúncia,57por ter sido o maior narcotraficante de armas e drogas do Brasil. 

Pezão, que liderou o tráfico de drogas no conjunto de favelas do Alemão durante um 

dos períodos de maior instabilidade na segurança pública da cidade, que acelerou o 

processo de invasão das forças de segurança à região, nunca teve nenhuma matéria na 

qual o público pudesse saber se ele tem ou não interesse em se entregar. 

No entanto, o que mais chama a atenção desta pesquisa é o trecho seguinte da 

narrativa, que menciona as características pessoais de Celso Pinheiro Pimenta, 

                       
57O Disque-Denúncia é uma central de atendimento especializada em atender a população que vivencia ou 

presencia ações criminosas. Os relatos são passados porcontato telefônico, sob o número 2253-1177, e o 

anonimato do denunciante é garantido. O Disque-Denúncia opera em parceria com a Secretaria de Estado 

de Segurança Pública do Rio de Janeiro e por não ser um órgão governamental, sua administração fica a 

cargo da Organização Não Governamental Instituto Movrio. Todas as atividades desenvolvidas pelo 

instituto são possíveisgraçasà contribuição de empresas interessadas na manutenção do programa. 
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revelando ao leitor internauta sua origem familiar. A matéria assinada por Leslie Leitão 

usa o verbo “escolher” para designar o movimento por meio do qual o jovem Celso 

Pimenta vai se tornando o bandido Playboy. 

Parece interessante notar que se Antônio Werneck quer discutir os motivos que 

levaram Luiz Fernando a se tornar o criminoso Beira-Mar, Leslie Leitão não deixa 

dúvidas: Celso Pimenta escolheu ser bandido. Nota-se uma significativa diferença de 

proposta semântica nas duas narrativas, em que Beira-Mar é um sujeito paciente e, 

portanto, o leitor deve estar resignado diante de suatransformação – de Luiz Fernando 

para Beira-Mar –, bem como consciente de que Playboy é uma espécie de caminho fora 

da curva, pois, diferentemente de Beira-Mar, é o sujeito que tevetodas as condições para 

não enveredar pelo mundo do crime, ou seja, sua passagem para se tornar bandido se 

deu, portanto, com base em uma escolha. Defende-se, nesta pesquisa, a necessidade de 

questionar essas duas propostas simbólicas de construção da criminalidade em 

conformidade com as narrativas midiáticas. 

Pezão e Beira-Mar – diferente de Playboy, Eike Batista, o governador preso Luiz 

Fernando Pezão e seu antecessor, também preso, e Sérgio Cabral – são oriundos de 

favela e essa realidade nos leva a uma indagação: a quem interessa ver o favelado como 

o outro, o criminoso, o outsider? 

Becker (2008),ao analisar o sujeito desviante, parte da perspectiva de que o 

desvio não está no particular, mas no social, já que se apresenta nas relações. Assim, o 

desvio não está na atitude, mas no não cumprimento de uma expectativa diante de 

determinada atitude.  

Dessa forma, um ato que hoje é considerado um desvio pode não ter sido 

analisado dessa forma no passado, já que possui relação com a historicidade. Ao 

associar o desvio ao processo histórico, o sociólogo estadunidense questiona quem 

determina quais sujeitos devem ser considerados outsiders e quais não estão incluídos 

nessa categoria e com quais interesses se criamtais determinações.  

Esta pesquisa não tem a intenção de questionar os efeitos da Justiça na aplicação 

das penalidades aos criminosos aqui mencionados, sobretudo por não se tratar de um 

trabalho do campo do direito, mas por possuir diálogos com a sociologia, apenas se 

interessa por analisar as narrativas produzidas pela mídia diante dos casos aqui 

elencados. Assim, o que parece oportuno, de acordo com esseponto de vista, é 
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considerar a contribuição de Becker (2008),ao suscitar a necessidade de uma discussão 

acerca da influência de outros campos sociais na produção de leis que parecem 

interessar a certos grupos específicos. 

 

À medida que um grupo tenta impor suas regras a outros na sociedade, 

somos apresentados a uma segunda questão: quem, de fato, obriga 

outros a aceitarem suas regras e quais são as causas de seu sucesso? 

Esta, claro, é uma questão de poder político e econômico (BECKER, 

2008, p. 29). 

  

Recentemente, o cantor e compositor Chico Buarque esteve no Vaticano, onde 

entregou pessoalmente, junto com outros artistas de referência em seus respectivos 

países, uma carta ao Papa Francisco que pedia ajuda para combater o que eles 

classificaram como a “judicialização seletiva” que vem acontecendo no Brasil, na 

Argentina e no Equador contra lideranças políticas de esquerda que, historicamente, 

combatem a pobreza e as desigualdades sociais. Apesar da necessidade de reafirmar que 

esta pesquisa centra suas atenções no campo da comunicação e, eventualmente, faz uso 

de áreas correlatas, acredita-se na importância desse registro sob o ponto de vista não só 

da discussão sobre quem faz as leis, mas também de quem as aplica, pela ótica de suas 

interpretações. 

 

3.5.A credibilidade da imprensa a serviço do capital 

Os veículos de comunicação são empresas, cujo interesse é também gerar lucro. 

Assim como qualquer negócio, trabalham com produtos que, no caso da grande mídia 

tradicional, é a informação. Ocorre que, para conseguir manter sua reputação (o capital 

simbólico de Bourdieu), a imprensa se declara neutra. Logo, o argumento de que toda 

notícia transmitida ao grande público é imparcial carece de fundamento diante das 

próprias teorias da comunicação, algumas, inclusive, já discutidas neste trabalho.  

Negar a subjetividade do profissional de comunicação seria admitir que toda 

escolha é puramente técnica e que a intenção deve ser abandonada. Pesquisas recentes já 

revelaram, inclusive, o processo subjetivo durante a escolha de cientistas de ciências 

exatas em trabalhos de pesquisa, o que reforça o entendimento de que qualquer escolha 

obedece a algum grau de subjetividade. O tema não é nada inovador e já tem sido 
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amplamente debatido nas academias de comunicação, mas, ainda assim, grande parte do 

público acredita na imparcialidade do jornalismo. Por que será? 

Ignácio Ramonet (2013) acredita que os meios de comunicação estão com a 

credibilidade em processo de declínio e credita tal fato ao surgimento de novas 

tecnologias e às mudanças no cenário econômico. Para o autor, a imprensa precisa 

aprender a lidar com a chegada de um volume maciço e veloz de informação, sobretudo 

pela internet, o que provoca a perda da lucratividade das empresas do ramo e a 

consequente necessidade de mudanças cada vez mais frequentes na linha editorial. Tais 

exigências constantes de adaptação,ainda segundo Ramonet, elevam os riscos de erros 

cometidos e trazem consequências diretas. 

Paradoxalmente, são os riscos da sociedade midiatizada, de Sodré (2009),em que 

a abundância de informações e a velocidade como elas são transmitidas refletem uma 

das faces das novas descobertas tecnológicas. Por isso, o autor defende que vivemos em 

outra esfera de existência – a do Bios Virtual) –, na qual os agentes buscam direcionar 

as relações por meio da apreensão dos sentidos. E essalógica de globalização do capital 

–em que a economia não possui nacionalidade, mas raízes flexíveis em grandes 

corporações – também dá as cartasnas empresas de comunicação e funciona conforme a 

ideologia althusseriana, agindo como motor na perpetuação das relações de produção.  

Está na interação a materialização desse sistema, em que o vívido é a relação 

social analisada por Heller (2002)e, por isso, os mecanismos de controle são 

discursivos, afinal de contas, pela perspectiva de Foucault (1996), todo discurso é uma 

potência de poder:está naquilo que se diz e, sobretudo, em comosediz a possibilidadede 

alcançar o poder ou se manter nele. Um trabalho constante, ciclicamente renovável, sob 

a lógica da sociedade civil como uma arena de disputa, conforme nos apresentou 

Gramsci (2002). Não de forma desinteressada, as narrativas do discurso hegemônico já 

fazem isso há séculos e,comonos demonstrou Bhabha (2014), está na ambivalência – ou 

nos processos de paráfrase e polissemia de Orlandi (2015) – o jogo de reforçar o que 

não precisa ser mais dito, mas isso não é o não dito que a autora também analisa, já 

queeste busca e volta ao terreno seguro e assume um papel imobilizante, do ponto de 

vista do referencial simbólico do sujeito, cuja relação atinge o sujeito comum, como 

naproposta de Sodré (2009), reproduzindo o que seria o vínculo, que passa, 

necessariamente, pelo caráter fixador do estereótipo de Bhabha (2014).Nesse contexto, 
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assumem ainda a mais necessária relevância de análise os aspectos simbólicos 

produzidos pelos discursos midiáticos diante do criminoso Playboy, sob a perspectiva 

política e econômica. 

Ramonet censura a falta de autocrítica dos meios de comunicação, agravada 

ainda mais, de acordo com o autor, pelo fato de esses mesmos veículos de imprensa 

procurarem se legitimar na sociedade por meio de um viés de justiça, diante de críticas a 

todos os agentes que, no jugo dessa mesma imprensa, agem em não consonância com 

aquilo que a sociedade espera deles. Mas há mais do que essa impressão superficial 

propositalmente autodenominada pela mídia, uma vezque esse discurso de 

imparcialidade deixa incólumes os reais interesses econômico e políticos que os 

veículos de imprensa estão interessados em difundir. Dessa forma, acredita-se que a 

imagem de credibilidade procura, em certosmomentos, cumprir uma função mentirosa 

de autonomia discursiva em nome dos sujeitos, por meiode uma legitimidade também 

enganosa.  

Pascual Serrano (2013) chama a atenção para a bandeira da liberdade de 

imprensa defendida pela mídia e acredita que a liberdade de expressão é que está em 

jogo, em um sentido democrático de acesso às informações, de modoque esses mesmos 

veículos de imprensa cumpram o compromisso assumido de garantir que um fato vai ser 

publicado, independentemente dos interesses econômicos em curso. Para o autor, o 

discurso de liberdade de imprensa é, assim, também falacioso, já que procura, em última 

análise, resguardar o empresário do setor de comunicação de difundir os valores de 

interesse das grandes empresas, por meio do discurso hegemônico, o que acaba por 

perpetuar a estrutura da sociedade de classes. 

Serrano critica o status de quarto poder atribuído à mídia, em uma alusão ao 

capital simbólico desse campo social, considerado, figurativamente, igual aos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, já que, justamente por meio dessa perspectiva de 

senso de justiça, o autor destaca a necessidade de a sociedade olhar para os demais 

valores em jogo nos outros campos sociais. 

 

É um mero apêndice dos grupos empresariais, mas não hesitaríamos 

em considerá-lo mais poderoso do que os outros três. Basta observar a 

agressividade de suas reações contra políticas progressistas na 

América Latina. Hoje, a oposição a esses governos não é a dos 



 

 

140 

 

partidos políticos de ideologia contrária, a par de sua militância 

cidadã, mas os grandes meios de comunicação, que se tornaram atores 

políticos fundamentais (2013, p. 72). 

 

É importante destacarmos que este livro foi lançado em 2013, quando a 

configuração política na América Latina, diferente da dos dias atuais, assumia uma 

predominância da esquerda no poder. Ainda de acordo com a análise de Serrano, torna-

se valioso salientar a proximidade com a definição de capital simbólico de Bourdieu 

(1989), sob a perspectiva do poder de atuação e da influência das relações sociais na 

estrutura de classes. 

 Considerar a presença de grandes corporações por trás dos veículos de 

comunicação, conforme se discute nesta pesquisa, não pode e não deve anular a reflexão 

diante dos interesses de exploração. Esse processo se dá pela expansão do capital de 

variados segmentos por parte dos empresários do setor de comunicação, cujas empresas 

também ajudam nesse propósito,por meio de lobby político e econômico e das bancadas 

do Congresso que representam cotidianamente essa realidade. A presença da política 

por pressão dos veículos de comunicação não é uma novidade, conforme a análise do 

envio de tropas federais ao Rio de Janeiro, em fevereiro de 2003, e pela intervenção 

federal na segurança pública do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2018. 

Localizar a violência parte da necessidade de também personificar a 

criminalidade, atribuindo-a ao senso comum, cuja constituição se dá pela construção 

sistemática da memória social. A grande mídia tradicional cumpre relevante papel nesse 

processo e suas narrativas são importantes pistas desse movimento, que preconiza fixar 

a ordem das coisas, dando-lhes um caráter natural, cuja compreensão acontece no 

cotidiano. 

Preto, pobre e favelado são a personificação da criminalidade, cujo estigma 

cumpre seu caráter fixador, e, por serem um tipo de estereótipo, conforme já nos disse 

Goffman (1988), reduzem as possibilidades de análise de determinado povo, por meio 

de características limitadoras imputadas ao grupo do qual fazem parte. Por isso, Beira-

Mar e Pezão dificilmente seriam outra coisa senão bandidos. Por isso, Playboy, Eike 

Batista, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão não podem ser vistos na mesma lógica de 

bandido.  



 

 

141 

 

A diferença aqui é que Celso Pinheiro Pimenta se tornou Playboy e, ao gravitar 

entre a classe hegemônica e a oprimida, poderia desestabilizar o senso comum diante do 

entendimento do outsider, de Becker(2008),e qualquer risco de produzir uma nova 

memória social que contraria a ordem desse discurso hegemônico precisaria ser 

extirpada. Afinal, o bandido até pode andar de helicóptero, quer seja com o dinheiro 

público, quer seja para transportar cocaína, mas o criminoso (a palavra carrega mais 

peso simbólico), aquele que deve de fato ser temido e rejeitado pela sociedade, de 

acordo com as prerrogativas de outsiderde Becker(2008), é o traficante e, como todos 

sabem, lugar de traficante, se não está preso ou morto, é na favela. Playboy transcendeu 

esse não lugar como se fosse um mito. 

 

3.6. A narrativa midiática e a construção de um mito às avessas 

A segunda matéria sobre Playboy,da categoria Sociedade,  escrita pela jornalista 

Bruna Fantti, da Folha Online, destaca o enterro do criminoso.58Sua descrição analítica 

foge aos padrões de enterro de outros bandidos. Detalhes como o tamanho das coroas de 

flores e o preço pago por elas, além do alto valor do caixão, denotam um caráter de 

ostentação que se mistura com símbolos que insinuam que Playboy era um líder querido 

e, como tal, merece todas as reverências de seus amigos e admiradores. O ritual no 

enterro de Playboy mais que o condicionava à categoria de celebridade, mas o elevava 

ao status de mito. 

Playboy não chegou a essa condição por acaso. Quando o bandido permite que 

membros deseu bando filmem ações classificadas pela própria mídia carioca como 

audaciosas e as disponibilizem em redes sociais e sites de vídeos, pode-se discutir uma 

intencionalidade pela atenção da mídia. Assim, Playboy parecia cumprir a função de 

continuum narrativo, pela definição de Letícia Matheus (2011, p. 17), em que o elo entre 

as matérias de violência (medo) é desencadeado por meio da construção de uma lógica 

sequencial. Essa potencialidade não precisa de comprovação, mas sua legitimidade faz 

parte dessa construção simbólica baseada nos mecanismos de defesa dos sujeitos diante 

                       
56Matéria em 09/08/2015. Disponível em: <www1.c1666527-comunidades-fretam-onibus-para-enterro-

de-playboy-e-traficantes-mandam-coroas-de-flores.shtml>, acesso em 16/08/2017. 
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de sua vulnerabilidade. Talvez por isso as narrativas midiáticas produzidas para 

descrever as ações de Playboy não tenham serestringidoapenas asuas ações criminosas. 

Ao se tornar traficante de drogas em uma favela da zona norte do Rio, o 

adolescente de classe média da zona sul do Rio que estudou em colégios particulares 

rompe com a normalização de criminalidade validada sistematicamente pelo discurso 

hegemônico no cotidiano. Playboy deixa as coisas fora do lugar ao desorganizar um 

contexto que se apresenta estático. Ao enfrentar essa lógica preestabelecida, ele ameaça 

a legitimidade do discurso hegemônico e, consequentemente, pode invalidar a função do 

estereótipo na narrativa. 

Por isso, Playboy parece assumir a função de mito, já que, conforme nos mostra 

Danilo Marcondes (2007), a etimologia grega mythosrepresenta uma condição peculiar 

de discurso, no qual estão presentes símbolos ficcionais ou imaginários, podendo ser, 

ainda em determinados momentos, compreendido como uma mentira. Dessa forma, as 

narrativas que assumem uma ótica mítica encontram representatividade nas tradições 

culturais de um povo. Poderíamos também dizer que esse costume, compreendido ainda 

como a repetição de hábitos, é expresso nas relações sociais porque foi introjetado pelos 

sujeitos dessa sociedade. 

Apesar de o autor não contextualizar o estudo sobre mito em uma concepção de 

valor de determinados atributos de excepcionalidade que garantam certos status, a 

discussão de que está muito mais no discurso a produção de um mito do que nas 

próprias ações parece encontrar consonância com este trabalho, sobretudo se 

considerarmos o grau de periculosidade de Fernandinho Beira-Mar em relação a 

Playboy, por exemplo. 

Outro fato que parece merecer destaque é a produção do filme Alemão, lançado 

em 2014, que ignorou outros traficantes considerados estratégicos na lógica do crime 

organizado para a venda de drogas ilícitas no conjunto de favelas do Alemão, como o 

negro e favelado Luciano Pezão, justamente o bandido que parece não ter deslocado o 

estereótipo de criminalidade. 

Para Roland Barthes (2001),o mito desloca o sentido ao demover o objeto 

analisado, já que produz interdiscursos de significados. Age como um discurso em 

camadas que vão sendo reveladas à medida que o interlocutor avalia os sentidos que vão 

produzindo, de forma encadeada, mas que não se imbricam. Os momentos de revelação 
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acontecem quando o símbolo anterior é desvendado. Acredita-se que Playboy cumpre 

essa função justamente por estar além de ser mais um criminoso, de acordo com a 

concepção de criminalidade compreendida pelo senso comum.  

Ao chamar a atenção dos veículos de comunicação por ações classificadas pela 

própria imprensa do Rio de Janeiro como audaciosas e de enfrentamento às forças de 

segurança pública, Playboy parece provocar um duplo deslocamento:ele é um 

bandidoque procura (não está em discussão se de forma deliberada ou não intencional) 

os holofotes da imprensa para divulgar ações criminosas filmadas por integrantes de 

suaquadrilha e, posteriormente, disponibiliza essas imagens para os veículos de 

comunicação. Além disso, à medida que a imprensa – sobretudo acarioca – passa a ter 

contato com Playboy e começa a conhecer sua história de vida, esses ingredientes 

parecem condicionar as narrativas em uma busca para que o estereótipo de 

criminalidade não se quebre. Assim, Playboy é o bandido que toma o asfalto e revela o 

Celso Pimenta que vive na favela 

 

3.6.1. O tempo do medo é o tempo do discurso 

Parece razoável compreender que as narrativas realizadas pelos veículos de 

comunicação potencializam esse olhar de deslocamento, pois, pela perspectiva de Soster 

(2017), narrar significa produzir deslocamentos ou fixar o tempo. São os artifícios 

simbólicos que as narrativas possuem para o processo de identificação entre a audiência 

e a vítima. 

É importante destacar que o autor está preocupado em compreender o 

movimento quefaz com que um crime mobilize os veículos de comunicação,de acordo 

com temáticas caras à opinião pública, exigindo, dessa forma, sua divulgação pela 

imprensa e, consequentemente, reforce a necessidade de posicionamento das 

autoridades públicas. No entanto, apesar de se basear em um ponto de vista diferente, 

Soster (2017) contribui com esta pesquisa ao demonstrar o processo de deslocamento 

simbólico produzido pela narrativa, em que uma pessoa, em reconhecimento público de 

fragilidade, necessita de respostas do Estado, sob pena de a situação de agravar. 

No caso de Soster (2017), a pessoa vulnerável é o negro ou a mulher. Para esta 

pesquisa, esse movimento dos veículos de comunicação, diante das narrativas aqui 
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analisadas, procura conceber uma simbologia de vulnerabilidade aos sujeitos do asfalto, 

brancos e oriundos da classe média ou alta. Novamente a narrativa se desloca, 

temporariamente, do sujeito à favela ou o leva ao contato com um “favelado” que não é 

oriundo da favela. Esse contato começa e termina no texto, mas o objetivo implícito é 

que essa relação se torne apreensão e, assim como a televisão foi classificada por Sodré 

(2009) como um dispositivo, já que continua a apreender o sujeito mesmo depois que o 

aparelho foi desligado, os símbolos propostos devem permanecer norteando o sujeito, 

mesmo depois que o texto foi lido. 

Matheus (2011) vai colaborar também com este estudo ao destacar que,nas 

coberturas de violência, as narrativas produzidas pelos veículos de comunicação 

deslocam o tempo por meio de uma cronologia impressa no texto –existe aí um medo 

difuso, mas localizado, em uma construção sequenciada e proporcionalmente 

potencializada no desenrolar da narrativa de um temor que poderia ser evitado. Esse 

discurso procura fornecer pistas para o interlocutor criar uma espécie de código de 

sobrevivência, no qual manter-se seguro pode estar associado a evitar determinadas 

regiões ou certos contatos. Novamente, as muralhas de um reino agora são os muros 

simbólicos que os sujeitos constroem, cujo incentivo para a construção parece estar 

diretamente associado aos campos sociais detentores do capital simbólico de Bourdieu. 

Essa perspectiva parece encontrar resposta na relevante influência dos veículos de 

comunicação, sobretudo diante do conceito de sociedade midiatizada, defendido por 

Sodré. 

Celso Pinheiro Pimenta está no lugar onde não poderia estar, já que deslegitima 

o discurso hegemônico. Por isso, esse mesmo discurso vai legitimá-lo, sob a expectativa 

de deslegitimar a possibilidade da naturalização desse movimento feito por Playboy. 

Não é possível – ou admitido – se movimentar por onde o estereótipo limita, por meio 

de sua proposta de fixação. Frear esse processo significa estabilizar os sentidos,similar à 

proposta dos jornalistas que, em dois momentos distintos da história, procuraram 

legitimar o discurso de que a violência precisava ser freada. Ao localizar o medo, o 

mandaram de volta para o lugar dele e passaram a contar com o poder público, que, pelo 

envio de tropas federais para o Rio, corroboram o discurso midiático e limitam 

geograficamente o medo. O medo é o da favela e o combate ao inimigo é legitimado 

(devemos lembrar as leis de Becker (2008) para problematizar o outsider) pela força 

bélica. Afinal, Gramsci (2002)já indicava que a sociedade civil é composta pela disputa 
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da ideologia e, sempre que necessário, a classe hegemônica lança mão da coerção por 

meio do Estado. 

Do mesmo modo que os veículos de comunicação se interessaram por Playboy, 

o bandido também parece ter se atraído pela exposição midiática. O nado sincronizado 

de fuzis em uma piscina olímpica da zona norte do Rio e o roubo de motos em um 

galpão de uma empresa terceirizada pelo Detro (conforme analisados nesta pesquisa) 

parecem contribuir com essa análise. As duas ações foram registradas e postadas na 

internet, para,depois, virarem pauta para a grande mídia na cobertura desses “eventos”. 

Playboy nega ter ordenado o roubo das motocicletas. Parece que o bandido percebeu 

que essa notoriedade poderia lhe trazer um sério ônus: a necessidade de se eliminar o 

criminoso que estava arranhando a imagem das forças de segurança pública do Rio de 

Janeiro. Por isso, na entrevista dada a Leslie Leitão, chegou a afirmar que a polícia o 

queria morto. 

O Estado parecia não querer dar mais espaço para um criminoso como Playboy, 

que, além de fugir do estereótipo de criminalidade, busca a fama, por meio de ações 

classificadas pelos próprios veículos de comunicação do Rio como ousadas e de 

enfrentamento às forças de segurança. Celso Pinheiro Pimenta era o Playboy que não 

podia dar certo e, por isso, evidencia que nada é realmente aquilo que parece ser e o que 

Barthes (2001)vai classificar como a necessidade de o mito esconder a intenção da 

narrativa por trás dos fatos. Playboy não deve ser o que aparenta, sob o risco de 

aparentar aquilo que esconde na realidade: um criminoso branco e de classe média. 

Caso a sociedade entendesse que esse risco não é fictício, os danos poderiam ter sido 

ainda maiores, por isso, Playboy precisava ser mitificado. Seria uma maneira de os 

sujeitos não levarem a sério aquilo que precisa ser encarado com seriedade, mas cujo 

êxito do processo estaria camuflado. 

 

3.6.2 Playboy, Celso e a memória social 

Não por acaso  – nada é – a segunda matéria que analisamos sobre Playboy 

descrevia o enterro de mais um criminoso morto em confronto com policiais, mas, no 

meio do texto, mais uma vez, houve a necessidade de destacar que Playboy já foi 

somente Celso Pinheiro Pimenta. Novamente, a narrativa midiática lembra ao leitor que 
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o criminoso já foi de classe média e, além de ter crescido na zona sul do Rio, frequentou 

colégios particulares. O enunciado produz acionamentos de nossa memória social, que 

foi constituída também ao ser alimentada pelo entendimento do senso comum – nesse 

caso, direcionado pelo discurso hegemônico. Ao mencionar a classe média, a 

reportagem repete a construção do entendimento social de que a criminalidade está 

associada à condição econômica e social do sujeito e faz essa mesma memória se 

alimentar da informação de que o pobre deve estar relacionado com a criminalidade. Ao 

descrever a trajetória de Celso Pinheiro Pimenta, da infância até o mundo do crime, os 

jornalistas lançam mão de fotos e vídeos do bandido, como se demonstrassem 

implicitamente a necessidade de ilustrar a matéria. É importante destacar que a 

ilustração possui um caráter explicativo, logo, está carregada de informação. Essa 

perspectiva parece encontrar ainda mais sentido ao se analisarem as matérias da 

categoria Sociedade destinadas a Fernandinho Beira-Mar. A principal delas  – uma 

descrição minuciosa da vida do bandido –, produzida pelo repórter Antônio Werneck, é 

possivelmente uma das mais detalhadas sobre a vida pessoal do narcotraficante. Apesar 

disso, diferente de Playboy, na matéria não há uma foto sequer do criminoso.  

Não é possível aqui afirmar que a edição foi intencionalmente racista, mas dá 

para refletir sobre a construção da notícia e a consequente utilização desses recursos de 

forma diferente entre Fernandinho Beira-Mar, Luciano Martiniano e Playboy. É 

importante destacar ainda que, em todas as matérias analisadas por esta pesquisa, apenas 

a imagem de Playboy é retratada, sempre em um contexto de ostentação e poder, 

deboche ou no período de sua infância. 

Não que os veículos de comunicação tenham contado mentiras ao descrever as 

ações de Playboy e a infância do bandido. Propõe-se, aqui, levantar mais essa questão, 

na qual essa relação deve ser compreendida de forma mais sutil. Esse discurso de não 

verdade não está localizado na história, mas na narrativa. Os elementos simbólicos 

escolhidos vão encontrar as sensações, que, ao abrirem as portas do extraordinário, se 

aproximam do discurso mítico. 

Algo que Matheus (2011) corrobora ao associar o jornalismo voltado para a 

cobertura de fatos violentos como aquele que se estabelece pelo diálogo com os sujeitos, 

que perpassa pelo entendimento de um discurso mítico, algo que foge à ordem e, 

portanto, não deve encontrar explicação no cotidiano. Não é admissível que uma 
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estudante fique tetraplégica ao ser baleada em uma universidade porque a universidade 

não é o lugar onde o medo está localizado. Da mesma forma em que uma adolescente 

morta a tiros durante uma tentativa de assalto em uma estação do metrô, na primeira vez 

em que seus pais a deixam ir sozinha à rua, também provoca a sensação de impotência, 

vulnerabilidade. Este é, também, o discurso midiático relativo a Celso Pinheiro Pimenta.  

Quando os veículos de imprensa fazem questão de relembrar,sistematicamente, 

que o criminoso – de cor branca – nasceu em uma família de classe média na zona sul 

do Rio cumprem duas funções: não permitem que se quebre o estereótipo de 

criminalidade (lembrando que o estereótipo fixa os sujeitos e, por isso, baliza as 

relações),o que desperta toda a vulnerabilidade dos sujeitos, uma vez que o inimigo, 

nesse caso específico, para a grande mídia, não pode ser reconhecido. A impotência 

desperta o sentimento de apreensão, que se torna um gatilho para acionar o medo. Dessa 

forma, o elo entre as narrativas de violência está mantido e a audiência, assegurada. Nas 

palavras de Matheus (2011, p. 33): 

 

Esse tipo de jornalismo pode ser caracterizado como de sensações 

também porque ele estabelece diálogos com os mitos e com uma 
literatura que subsiste há séculos. Uma literatura que fale de crimes 

violentos, mortes suspeitas, milagres, ou seja, tudo o que foge à 

ordem. 

 

Logo, a necessidade de manutenção do estereótipo – diante da evidente 

expressão de referência balizadora das relações sociais – fica ainda mais expressiva ao 

se considerar o artigo da antropóloga Yvonne Maggie59 sobre Playboy. O objetivo da 

narrativa de Yvonne era fazer um paralelo entre o longa-metragem Oamuleto de Ogum, 

de Nelson Pereira dos Santos, e a história de Playboy. Tudo porque o personagem 

central da trama, também envolvido no mundo do crime, assim como Playboy, é 

baleado e morto, mas, diferente do criminoso do conjunto de favelas da Pedreira, o 

                       
59Matéria exibida em 14/08/2015. Diponível em http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-

maggie/post/traficante-playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html, acessado em 17/07/2018 

http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/traficante-playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html
http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/traficante-playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html
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personagem da história, por ter o corpo fechado,60 ressuscita das águas da piscina onde 

havia caído morto.  

O que a autora está propondo é um paralelismo da informação, veiculada pela 

imprensa do Rio de Janeiro, de que Playboy iria fazer um trabalho em um terreiro de 

Umbanda, mas resolveu parar na casa da namorada, uma adolescente de 14 anos. Nesse 

instante, acabou surpreendido por policiais militares e, na troca de tiros, acabou morto.  

Diante dessa proposta de trajetória simbólica, Playboy é comparado com o 

personagem que ressuscita para deixar de lado o mundo do crime. Em um dos trechos 

da última entrevista de Playboy, o bandido menciona que querdeixar de ser criminoso e 

viver uma vida normal. 

Acredita-se que há, nessa narrativa, um processo parafrástico e polissêmico, 

conforme análise de Orlandi (2015). A antropóloga parece produzir um tensionamento 

entre uma narrativa arriscada que coloca Playboy em condições de comparação com um 

personagem de filme, mas também parece retornar essa construção simbólica para o 

lugar do bandido, ao narrar  – e resgatar – a forma como a morte se deu.  

No entanto, mesmo diante da mortede um bandido comum, com a estabilização 

diante do fim que se espera de todo bandido comum, esta pesquisa ainda supõe que a 

narrativa analisada se configura uma proposta simbólica de retomada do estereótipo de 

criminalidade.  

Nesse campo, em queprevalece a essência do que se quer dizer, temos, em um 

primeiromomento, uma mensagem que parece um dito, dada de forma explícita, mas 

que leva o interlocutor, muitas vezes irrefletidamente, a um não dito, conforme mais 

uma vez analisa Orlandi (2015) em relação ao interdiscurso. Pode estar aí a pista 

daquilo que, inconscientemente, os sujeitos apreendem e passam a utilizar como 

norteadores das relações. Assim, de forma não refletida, professores e jornalistas, por 

exemplo, podem atuar na difusão do discurso hegemônico, sem, muitas vezes, se darem 

conta disso. 

                       
60Expressão utilizada em terreno de religião afrodescendente que significa que a pessoa não pode ser 

ferida fisicamente e espiritualmente depois de adotar determinados ritos para ter a garantia dessa proteção 

divina. 
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Essa percepção está também neste artigo do G1,61em que,após aromantização de 

Playboy, deslocando-o parauma construção simbólica de personagem mítico, mesmo no 

momento desua morte, a narrativa acessa outras sensações, como a visual, por meio da 

foto de matrícula da criança Celso Pimenta no maternal do Colégio Laranjeiras, 

que,além de não possuir nenhumarelação com a narrativa apresentada, parece remeter o 

interlocutor à manutenção da memória de uma pessoa que se destacou na sociedade, 

como é muito comum em matéria sobrecelebridades, em quesua trajetória 

pessoalélembrada nessas narrativas, conforme se pode constatar a seguir: 

 

 

Fonte: G1.62 

Imagem 28:Coluna sobre a morte de Playboy. 

 

                       
61Matéria em 14/08/2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-

maggie/post/traficante-playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html>, acesso em 20/05/2018. 

59Matéria de 14/08/2015. Disponível emhttp://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/traficante-

playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html, acesso em 18 jan. 2019. 

http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/traficante-playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html
http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/traficante-playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html
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Fonte: G1.63 

Imagem 29:Matéria sobre a morte de Playboy. 

 

No entendimento de Orlandi (2015),ao se procurar falar sobre uma realidade, 

trabalha-se com os eixos da memória, nos quais fica armazenado o entendimento 

daquilo que vai ser estruturado, em consonância com as referências da atualidade cujos 

símbolos vão organizar essa construção. Essas duas propostas atuam de forma conjunta 

e imbricadas ao mesmo tempo que procuram fornecer uma estrutura de 

pensamentoacompanhada de sentido. 

Por isso, os discursos são eficazes quando seus sentidos estãointrojetados nos 

sujeitos e, dessa forma, eles os reproduzem ante uma condição de produção, mas ao 

terem, em certosmomentos, apreendidas as consciências, não podem dissociar o 

comportamento daquilo que a ideologia hegemônica espera dele, conforme Althusser 

(1985) manifesta sobre a reprodutibilidade de uma lógica preestabelecida. Para o autor, 

essa condição encontra na reprodução das relações de produção por parte do sujeito os 

mecaminsos para a manutenção de uma estrutura de classes estabelecida. 

                       
60Matéria de 14/08/2015. Disponível emhttp://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/traficante-

playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html, acesso em: 18 jan. 2019. 

http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/traficante-playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html
http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/traficante-playboy-e-fe-no-corpo-fechado.html
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Ao não se darem conta desse processo, os sujeitos estão vencidospelo poder 

simbólico de Bourdieu (1989), já que se trata de uma força perceptível, no sentido de 

sentir porque ela acontece, e não perceptível, porque se trata de uma proposta quase 

irresistível, mas que o sujeito se imagina dentro de um processo de negociação quase 

que em igualdade de condições com a força opressora (poder hegemônico). Daí a 

brilhante análise do educador Paulo Freire (2014, p. 52) diante daquilo que ele 

compreendeu como a falta deconsciência de dominação do discurso hegemônico é 

justamente o maior risco à liberdade de pensamento dos sujeitos.“É que, a realidade 

opressora, ao constituir-se como um quase mecanismo de absorção dos que nela se 

encontram, funciona como uma força de imersão das consciências.” 

Pode contribuir também com relação a essa perspectiva umaanálise da 

reprodução irrefletida, na qual os sujeitos apostam que estão produzindo, mas, na 

verdade, reproduzem discursos. Podemos citar novamente o exemplo de alguns 

jornalistas que, ao reproduzirem, em seus perfis pessoais no Facebook, que os favelados 

no Brasil devem ficarenjaulados, parecem atuar em conformidade com o discurso 

hegemônico. 

Assim, por meiodessas mesmas narrativas, os veículos de comunicação 

trabalham a favordaclasse hegemônica ao criarem estereótipos, como o de 

criminalidade,e contribuírem para suamanutenção. Dessa forma, mantêm a estrutura 

social que preserva a classe hegemônica no topo da pirâmide, apesar de, antefalaciosa 

negociação, muitos acreditarem ainda que a imprensa fornece embasamento simbólico 

para alimentar o senso crítico dos sujeitos.  

A discussão proposta por este trabalho passa por essa análise:ao considerar a 

perspectiva econômica e política à qual essas narrativas interessam servir, em última 

análise, esse movimento só faz sentido se mantiver as construções simbólicas no lugar, 

ou seja, parece ser – e é – um não movimento estrategicamente planejado para ser 

imperceptível. Ele acontece porque parece não acontecer e passa a contribuir também 

para dar um caráter de normalidade aos acontecimentos e balizar, assim, o cotidiano, 

compreendido como algo pronto e acabado. 

Parece também que essa percepção está na segunda camada de sentidos de 

Barthes (2001), na qual o discurso hegemônico diz a que veio e, finalmente, nos 

informa que a criminalidade deve ser compreendida sobalógica dapersonificação - 
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desloca a compreensão de ações para grupos de pessoas estigmatizadas na figura do 

preto, pobre e favelado.  

Mas Playboy transcende as regras que categorizam o outro, o outsider. Playboy é 

um mito às avessas, já que, apesar de ser um criminoso, ele desloca os sentidos e produz 

o caos, mesmo que, e principalmente,por meio do discurso, e só o faz por ser um 

criminoso. Afinal, a consciência é do coletivo, já que o medo e o mito estão no discurso, 

com todo o seu poder (também latente) com que Foucault (1996) já salientou. Estamos 

na era das cidades sem muralhas e o divino deu lugar ao sujeito cognoscente.Logo, está 

no discurso o direito de propor conhecimento, sempre por meio da razão, e tudo que 

foge a isso é extraordinário, é mítico, no entanto, ainda assim, o inimigo precisa estar 

identificado, sempre. 

A identificação do criminoso pela personificação da criminalidade mais do que 

ir ao encontro dos esquematismos de Heller (2004) como forma de localização e 

locomoção social do sujeito em sociedade procura também gerar a ponte relacional 

entre aquilo que é permitido ao convívio e aquilo que deve ser evitado. Muniz Sodré 

(2014),ao localizar o lugar da ciência da comunicação social, chama a atenção para a 

diferença entre vínculo e relação. O autor analisa em quais circunstâncias da vida do 

sujeito o capital não consegue penetrar e exercer seu poder de influência direcionado 

para o consumo. 

Essa perspectiva torna-se ainda mais valiosa para esta pesquisa ao considerarmos 

um movimento intencional dos veículos de comunicação em utilizar símbolos narrativos 

cujo interesse está na manutenção do estereótipo de criminalidade e na fixação da 

distância do entendimento do senso comum, sobretudoao associar o bandido a classes 

sociais e a traços físicos diferentes daqueles que não pertencem à classe hegemônica, 

majoritariamente. 

Sodré (2014) vai localizar de forma muito precisa a diferença entre 

representação e representatividade. O autor define como quantitativa e participativa 

(tanto no campo político como no social) a presença de sujeitos do mesmo grupo como 

forma de dar representatividade a determinadas classes sociais. Por isso, a exposição 

midiática, por exemplo, de determinados indivíduos negros não garante a 

representatividade negra, mas apenas sua representação. Sabe-se que não é uma prática 

atípica o uso de cotas raciais por parte de algumas emissoras de televisão no Rio de 
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Janeiropara a contratação de profissionais, apenas para ilustrar esse pensamento, não 

está voltado para garantir a representatividade do negro, mas para representá-lo,o que 

leva Sodréa considerar as cotas uma cilada camuflada de um processo de inclusão. 

 

3.7. Preconceito, representação e representatividade 

Parte desta pesquisa foi escrita, não por acaso, em terras baianas. Durante alguns 

dias na capital Salvador, foi possível constatar a presença significativa de modelos 

negros em peças publicitárias espalhadas pela cidade. Ao representarem a grande 

maioria do povo soteropolitano, não geram apenas representação, mas, também, 

representatividade, tendo em vista que praticamente todas as peças publicitárias são 

compostas de modelos negros. A curiosidade fica no questionamento: por que isso 

acontece na Bahia? Por que no Rio de Janeiro e em São Paulo a grande maioria dos 

modelos e das modelos é branca? 

A resposta está novamente na pesquisa de Sodré, que argumenta queo capital 

não atinge o vínculo, ou seja, o comum produz um espelho comum para fingir produzir 

representatividade, quando, na verdade, busca garantir a representação, mas de uma 

forma distorcida e perigosa. Ao fingir incluir o negro entre modelos ou repórteres, faz 

com que o sujeito de cor negra se imagine na condição daquele que, nos minutos em 

que está na tela, o representa. Mas ao terminar a gravação ou a participação ao vivo em 

um veículo de imprensa ou uma peça publicitária, a rua, no cotidiano, vai domesticá-lo, 

já que o lembra silenciosamente, sem que ele se dê conta, muitas vezes, qual é seu lugar 

de fato na sociedade. Esse discurso enganoso de possibilidades é limitado pela 

impossibilidade de reflexão de que o cenário exterior é estático e imutável. 

O que fazem os veículos de comunicação diante da cobertura das ações e da vida 

de Celso Pinheiro Pimenta senão mostrar que o estranho está dentro da normalidade e 

esse entendimento é a única forma de manter as coisas  – símbolos –em seu devido 

lugar? A imprensa parece ter decidido elaborar uma quantidade significativa de matérias 

– no caso de Playboy – para tratar da vida pessoal de um criminoso, por meio de um 

contexto de normalidade diante de coberturas policiais, mas que, na verdade, 

procuraram, sem alarde, destacar a incoerência do fato de Playboy ser um criminoso. 

Não por acaso pode-se questionar esse ponto de vista, ao analisar um movimento de 



 

 

154 

 

excepcionalidade não em Celso Pimenta ou em Playboy, mas na passagem de um para o 

outro, o que parece se destacar das narrativas sobre Beira-Mar e Luciano Pezão. 

Assim, esta pesquisa discute a construção simbólica proposta pela imprensa 

diante da crença de que o sujeito branco, rico e morador do asfalto não pode ser tratado 

como criminoso. É possível, com base na comprensãode que muitas pessoas, ao 

reproduzirem o discurso de que bandido bom é bandido morto, provavelmente não o 

façam, mesmo que intuitivamente, diante da condenação em transitado e julgado de 

políticos e empresários, mas, sim, para o traficante, compreendido ainda e apenas como 

o todo de parte de um processo de tráfico, parte esta oriunda da favela, de cor negra e de 

família pobre. No entanto, torna-se igualmente importante deixar claro que esta 

pesquisa não defende a pena de morte para o criminoso condenado em transitado e 

julgado, independentementede cor de pele ou condição social e econômica, entretanto, é 

fundamental produzir debate sobre as percepções oriundas do caso, ante o interesse 

deste pesquisador. 

O que chamou a atenção dos veículos de comunicação do Brasil, sobretudo do 

Rio de Janeiro, pela infância de Celso Pinheiro Pimenta antes de ele se tornar Playboy 

não parece ter sido obra do acaso. A perspectiva de Sodré (2014) em A ciência do 

comum deve, mais uma vez, ser considerada de forma relacional com esta análise. 

Quando o autor destaca que mesmo onde a representação não se traduza em 

representatividade o capital cumpre seu papel e, apesar de não chegar ao vínculo, cria a 

relação, a narrativa midiática procura cumprir essa função propondo ao sujeito acreditar 

na representatividade da criminalidade, como se ela pudesse ser personificada.  

A ideia aqui é, mais uma vez, considerar os conceitos de representação e 

representatividade, sob a ótica de que o discurso hegemônico procura criar no sujeito 

uma identificação, produzida sob uma falaciosa sensação de representatividade. 

Estamos em um processo em que muitos de nossos negros favelados não se veem fora 

da perspectiva limitadora indicada por essas narrativas, deixando confortavelmente os 

brancos de classe média e classe alta na posição simbólica fora desses limitadores 

sociais.  

Parece inegável a influência dos meios de comunicação, sobretudo nos dias 

atuais, em nossa sociedade. Tal atuação Sodré (2009) já questionara ao analisar a 

apreensão das sensações dos sujeitos,por meio das narrativas produzidas pelos veículos 
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de comunicação. A apreensão de sua consciência, em determinados momentos, traz 

reflexos em seu comportamento, o que, em última análise, impactaem sua interação 

social. É a materialização do discurso hegemônico, cuja função é a orientação da 

realidade, que, por mais que nem sempre se confirme  – e quase nunca se confirma –, 

produz êxito ao se manter inabalada na visão de mundo que o sujeito acredita realmente 

ter. 

Ainda que a história mostre essa impossibilidade, as relações podem continuar 

alimentando  – sob forte influência midiática – essa realidade falaciosa, contribuindo, 

assim, para a perpetuação do preconceito, conforme nos lembrou Heller (2004),que, 

posteriormente, se torna quase que imbricado no processo de estereotipia, como 

analisou Allport (1973).Não estamos tão longe assim do estigma de Goffman(1988),em 

que a produção discursiva atua como perpetuação da ideologia da classe hegemônica.A 

relação parece estar estabelecida diante das matérias jornalísticas produzidas sobre 

Playboy, em comparação com as narrativas midiáticas sobre Fernandinho Beira-Mar e 

Luciano Pezão.  

Compreender a visão de jornalistas fora de seu ambiente de trabalho, quando não 

estão submetidos à rotina estressante em que a capacidade reflexiva está limitada às 

condições de velocidade tecnológicas, somadas à disputa da concorrência, parte-se do 

pressuposto de que tais discursos, ao permanecerem no senso comum, também 

encontram conformismo. Essa análise pode estar atravessada pela tímida 

representatividade de negros favelados nas redações jornalísticas, no entanto, parece 

encontrar sinais de evidência de acordo com o conceito de Hellerde conformismo, ao 

considerar a perda das concepções individuais diante das características do grupo social 

no qual o sujeito está inserido, materializado nas interações com outros sujeitos e na 

reprodutibilidade da eficácia da ideologia conceituada por Althusser (1985). 

Logo no momento em que jornalistas se valem da condição de influenciadores 

sociais – vale lembrar aqui mais uma vez o capital simbólico de Bourdieu(1989) – e 

agem como reprodutores de uma lógica de dominação, estão a serviço da classe 

hegemônica e, ao não se darem conta dessa situação, mostram a fragilidade com que 

ficam submersos pelo poder simbólico, novamente recorrendo a Bourdieu. 

Assim como os jornalistas aqui analisados localizam o medo pela personificação 

da criminalidade, as matérias dos veículos de comunicação também o fazem quando 
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destacam a infância de classe média de um criminoso que, a despeito de ter estudado em 

escola particular na zona sul do Rio de Janeiro, tornou-se bandido. A reportagem de 

Henrique Coelho para o G1 talvez seja a mais emblemática para esta pesquisa.  

O título da matéria já demonstra a realidade que se deseja produzir:“Antes do 

crime, Playboy tinha notas baixas e perfil normal na escola.”.É interessante perceber o 

uso da conjunção coordenada aditiva e, que dá uma conotação lógica sequencial. Essa 

proposta mostra-se incoerente do ponto de vista morfológico, mas pode estabelecer 

certa lógica semântica, já que a ideia é considerar que Celso Pinheiro Pimenta não 

possuía nenhum atributo que o condicionasse ao ingresso no crime organizado,pois, 

diferente de Beira-Mar e Luciano Pezão, cujo desempenho escolar é visto como 

determinante nesse processo, como Playboy, essa característica pode ser ignorada, tendo 

em vista que a principal qualidade destacada de Celso Pimenta está em sua condição 

social.  

Por isso, acredita-se que há um não dito, conforme análise de Orlandi (2015): o 

fato de Celso Pinheiro Pimenta possuir notas baixas não deve se relacionar com a 

possibilidade de ele se tornar um criminoso. Afinal, diferente de Luiz Fernando da 

Costa, em que a única saída para um preto, pobre e favelado está no bom desempenho 

escolar, no caso do aluno branco, de classe média e que estuda em uma escola particular 

de Laranjeiras, a performance escolar ruim se configura, no máximo, um aborrecimento 

para os pais, que vão buscar uma solução para o impasse, como encontrar outra escola 

para o filho. Esse movimento  – que também atende a uma ordem mercadológica – foi 

feito pelos pais do menino Celso Pimenta, e este pesquisador tomou conhecimento dele 

por conta das matérias jornalísticas dedicadas a Playboy, cuja informação é sonegada 

em relação a Beira-Mar e Luciano Pezão. 
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Fonte: G1.64 

Imagem 30:Matéria sobre a trajetória de Playboy. 

 

                       
61Matéria de11/08/2015. Disponível emhttp://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/antes-do-

crime-playboy-tinha-notas-baixas-e-perfil-normal-na-escola.html, acesso em: 15 out. 2018. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/antes-do-crime-playboy-tinha-notas-baixas-e-perfil-normal-na-escola.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/antes-do-crime-playboy-tinha-notas-baixas-e-perfil-normal-na-escola.html
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Fonte: G1.65 

Imagem 31:Matéria sobre a trajetória de Playboy. 

 

 3.8. Beira-Mar, Pezão e Playboy 

Nota-se uma tentativa de propor a construção do estereótipo de criminalidade no 

senso comum, ao sugerir que o interlocutor fixe o desvio a determinadas características 
                       
62Matéria de11/08/2015. Disponível emhttp://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/antes-do-

crime-playboy-tinha-notas-baixas-e-perfil-normal-na-escola.html, acesso em: 15 out. 2018. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/antes-do-crime-playboy-tinha-notas-baixas-e-perfil-normal-na-escola.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/antes-do-crime-playboy-tinha-notas-baixas-e-perfil-normal-na-escola.html
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econômicas, sociais e de cor de pele. A narrativa localiza essas condições ao destacar a 

perplexidade dos personagens ouvidos na matéria, um contraponto diante das propostas 

produzidas em relação a Beira-Mar e Luciano Pezão, antea possibilidadede ingresso no 

mundo do crime como a mais provável para os sujeitos dessas condições sociais, 

econômicas e de cor de pele. 

Em um dos trechos da matéria produzida pelo jornalista Antônio Werneck para 

descrever a infância de Luiz Fernando da Costa, o menino pobre da favela Beira-Mar 

chega a ser retratadocomo um aluno aplicado e colecionador de boas notas. Em um 

momento seguinte da reportagem, um dos amigos de infância de Luiz Fernando, 

Marcelo Barreto, chega a dizer: “Um ótimo aluno, inteligente, com boas notas. O que 

aconteceu? É um mistério. Teve oportunidades, outra opção? Talvez, é difícil dizer.”. 

Eni Orlandi (2015) localiza o discurso também na reprodução de sentidos 

daquilo que já foi anteriormente apreendido. A autora chama esse processo de 

interdiscurso,algo que foi apreendido pelo sujeito e está guardado em determinado 

campo da memória, pronto para ser reativado no momento oportuno. Assim, o 

interdiscurso dialoga com o discurso e o resultado dessa combinação é o enunciado, 

uma produção discursiva que combina o que está sendo dito com aquilo que já foi dito. 

Orlandi (2015)  vai considerar ainda a perspectiva histórica como algo determinante 

nesse processo de acionamento do já dito,até porque nossa memória social é constituída 

pela alimentação do entendimento do senso comum. O que está em discussão aqui é que 

alguém procura, sempre, orientar o senso comum, 

Mas a contribuição de Orlandi (2015) não para por aí. A autora trabalha com a 

ideia de esquecimentos como condição necessária para que o interdiscurso seja 

manifestado. Esse esquecimento pode se dar na ordem da enunciação, quando o sujeito 

possui o entendimento de que toda forma de compreensão possível da realidade que se 

apresenta diante dele está nas explicações encontradas no discurso. Esse mecanismo 

leva esse mesmo sujeito a um processo de normalização da realidade, já que, uma vez 

que as respostas são prontas e acabadas, as situações se tornam extremamente mais 

simples, e esse caráter limitador é relacional com a capacidade reflexiva. Por isso, passa 

a ser compreensível que o pobre, negro e favelado tenha como caminho natural a 

criminalidade. Caminho oposto ao do sujeito de classe média ou classe alta, branco e 
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morador do asfalto. Essa limitação reflexiva é ainda mais condicionada ao caráter 

fixante do estereótipo, conforme contribuição de Bhabha (2014). 

No entanto, Orlandi (2015) também menciona que ocorre outro tipo de 

esquecimento: aquele do campo ideológico. Temos a ilusão de que somos nós que 

dizemos o discurso,que ele é nosso. Está localizado na esfera do inconsciente humano 

aquilo que em algum momento foi dito por alguém e fez sentido ao interlocutor.  

 

Temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, 

retomamos sentidos preexistentes. Esse esquecimento reflete o sonho 

adâmico: o de estar na inicial absoluta da linguagem, ser o primeiro 
homem, dizendo as primeiras palavras que significariam apenas e 

exatamente o que queremos (2015, p. 33). 

 

Talvez possa estar nesse contexto parte das explicações dadas por alguns 

repórteres ouvidos nesta pesquisa,ao ompreenderm o cotidiano das redações como o 

resultdo de ações prontas e, praticamente, imutáveis, já que não imaginam a 

possibilidade de essa realidade ser manipulada. Pode-se discutir ainda a explicação para 

a reação desses mesmos jornalistas, ao mencionarem, em seus perfis pessoais do 

Facebook, palavras preconceituosas em relação ao morador da favela, cujo discurso, 

produzido fora das funções profissionais, procura manter a fixação da alteridade,por 

meio do estereótipo, e, ao localizar e imobilizar o outsider, baliza as relações em um 

viés de imutabilidade com acionamento e difusão de estigmas de cor e condição social, 

dando, mais uma vez, um caráter personificador da criminalidade. 

 Os veículos de comunicação perecem saber disso e, por isso, acredita-se que 

procuram cumprir esse real papel social, o de limitar as relações e, assim, manter a 

estrutura de classes. Cientesde sua condição na sociedade midiatizada, as mídias 

tradicionais ocupam esse lugar, numa espécie de missão dada pelas grandes corporações 

financeiras. Mais uma vez, é importante recorrer a Serrano (2013), citado em um 

trabalho do professor Dênis Moraes (2009), cujo interesse era analisar o 

comportamentoda mídia hegemônica, compreendido como falacioso, diante de um 

discurso de busca pela neutralidade e interesse social, em razão implícita da propagação 

de valores da classe hegemônica. 
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Assim, Serrano procura deslegitimar essa construção simbólica, em que veículos 

de comunicação parecem nascer com a finalidade de levar justiça aos necessitados e, 

com isso, garantir um equilíbrio social, o que, em última análise, se mostra 

implicitamente contraditório ante o que explicita ao grande público. 

“No marco do mercado, essa possibilidade [de um quarto poder independente] é 

uma tolice, porque, nessas condições, só há um poder, que é do dinheiro, o poder que 

manejam as companhias e corporações” (SERRANO apud MORAES, 2016, p. 122). 

Ocorre que tais narrativas não podem mostrar seu interesse de forma explícita, 

sob pena justamente de arcar com a perda do status, ou capital simbólico de Bourdieu 

(1989), de imparcialidade, o que eleva os veículos à condição de merecedores da 

credibilidade social, uma espécie de outorga da sociedade para falar em nome dela. Essa 

característica, conforme, mais uma vez, Bourdieu salienta, ao analisar que os campos 

sociais detentores de capital simbólico são aqueles dotados de possibilidades de limitar 

e, por isso, são capazes de determinar quais agentes do discurso possuem a potência de 

produzir no senso comum a noção de que alguém está apto a falar em nome de todos, 

constrói um fértil terreno de legitimidade social. 

Sabedores desse percurso, os veículos de comunicação estão agora autorizados a 

discursar para toda a sociedade, sob o mantra de representá-la, mas cujo interesse real 

está na difusão de valores que corroborem a manutenção da estrutura social e a 

ampliação do lucro das grandes empresas. Manter essa lógica significa caminhar ao 

encontro da ideologia de Althusser (1985).  

Compreendida essa parte no processo, é preciso, então, analisar como esse 

discurso vai apreender as consciências ou, como nos diz Sodré (2009), como vai 

capturar nossos comportamentos. 

Não é tarefa fácil, mas o êxito garante ao mercado a necessária estabilidade em 

uma proposta de restrição de inconformidades. O discurso deve atender a esta máxima: 

convencer. Por isso, ele nasce como uma proposta e, para alcançá-la, deve ir buscar 

espaço em hiatos de sensações, cuja carência simbólica encontra sustentação sobre 

aquilo que o outroprecisa ser informado. Essa perspectiva está condicionada ao que já 

foi dito sobre o surgimento do preconceito, posto de forma relacional aos aspectos 
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geográficos e físicos do sujeito, sendo, posteriormente, atribuído ainda a vestimentas de 

cada grupo social.  

Dessa forma, o preconceito está localizado na exterioridade e sua atribuição, 

condicionada a imputações da sociedade. O preconceito é, assim, um discurso, já que 

não possui materialidade senão nas relações entre os povos, entre os diferentes. Sua 

consequência se dá na percepção, manifestada no entendimento daquilo que foi 

percebido, logo, na expressão e também no discurso. Assim, o preconceito não é 

inaugurado pelo discurso, mas o discurso inaugura a percepção social do preconceito. 

Esse entendimento é valioso para esta pesquisa, sobretudo por considerar que o 

discurso de classes já encontrou terreno fértil no preconceito, além de toda a sua 

potencialidade pelo estereótipo, sobretudo o estigma. Parte-se dessa análise para 

compreender que a narrativa publicada no G1 mostra-se inconformada com o fato de 

Celso Pinheiro Pimenta ter se tornado um criminoso, por ter sido criado em um bairro 

da zona sul, em uma família de classe média e ter frequentado escolas particulares. A 

foto do histórico escolar do menino Celso não dá nenhuma explicação para o fato de ele 

ter se tornado um bandido. Mesmo que o argumento relacional fosse igual ao produzido 

para Luiz Fernando da Costa e Luciano Martiniano, em que a inconformidade das 

matérias jornalísticas se dá porque ambos tinham boas notas na escola, a narrativa 

produzida para Celso Pinheiro busca outros acessos simbólicos, afinal, o menino de 

Laranjeiras era péssimo aluno, assim sendo, teria (de acordo com essa lógica relacional 

entre escolaridade e criminalidade) dado sinais de que poderia se tornar um criminoso 

no futuro. 

O que está sob análise aqui é uma narrativa extremamente preconceituosa, 

produzida por um veículo de imprensa (nesse caso específico, o G1 que pertence ao 

sistema Globo, cujo interesse é atender a uma audiência elitizada e, não rarasas vezes, 

preconceituosa. Talvez o exemplo da jornalista, moradora de Jacarepaguá e 

frequentadora da Barra da Tijuca, ilustre essa perspectiva, sobretudo porque ela acredita 

que a diferença no tratamento de ações criminosas, de acordo com o poder aquisitivo de 

moradores por região, trata-se de algo que “simplesmente é”. 

O caráter de naturalidade dado ao cotidiano reduz a capacidade reflexiva dos 

sujeitos e, assim, corrobora a manutenção da estrutura de classes. Algo que, mais uma 

vez, se enquadra no conceito dehabitus, de Bourdieu (1989). Todavia, uma discussão 
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que se pretende cumprir é sobre a construção dessa introjeção e, consequentemente, a 

difusão de comportamentos similares em conformidade com o discurso hegemônico. 

Em suma: alguém nos educa. 

Os veículos de comunicação cumprem papel essencial nesse processo. Os 

diretores e todos aqueles que ocupam cargos estratégicos nas emissoras de comunicação 

têm a clareza de que o dito, ao obedecer a essas categorizações – ou ainda conforme 

Heller (2004), que definiu o recurso de o sujeito categorizar o cotidiano em 

esquematismos, além de garantir a estrutura de classes – encontra conformismo em 

grande parte da sociedade. Por isso, Orlandi (2015) já havia compreendido que o sujeito 

pode experimentar no sentido de se imaginar como o outro.  

Esse processo permite que o sujeito imagine como seu interlocutor reagiria a 

suas palavras. É, por assim dizer, uma tentativa de antecipação de comportamentos, uma 

maneira de tentar prever como seriam as reações. Por isso, Orlandi (2015) chama a 

atenção para a produção simbólica compreendida no discurso, cuja finalidade vai ser 

produzir determinados efeitos no interlocutor. Não é possível abandonar a perspectiva 

de que essa previsibilidade não será sempre cumprida, haja vista a subjetividade do 

sujeito. O que esses discursos parecem buscar aqui é compreender e compactar essas 

percepções em um nível médio, em uma maximização possível desse entendimento. 

Talvez o que potencialize esse ponto de vista esteja exatamente no jogo entre 

aquilo que os veículos de comunicação escondem e representam diante do que eles 

procuram passar como imagem. A falácia da credibilidade em um discurso de 

neutralidade que dá a eles a outorga social de representatividade conduz esses veículos 

de comunicação a uma posição privilegiada, em que seu lugar de fala prende mais a 

atenção dos interlocutores. E o que Orlandi (2015)vai chamar de relação de forças, é 

quando, mais do que o dito, importa quem diz. Algo que vem sendo reproduzido 

sistematicamente em nossa sociedade, quando diz, em tom de brincadeira: “Se deu no 

Jornal Nacional, então é verdade.”. 

Foucault (1996),ao trabalhar o poder que há no discurso, analisou também as 

formas de controle do discurso. O autor procurou demonstrar como a sociedade autoriza 

o sujeito a ter o direito à palavra e de que forma essa condição é dada. Foucault (1996) 

buscou compreender como a alguém é dado um lugar de fala e o que esse lugar 

representa em termos de repersentação de poder.Tal condição de poder de fala tem 
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levado, historicamente, a imprensa tradicional a ter a possibilidade de produzir o que 

Orlandi (2015) chama de formações imaginárias,compreendidas como formas de 

projeção diante do entendimento de vida que se concretizam nas relações com o outro. 

Como a própria autora define: é a passagem da situação para a posição ou da posição 

empírica para o discurso. Assim, o sujeito pode experimentar por meio do contato 

simulado,em que a abstração é produzida, e consumir por meio do contato,no qual se 

materializa e se fecha (temporariamente) esse ciclo de subjetividades. 

Daí, talvez, alguma análise possa ser feita em cima das percepções de Sodré 

(2009), ao defender que, na sociedade midiatizada, não é incomum que as 

subjetividades sejam apreendidas pela mídia. Esse raciocínio parece reverberar nessa 

perspectiva falaciosa de quarto poder, queparece estar mais condicionado a acessar o 

quarto narrador, conforme artigo de Demétrio Soster (2017). 

O autor analisa ainda as narrativas produzidas pela mídia em relação às ações de 

violência, partindo do interesse em compreender como os veículos de comunicação são 

provocados para noticiar justamente determinados temas violentos. Soster (2017) vai 

engendrar narradores, uma espécie de componentes que vão contribuir para o processo 

final da matéria produzida pelo veículo de comunicação. Conforme essas 

categorizações, há espaço para o suporte material dado pela empresa – o próprio 

repórter, as fontes usadas na produção da matéria e, finalmente, a ambiência que 

influencia o texto.  

O que Soster (2017) está discutindo é justamente quando uma temática causa 

uma espécie de desequilíbrio no senso comum, forçando uma reposta dessa mesma 

sociedade, tanto do ponto de vista político, quando do social. Playboy desarruma o que 

o senso comum compreende como criminalidade. O bandido analisado não possui o 

estereótipo de... bandido! Estamos diante de um criminoso incoerente com os traços de 

status auxiliares, conforme definição de Hughes (HUGHES apud BECKER, 2008, p. 

43). 

O que parece, no entanto, peculiar em relação às narrativas midiáticas 

produzidas sobre Playboy é que essa reação aparenta certa preocupação do discurso 

hegemônico em dar uma resposta para a sociedade diante de uma evidente situação de 

desconforto, ao presenciar a formação de um criminoso em um ambiente cujo processo 

não é condizente, de acordo com esse mesmo senso comum.  
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Talvez aqui a diferença esteja na compreensão da grande mídia, de que ela não 

precisa ser provocada para dar publicidade ao fato. Parece ainda possível deduzir que 

esse movimento de antecipação – de acordo com a perspectiva de Soster (2017) – vai ao 

encontro da necessidade de manter a estabilidade social. Dessa forma, uma jovem 

baleada em umauniversidade, uma segunda jovem morta na estação do metrô ou, ainda, 

cenas de violência em Copacabana durante o carnaval legitimam um discurso de 

indignação seletiva e produzem o envio de tropas federais para reforçarem a segurança 

pública do asfalto e promoverem o extermínio na favela, local limitado para a violência. 

Sendo assim, Celso Pimenta é do asfalto e ainda do asfalto da zona sul. Celso 

não teve pais traficantes e ainda é branco. Por isso, ao tornar-se Playboy, também 

evidencia a necessidade da proteção regional. Assim, a voz da mídia precisa intervir, 

sob o pretenso discurso de cobertura da violência, mas que, ao se interessar mais pelo 

Celso para entender o Playboy, mostra, implicitamente, por meio de uma segunda 

análise simbólica, conforme ensina Barthes (2001), que o risco precisa ser contido ou, 

como já mencionado pelos próprios colegas jornalistas do Extra, a guerra precisa ser 

freada.  

 

3.9. Quem define a realidade? 

Há uma necessidade de fazer com que o inimigo fique somente no lugar 

destinado a ele. Desobedecer ao discurso hegemônico parece significar abandonar o 

estereótipo de criminalidade, e a reversão desse estigma não só deslegitimaria esse 

discurso hegemônico, como poderia alterar a estrutura de classes. Afinal, conforme já 

mencionou Arendt (2013), a autoridade não pode ser negociada, sob pena de a 

persuasão sentenciar o fim desse controle.  

Os veículos de comunicação, conforme já mostrou Dênis de Moraes (2006), 

estão a serviço dos grandes conglomerados financeiros e, por isso, agem como porta-

vozes de quem detém o poder econômico, justamente por meio do discurso hegemônico, 

cujo lugar de fala o senso comum pensa que autoriza em decorrência da já discutida 

falácia de neutralidade e credibilidade jornalística. Mas o fato é que essa mesma 

sociedade, cada vez mais, interfere cada vez menos, já que o lugar de fala, aquele que 

Orlandi (2015) compreende como numa relação de forças, torna-se, então, legitimado 
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pela estrutura social contida em uma perspectiva de Bourdieu (1989), em que os campos 

sociais estão em constante tensão, mas não há como negar a força do campo econômico, 

mesmo para o autor que inaugurou a concepção de que a sociedade não é somente 

estruturante  – sob a análise marxistas da qual esta pesquisa se aproxima –, mas também 

estruturada, já que compreende a capacidade que as relações entre os sujeitos têm de 

interferir nesses campos. Uma discussão na qual esta pesquisa não vai se aprofundar. 

O que parece relevante nesse contexto, no entanto, é justamente essa fórmula 

que o senso comum passa a compreender, alimentado, de forma relevante, pelas 

narrativas midiáticas, nas quais o perigo precisa estar limitado à favela. A matéria do 

G1, ao destacar as condições socioeconômicas de Celso Pimenta, parece reproduzir 

duas simbologias relevantes nesse processo de análise: além de localizar o criminoso e 

procurar manter o estereótipo de criminalidade sem deixar que o senso comum 

desorganize as construções simbólicas já estabelecidas, parece aindabuscar uma espécie 

de fórmula em que seja possível identificar um jovem branco, de classe média e 

morador da zona sul como potencial criminoso, cuja prevenção mantenha segura uma 

região onde a criminalidade apenas deve ser vista como aquela que produz violência 

quando deixaseu habitat natural, a favela, para, provisoriamente, entrar nesse mundo 

que não pertence a esse sujeito favelado, negro e pobre. 

Este parece ser o sentido de continuidade analisado por Matheus (2011), mesmo 

que a autora tenha partido de um olhar diferente, já que procurava localizar o elo entre 

as duas narrativas, aparentemente desconexas, mas que encontravam um sentido 

comum: a impotência daqueles que passaram a ser obrigados a conviver com o medo de 

que ações criminosas voltassem a se repetir em locais inesperados.Esse elo parece ser, 

mais do que a violência, a apreensão do medo, a palavra-chave de toda esta análise. 

Afinal, para determinadas pessoas, o medo parece ser esperado em alguns pontos da 

cidade, mas seu aparecimento deve ser compreendido como surpreendente em outros 

pontos da mesma cidade. Quem determina essa lógica inclusiva e excludente é um 

questionamento que esta pesquisa faz. Um incômodo similar ao de Becker (2008), ao 

desejar compreender o sentido de outsider, já que também ocorre dentro de uma lógica 

social. 

A prova de que as coisas estão sob controle parece remeter a uma segunda 

análise: a quem interessa que as coisas fiquem sob essa perspectiva, de tal forma que 
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podemos considerar que o controle está assegurado? Ou ainda: o que é controle e quem 

está no controle do controle?  

É sabido que tanto a família Marinho (proprietária do sistema Globo) como a 

família Saad (proprietária do grupo Bandeirantes) não se limitam a investirapenas em 

veículos de comunicação. Ambas fazem do agronegócio uma forma de elevar o 

patrimônio. Da mesma maneira, a família Macedo (proprietária da Record) está voltada 

para o segmento religioso, assim como Silvio Santos (dono do SBT) diversifica os 

negócios em venda de produtos e carnês com prêmios. Essas quatro emissoras 

representam as maiores audiências da televisão brasileira. Cada grupo empresarial que 

está por trás de cada empresa citada parece saber da importância do veículo de 

comunicação na perpetuação e ampliação dos negócios, seja por meio de lobbies nas 

bancadas ruralistas ou religiosas do Congresso Nacional, seja pela promoção de seus 

produtos por meiopróprio veículo de imprensa. 

Dessa forma, não seria arriscado ponderar que grupos empresariais com alto 

poder econômico estão também inseridos nos veículos de comunicação. Esse raciocínio 

fica ainda mais óbvio quando dois jornalistas de áreas carentes do Rio(que participaram 

desta pesquisa, entre outros profissionais de comunicação; seus relatos estão no fim do 

texto) –um deles uma repórter favelada –consideram que falar para seus pares é um 

processo quase automático. O mesmo automatismo, mas por outra percepção, bem 

menos crítica, parece ter sido adotado pela jornalista de Jacarepaguá e frequentadora da 

Barra da Tijuca. A jovem reconhece que as redações dos veículos de comunicação 

reagemde formas distintas a ações criminosas, considerando a situação social e 

econômica da região, mas, diferente dos outros dois colegas de trabalho, ela não sabe 

por que isso ocorre e se limita a dizer: “É assim porque sempre foi assim.”. 

A mesma naturalidade aparece na descrição da professora responsável por 

aplicar uma prova de conhecimentos gerais aos alunos do terceiro ano do ensino 

fundamental no Instituto Macedo Sobrinho, em Realengo, na zona oeste do Rio (esse 

relato está no início deste trabalho). Em nota, a Direção da escola informou à imprensa 

que “ouve as questões trazidas pelos alunos e promove debates constantes diante da 

realidade dos estudantes”. Na mesma matéria, produzida no dia 28 de agosto de 2015, a 

primeira fonte ouvida foi o pai de uma das alunas, indignado ao tomar conhecimento da 

questão, já que a filha chegou em casa e perguntou quem era Celso.  
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Assim, pode-se questionar se a proposta da escola em ouvir os alunos foi, de 

fato, cumprida, já que, além dessa adolescente de 9 anos – que, assim como o pai, teve a 

identidade preservada –, outros alunos da mesma turma estavam curiosos para saber 

quem era Celso. O bandido Playboy deixava as páginas policiais e entrava na 

comunidade escolar, importante campo de capital simbólico, conforme já nos mostrou 

Bourdieu (1989), mas que estava atravessada pelo poder simbólico, também definido 

pelo sociólogo  como aquele poder que está em todo lugar e não está em lugar nenhum,a 

força que se faz presente e ausente, já que apreende o sujeito justamente quando ele não 

se dá contade que foi apreendido. 

A justificativa de que a escola possui interesse em debater a realidade dos 

estudantes também merece uma análise mais cuidadosa. Não é preciso sequer considerar 

que esses estudantes não sabiam que tal questão de prova  se tratava de um recurso 

discursivo para deslegitimar a ideia de realidade. Pode-se voltar ainda um ponto nessa 

análise. O que é a realidade? Quem a define? Em tempos de sociedade midiatizada, o 

que toma contornos de relevância para esta pesquisa está no capital simbólico da 

estrutura bourdiniana,que o campo da comunicação social parece ter alcançado.  

Ao atravessar o campo educação, essa estrutura não se desestabiliza, tendo em 

vista que, em última análise, o campo da comunicação social está a serviço do campo 

econômico, explicitamente na publicidade, mas implicitamente no jornalismo. Assim, o 

comum de Sodré (2014) é reproduzido e, ao substituir o vínculo pela relação, a 

sociedade se relaciona então com o sujeito médio, já que o discurso hegemônico 

absorve para a jornalista de Jacarepaguá e para a professora de Realengo. São duas 

zonas oestes distintas, mas que, apesar de viverem realidades diferentes, reproduzem o 

cotidiano de forma muito similar, como se fossem (mais uma vez recorro a ele) o 

personagem Chicó, do brilhante e saudoso Ariano Suassuna, ao tentarem refletir sobre a 

violência nesse mesmo cotidiano: “Não sei, só sei que foi assim.”. Parece que é tudo de 

que o discurso hegemônico precisa.  

A sátira do escritor era uma tentativa de valorizar as origens do povo brasileiro, 

com toda a cultura originária em nosso país. O esforço em vida de Suassuna se dava em 

uma árdua batalha que o escritor paraibano assumiu para si diante do ideal de 

representar o povo brasileiro em seus anseios e frustrações. Um povo 

predominantemente negro, mas miscigenado, com uma riqueza de raças que fazem do 



 

 

169 

 

Brasil um lugar único, mas que o mesmo discurso hegemônico procura, ao longo da 

história, deslegitimar. São narrativas de esvaziamento – desde o período colonial, 

conforme analisado por Bhabha(2014)–que atravessam a nossa história e, assim como o 

capital, se reinventam sempre na exclusão e no apagamento de identidades, em que os 

limites do medo são demarcados e remarcados, sob a falácia da necessidade de frear a 

violência ou mandá-la para seu lugar.  

Diante da necessidade de respostas, as narrativas midiáticas agem como agências 

de publicidade e criam necessidades para depois satisfazê-las,de acordo com a ótica da 

velocidade da informação, em que o discernimento é engolido pelo encurtamento do 

tempo, e as consequências são frutíferas na perpetuação da ignorância, do preconceito e 

do jogo de poder, nos campos econômico, social e político. Realidade em que Celso e 

Playboy se confundem para confundir a percepção do senso comum e manter, assim, 

uma construção lógica não de criminoso, mas de criminalidade, já que, ao personificar 

uma conduta moral, o discurso hegemônico faz mais do que estigmatizar um grupo 

social, ele o imobiliza para que esse mesmo grupo acredite que possa andar, afinal, 

todos nós temos sonhos, conforme podemos imaginar ao ouvir a canção Guri, de Chico 

Buarque. 

 

Considerações finais 

Acredita-se que Playboy deixou as páginas policiais e entrou em determinados campos 

sociais, sobretudo aqueles carregados de capital simbólico, porque sua trajetória de vida 

foi compreendida pelos veículos de comunicação como um movimento que procurou 

desconstruir na sociedade o entendimentos de criminalidade. Essa hipótese provocou na 

imprensa a necessidade de se posicionar, algo similar ao que Soster (2017) fez ao 

conceituar o quarto narrador no discurso midiático. Essa quase exigência se fez 

provável diante da hipótese de perder a orientação da localização do medo, importante 

elo entre as narrativas sobre violência.  

 Logo, deduz-se, ainda, que a necessidade de manter o controle da instrução dada 

ao senso comum em compreender o lugar a ser temido está diretamente ligada à eficácia 

na apreensão dos sujeitos e à garantia da audiência, sobretudo, se consideramos que a 

apreensão – fruto do medo diante da impotência – caminha com os sujeitos ao lado da 

história da humanidade. Por isso, parece razoável concluir que Playboy passa a ganhar 
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as páginas dos jornais, da internet, a programação do rádio e da TV carregado de 

símbolos que vão ser difundidos no senso comum, sob a ótica de relevância nessa 

difusão ao se considerar também que vivemos a era da sociedade midiatizada. 

 Dessa forma, acredita-se na importância de discutir se as reações das 

comunidades escolares estão em conformidade com as propostas simbólicas nos 

discursos midiáticos. Essa concepção pode admitir certo grau de coerência na 

explicação do Centro Educacional Macedo Silva, ao questionar seus alunos do terceiro 

ano do ensino fundamental qual seria o apelido de Celso Pinheiro Pimenta, mesmo 17 

dias depois de sua morte.  

O que esta pesquisa quer debater, portanto, é justamente a apreensão do poder 

simbólico de Bourdieu por agentes detentores de capital simbólico, também de acordo 

com o conceito do autor. Assim, torna-se, para este trabalho, interessante a discussão 

sobre como esses agentes são utilizados para a perpetuação do discurso hegemônico. 

São campos sociais marcados historicamente por certo grau de resistência, sobretudo ao 

se considerar sua capacidade relativa de autonomia, que proporciona também certo nível 

de discernimento de um cotidiano falaciosamente travestido de pronto. 

Esta discussão parece realmente necessária, se considerarmos as possibilidades 

de eventuais reproduções dessa lógica pelos próprios profissionais de imprensa fora de 

seus ambientes de trabalho,de modo que cuidados com uma eventual superestimação do 

conflito entre profissionais de imprensa e linha editorial dos veículos são fundamentais, 

conforme análise do questionário respondido pelos jornalistas e os comentários 

realizados em suas páginas pessoais do Facebook mostraram.  

Acredita-se, dessa forma, que essas apreensões, quando produzidas,contribuam 

para uma espécie de repetição irrefletida. Assim sendo, a característica de cotidiano em 

uma sociedade de classes pode reforçar a orientação aos sujeitos em uma lógica de 

mercado, contribuindo para perpetuar um hiato social que interessa somente à classe 

hegemônica. Parte-se, assim, do pressuposto da ideologia de Althusser (1985), 

desconsiderando, no entanto, o caráter repressivo do Estado, mas com ênfase na 

falaciosa negociação entre classes, sobretudo para que a classe hegemônica não ponha 

em xeque sua autoridade, conforme análise de Arendt (2013).  
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Vale ressaltar que esta pesquisa não acredita em negociação entre classes, mas 

na capacidade reflexiva dos sujeitos em determinados momentos do cotidiano, 

problematizado por Heller (2004),de acordo com uma perspectiva de suspensão desse 

mesmo cotidiano. Acredita-se ainda que essa possibilidade se torna mais restrita diante 

de uma sociedade extremamente midiatizada, conforme Sodré (2009), que não nega a 

consciência dos sujeitos e, consequentemente, a faculdade de suas capacidades 

reflexivas, mas chama a atenção para a possibilidade de essas consciências estarem, na 

maioria das vezes, apreendidas pelo discurso midiático, cujo interesse serve, 

constantemente, à classe hegemônica. 

Para isso, chama à atenção desta pesquisa a reprodutibilidade– não consciente ou 

de consciência pouco reflexiva diante das narrativas midiáticas – dos acontecimentos 

violentos. Assim, se as redações jornalísticas deixam dúvida diante desse processo 

reflexivo, sobretudo em relação às coberturas em função da região geográfica onde 

certos fatos acontecem– no tocante ao poder aquisitivo e à condição social dos 

moradores dessas regiões –, ao relativizarem até determinado ponto essesmovimentos 

espontâneos, as narrativas utilizadas nos perfis pessoais de jornalistas no Facebook 

parecem corroborar inexoravelmente essa hipótese.  

 No entanto, essa possibilidade não deve ficar restrita ao meio jornalístico – 

apesar de não se acreditar em sua inegável relevância,conforme o processo de 

reprodução do poder simbólico de Bourdieu –, uma vez que chega à comunidade 

escolar, conforme demonstrado no estudo de casos do Centro Educacional Macedo 

Silva.  

O que se concluiu é que tanto a professora quanto a direção da unidade escolar 

acreditavam estar produzindo conhecimento para os estudantes, no entanto, a 

intencionalidade se transformou em reprodução automática – e consequentemente 

irrefletida – das propostas simbólicas produzidas pelos veículos de comunicação. Ao 

questionar os alunos sobre o apelido de Celso Pimenta, o colégio parece estar 

preocupado em manter viva a memória de um criminoso já morto. Não se verifica essa 

ansiedade em humanizar e mitificar Fernandinho Beira-Mar, mesmo depois de preso, ou 

Luciano Pezão, desde que sumiu, foragido da Justiça. 

Acredita-se na necessidade da discussão acerca da reprodução da escola em um 

contexto de supervalorização dada a Playboy pela imprensa, sobretudo amídia carioca. 
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Esse movimento pode levar o bandido a um patamar de mito, ao deslocar os sentidos 

que a sociedade possui de criminoso e, consequentemente, de criminalidade. A pergunta 

do Centro Educacional Macedo Silva visa descobrir se os estudantes sabem a identidade 

secreta de Celso Pinheiro Pimenta, numa espécie de referencial velado em relação ao 

interesse dos espectadores diante do segredo entre ser humano e herói. Não faltam 

exemplos: príncipe Adam e He-Man; Bruce Wayne e Batman; Clark Kent e Super-

Homem, entre tantos outros. 

Playboy passa a ser um mito às avessas, ou um herói ao contrário, já que é um 

bandido e, portanto, um outsider. Mas não se trata de um outsiderqualquer – Playboy 

não tem os traços de status auxiliares de bandido, conforme nos ensina Hughes (apud 

Becker, 2008). Ele é um outsider porque decidiu ser um outsider, no entanto, essa 

rotulação não deveria pertencer ao particular, já que está na construção do coletivo. 

Playboy deslocou signos, por isso, está prestes a ser compreendido como um mito. 

Assim, se o bandido e o menino de Laranjeiras estão na primeira camada de Barthes 

(2001), seu imbricamento está na segunda camada. Essa fusão não pode ser 

estabelecida, sob a possibilidade de romper com o estereótipo de criminalidade. Por 

isso, Celso escolheu ser Playboy, enquanto Luiz Fernando e Luciano Martiniano foram 

escolhidos para ser Beira-Mar e Pezão, respectivamente. Essa deve ser a lógica de uma 

sociedade de classes, cujas possibilidades existem, mas devem se tornar restritas para os 

sujeitos pretos, pobres e favelados. 

A manutenção dessa lógica compreende a manutenção também da sociedade de 

classes, em que a hegemonia está mantida e a disputa de classes, reduzida, o que 

contribui para a perpetuação de um hiato social, pautado por uma discussão que foge às 

responsabilidades de quem deveria promover a redução dessa lacuna. 

Acredita-se que parte dessa premissa – justamente o interesse na localização do 

medo, mais do que o elo de narrativa sobre violência –esteja na legitimidade de usar 

armas nas favelas. A própria criação de uma editoria de Guerra, conforme analisada 

neste trabalho pelo Extra, possui essa intencionalidade, em que o uso da força considera 

a expectativa de grande parte da população que vive no asfalto, com a intenção 

irrefletida de reprodução da classe hegemônica, mas que desconsidera Marias 
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Eduardas,66 Marcus Vinícius,67 Eduardos de Jesus,68 Wesleys Gilberts,69 e tantas outras 

crianças do Rio, vítimas justamente dessa lógica de confronto bélico, na qual a 

políciapassa a ser ainda mais estimulada a matar, conforme umsentido de criminalidade 

preconcebido. 

Nãodiscutir a entrada de armas ilegais no estado do Rio e seu desvio para as 

mãos de criminosos parece ser condição elementar para fomentar a violência. Assim, da 

mesma maneira que este trabalho começacom a reportagem do Extra que procura 

induzir o raciocínio do leitor sobreos prováveis substitutos de Playboy no controle da 

venda de drogas ilícitas no conjunto de favelas da Pedreira e não questiona o fato de que 

essa escolha seria definida por um telefonema de dentro de um presídio nacional de 

segurança máxima dado por um traficante, esta pesquisa critica a postura da mídia 

diante do reducionismo da discussão sobre violência ao limitar o tema ao enfrentamento 

nas favelas. 

Celso Pimenta poderia ser, hipoteticamente, Jagunço, Maluquinho (até pela 

paixão pelo personagem de Ziraldo), Pilhado ou qualquer outro apelido, mas, ao mesmo 

tempo, só poderia ser mesmo Playboy. Ao se tornar Playboy, Celso contradisse o 

discurso hegemônico e, consequentemente, o senso comum. Pertencemos, assim, a uma 

sociedade de classes e de raças, onde o nordestino cumpre o papel do gordinho 

                       
63Maria Eduarda morreu em 30 de março de 2017, aos 13 anos, vítima de bala perdida quando estava 

dentro do pátio da escola Municipal Jornalista Daniel Piza, onde estudava, em Fazenda Botafogo. No 

local havia confronto entre policiais militares e criminosos, no conjunto de favelas da Pedreira, conforme 

matéria de O Globo.  Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/adolescente-morre-

baleado-dentro-de-escola-na-zona-norte-do-rio.ghtml>, acesso em: 20/05/2018. 

64Marcus Vinícius da Silva tinha 14 anos quando foi morto, vítima de bala perdida durante troca de tiros 

entre policiais civis e criminosos no conjunto de favelas da Maré. O adolescente foi atingido na barriga, 

com uniforme escolar, a caminho da escola, no dia 21 de junho de 2018, conforme matéria doElPaís: . 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/22/politica/1529618951_552574.html>, acesso 

em 20/05/2018. 

65Carlos Eduardo foi morto no dia 2 de abril de 2015, durante operação da Polícia Militar no conjunto 
defavelas do Alemão. O menino tinha 10 anos e a família afirma que ele foi morto por um policial militar 

que o confundiu com um criminoso. Depois do assassinato do filho, os pais dele foram embora do Rio de 

Janeiro, conforme matéria do G1: Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2015/07/mae-de-eduardo-morto-no-alemao-deixa-o-rio-para-viver-no-piaui.html>, acesso 

em [inserir data]. 

66Wesley Gilbert morreu aos 11 anos, no dia 16 de julho de 2010, baleado por um tiro de fuzil no peito, 

dentro da sala de aula, no CIEP Rubens Gomes, em Barros Filho, no momento em que assistia a uma aula 

de matemática. A criança foi vítima de uma bala perdida durante confronto entre policiais militares e 

criminosos nas favelas da Quitanda e Pedreira, em Costa Barros, conforme matéria de O Globo. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/menino-atingido-por-bala-perdida-dentro-de-ciep-chega-

morto-em-hospital-2978195>, acesso em 23/05/2018. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/adolescente-morre-baleado-dentro-de-escola-na-zona-norte-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/adolescente-morre-baleado-dentro-de-escola-na-zona-norte-do-rio.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/mae-de-eduardo-morto-no-alemao-deixa-o-rio-para-viver-no-piaui.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/mae-de-eduardo-morto-no-alemao-deixa-o-rio-para-viver-no-piaui.html
https://oglobo.globo.com/rio/menino-atingido-por-bala-perdida-dentro-de-ciep-chega-morto-em-hospital-2978195
https://oglobo.globo.com/rio/menino-atingido-por-bala-perdida-dentro-de-ciep-chega-morto-em-hospital-2978195
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engraçado nas telenovelas e o negro pode ser o traficante da favela, mas não exerce o 

protagonismo se a trama se passar na Bahia.70 

Parece estar bem demonstrada, neste ponto, a diferença entre representação e 

representatividade, conforme analisa Sodré (2014). Parece, ainda, estar dentro desse 

contexto a não necessidade de materializar a segregação racial, como aconteceu e ainda 

acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Por aqui, o Brasil dá sinais de que não está 

resolvido com sua história e, por não a compreender, repete seus erros ao ignorar sua 

trajetória. Não por acaso, no Rio de Janeiro,há a Operação Verão,que, nessa época do 

ano, realiza vistorias em ônibus que seguem para as praias da cidade, mas só os que 

partem das favelas cariocas. Certa vez,71 o então secretário de Segurança Pública do 

Rio, José Mariano Beltrame, justificou essa medida ao considerar que esses meninos 

saem das favelas com pouco dinheiro e passam o dia inteiro na praia, em condições sub-

humanas, com fome e sede.  

No entanto, o olhar “preocupado” do secretário só não se faz presente diante de 

inúmeros meninos e meninas que pedem dinheiro para comerna Central do Brasil, que 

fica exatamente no mesmo ponto onde está localizada a sede da Secretaria de Segurança 

Pública. Nota-se uma sobreposição de valores, diante da interferência de um secretário 

de Segurança cuja ação estaria legitimada por práticas sociais, no entanto, as Operações 

Verão realizadas nas praias do Rio de Janeiro raramente contavam com a presença de 

assistentes sociais. 

Assim, conforme analisa Soster (2017), a Secretaria de Segurança Pública reage 

à temática de violência presente no discurso midiático e procura conter o medo, já 

localizado pela imprensa. Para a sociedade poder usar sua praia sem sobressaltos – os 

intrusos não precisam de visibilidade – basta ficar em seu lugar de origem. O outsider 

deve ficar contido, da mesma forma quando a sociedade for, temporariamente, visitá-lo 

em seus habitats naturais, como na análise dos jornalistas diante da possibilidade de 

turismo nas favelas do Rio de Janeiro. 

                       
67Novela Segundo Sol, exibida pela TV Globo entre os dias 14 de maio e 9 de novembro de 2018, 

totalizando 155 capítulos reproduzidos na grade da emissora, às 21h, de segunda-feira a sábado. 

68A declaração foi dada no dia 26 de setembro de 2015, durante coletiva de imprensa na sede da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, conforme divulgação feita pelo G1: 

Disponível em:<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/pm-inicia-operacao-verao-para-

coibir-arrastoes-na-orla-da-zona-sul-do-rio.html>, acesso em: 20/05/2018. 
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Essa transição entre favela e asfalto e asfalto e favela precisa estar, então, 

organizada de acordo com o entendimento do senso comum, previamente alimentado. 

Playboy descumpriu essa regra ao se tornar justamente Playboy. O problema de Playboy 

parece estar em um dia ter sido Celso. O problema de Celso está em ter se tornado 

Playboy um dia. Celso e Playboy não são compreendidos pelo senso comum como a 

mesma pessoa, mas já foram. Playboy virou filme, promoveu e divulgou um “nado 

sincronizado de fuzis”,da mesma forma, também promoveu e divulgou um roubo a 

motos de um pátio do Detro. Playboy deu entrevistas e retomou o lugar de fala de 

bandido. Playboy e Celso foram mortos no dia 8 de agosto de 2015;a memória desse 

processo de transformação não. Depois de sua morte surgem diversas matérias sobre sua 

vida pessoal. Depois dessa data, há um aumento significativo de reportagens na 

categoria Sociedade para o bandido. Por quê? 

Talvez porque seja importante manter, na construção do senso comum, o 

entendimento de que essa passagem do menino da zona sul para a criminalidade é uma 

excepcionalidade. Não se repete no dia a dia e, por isso, cotidianamente, o entendimento 

deva estar localizado de forma apartada. Diante dessaclareza, a realidade está na 

compreensão de que Celso está em uma condição social e Playboy, em outra. A 

singularidade está, portanto, no movimento de Celso para Playboy, daí, talvez, o 

interesse da imprensa em noticiar aquilo que compreende como atípico em uma 

primeira análise superficial, mas meticulosamente interessada em não permitir a ruptura 

do estereótipo de criminalidade  

 Assim, tudo o que esta pesquisa deseja é não chegar a qualquer conclusão, 

apesar de reconhecer a necessidade acadêmica à qual uma pesquisa se submete. Não 

interessa aqui cumprir a exigência de preencher as linhas finais deste trabalho, sob pena 

de distanciar a essência proposta ante a necessidade de um debate amplo acerca do 

tema. Dessa forma, não se pretende aqui se aproximar mais de um rito, em detrimento 

do objetivo final desta dissertação de mestrado. Acredita-se que ainda há muito, 

realmente, a se debater acerca do preconceito de classes e raça. Deseja-se, assim, que 

este desfecho seja uma introdução e mais uma reflexão e ação fundamentais diante da 

real necessidade de se pensar aquilo que o discurso hegemônico deseja nos imputar. 

 É evidente que este pesquisador precisa concluir uma etapa importante de sua 

vida acadêmica e tal passo está associado ao êxito deste trabalho perante sua banca 
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examinadora, mas, conforme questiona Sodré (2014), em sua bem-sucedida tentativa de 

colocar a Comunicação Social em seu lugar correto de ciência, mais do que números e 

conceitos, é preciso trabalhar a academia em uma relação de deslocamento diante das 

necessidades impostas pelo mercado. Assim, parece mais eficaz, do ponto de vista da 

pesquisa, que se abra uma discussão sobre as teorias consagradas do Jornalismo acerca 

da apreensão do jornalista como sujeito social e, portanto, inserido em uma sociedade 

midiatizada, cujo objetivo final está em colocá-lo a serviço do mercado, na reprodução 

irrefletida do discurso hegemônico. 

 Estudar as narrativas produzidas pelos veículos de comunicação, mais do que 

possibilitar a esta pesquisa uma análise mais crítica diante de símbolos implícitos, 

trabalhados quase que de forma orquestrada para reger o senso comum, proporcionou ao 

pesquisador mergulhar em um mundo até então desconhecido: o dos negros e favelados.  

Esta pesquisa possibilitou que eu me colocasse um pouco no lugar do negro, do 

favelado, do excluído; que euparticipasse de encontros promovidos por negros para 

debater a causa negra, para debater o racismo. Esse mergulho antropológico soa racista, 

mas se faz necessário talvez para reconhecermos o quanto ainda somos racistas e, 

acreditem, mesmo pesquisando esse tema e sendo um crítico do preconceito, pude me 

perceber, em alguns momentos, agindo de forma racista, sem sequer imaginar essa 

possibilidade. Somente pelo contato com o outro, da forma mais desnuda possível (um 

processo nada fácil),somos capazes de perceber certos acessos simbólicos que até então 

passavam despercebidos. Na física quântica existe uma corrente que acredita na 

invisibilidade daquilo que os olhos ainda não estão treinados para ver. Passei a 

concordar com eles diante da reconhecida necessidade de “destreinar”meu olhar. 

O árduo trabalho se faz necessário para que compreendamos o quanto 

reproduzimos um discurso excludente que só interessa a uma minoria detentora do 

discurso hegemônico e cuja necessidade é manter a estrutura de classes como está 

disposta. É preciso ir ao encontro de quem,pelo discurso, chama um dos seus de o outro 

para perceber o que Becker (2008) diz em relação aos criadores das normas. Estar no 

lugar do outro significa manipular a relação e, com isso, essa interação sai do campo da 

superficialidade de Kosik (1976) e aí é possível entender a essência dessa troca, a 

compreender que só existimos porque o outro existe. Assim, não há mais o outro, e sim 
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outras pessoas. Apenas eu sou único e qualquer pessoa que não seja eu mesmo será 

outra pessoa.  

Compreender que todos somos diferentes significa tratar as pessoas em 

igualdade de condições, adespeito de sua orientação sexual, local onde mora, cor da pele 

ou condição econômica. Tentar romper com os elos artificiais produzidos pelos veículos 

de comunicação para apreender o sujeito pelo medo, conforme nos mostrou Matheus 

(2011), significa não se deixar levar pela construção da relação e manter protegidos os 

vínculos que podem dar outro significado na vida do sujeito. Uma liberdade real, em 

quea essência está preservada, o poder de pensar e, consequentemente, de trazer o 

máximo de autonomia para o próprio discurso, partindo, inclusive, do reconhecimento 

da impossibilidade de sua autonomia total. 

Considerar, então, o interdiscurso analisado por Orlandi (2015) pode ser uma 

chave preciosa de acordo com essa perspectiva,que pode abrir uma importante 

possibilidade: a de que o sujeito pode dotar-se de senso crítico e passar a ter mais 

condições de escolher quais discursos pretende reproduzir. Esse movimento pode 

reduzir a irreflexão e empoderar o sujeito de certa dose de autonomia, possibilitando, 

assim,que ele seja menos paciente e mais agente da própria história, em um significado 

de pertencimento de apropriação que se faz presente no presente, para,desse modo, 

construir, com as próprias mãos, o futuro.  

Esse entendimento pode dialogar com a proposta de Marcelo Yuka72 e propor 

que, a partir de agora, o sujeito passe a ter a alma desarmada (trecho da música Minha 

alma, do grupo O Rappa) para, quem sabe, ao mudar essa lógica, contribuir para ter 

menos vidas arrancadas de forma cruel dentro de uma lógica política e econômica 

excludente e onde Marielles73 possam estar presentes. 

                       
69Marcelo Yuka foi baterista, compositor e fundador da banda O Rappa.  

70Marielle Francisco da Silva, mais conhecida como Marielle Franco, foi uma socióloga, ativista política e 

feminista. Negra, lésbica e favelada, nasceu no conjunto de favelas da Maré. Militou pelos direitos 

humanos, atuando como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 

Rio de Janeiro. Sempre trabalhoupelas causas das minorias. Elegeu-se vereadora pelo PSOL, em 2016. 

Foi assassinada em 14 de março de 2018, aos 38 anos. Na mesma ação criminosa, além de Marielle, foi 

assassinado o motorista dela, Anderson Gomes. A investigação do crime ainda não trouxe respostas sobre 

culpados, mas a principal linha de apuração é crime político, comandado por importantes figuras do 

cenário político fluminense. 
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Anexos 

Entrevistas com jornalistas realizadas entre os dias 2 de outubro de 2018 e 19 de janeiro de 

2019, pelo WhatsApp. 

Todos debateram como as redaççoes reagema episódios de violência em áreas pobres ou 

nobres do Rio, por que agem assim e qual a diferença no tratamento dado a uma pessoa 

acusada de roubar uma loja e uma pessoa investigada pela operação Lava Jato, por 

exemplo. 
 

 

 IR 

Idade: 39 anos 

Gênero: feminino 

Cor: branca 

Tempo de profissão: 10 anos 

Função que exerce: produtora de reportagemdo Jornal Nacional 

Bairro onde mora: Flamengo, RJ 

 

Entrevista por WhatsApp 

Convencionou-se, no meio jornalístico, dar mais peso, ênfase, a fatos ocorridosem áreas 

onde há grande concentração de renda. Nesse caso, o noticiário dá grande destaque ao 

fato por se tratar de uma área da cidade considerada nobre. Diferentemente do que 

ocorre nasregiõesperiféricas, onde,muitas vezes,o fato é noticiado como algo 

corriqueiro, comum,sem grande ênfase, amenos que se tenha a confirmação de pessoas 

feridas e/ou mortas. 

Quando uma pessoa é acusada de roubar um estabelecimento comercial, chamamos de 

criminoso, bandido, ladrão. Se for acusado de crime pelo qual é investigado na Lava 

Jato, usamos normalmente os termos “acusado” ou“suspeito”. 

 

LS 
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Idade: 31 

Gênero: feminino 

Cor: branca 

Tempo de profissão: 12 anos 

Função que exerce: produtora de reportagem 

Bairro onde mora: Barra da Tijuca 

  

Entrevista por WhatsApp 

Sem dúvida, a comoção e a mobilização com umtiroteio na zona sul sãomuito maiores 

do que em outra área da cidade. Um tiroteio na Rocinha com um ferido vira notícia. 

Uma chacina em Guadalupe vira, algumas vezes, uma nota coberta.  

Em relação a uma pessoa acusada de roubar uma loja, chamamos de bandido; já se for 

uma situação de políticos acusados de corrupção pela Lava Jato chamamos, 

normalmente, pelo cargo que ocupava, como ex-governador, ex-deputado.  

  

 

GZ 

Idade: 37 

Gênero: feminino 

Cor: branca  

Tempo de profissão: 13 anos  

Função que exerce: repórter  

Bairro onde mora: Copacabana  

 

Entrevista pelo WhatsApp 

A redação acaba dando mais atenção se o caso de tiroteio for na zona sul, já que o fato é 

menos frequente nessa região. É mais comum nas áreas mais pobres. 

Quanto ao bandido acusado de roubo, ser for um assaltante de loja, normalmente, se usa 

a palavra “criminoso”; já em relação aos sinônimos possíveis para os políticos acusados 

de corrupção, por exemplo, na Lava Jato, usamos “acusados” ou “corruptos”. 

 

 

PA 

Idade: 24 

Gênero: masculino 

Cor: preta 

Tempo de profissão: aproximadamente 2 anos 

Função que exerce: repórter 

Bairro onde mora: Tijuca (Chácara do Céu) 

 

Entrevista pelo questionário 
Infelizmente, o tratamento édiferente. Quando é na zona sul, há mobilização e 

expectativa, porque se o tiroteio continuar ao redor do Fashion Mall, tem que mandar 

equipe, o caso fica grande, pois diversas pessoas estariam correndo risco e sendo 

impedidas de se locomoverem. Mas embairros periféricos da zona norte, não há o 

mesmo cuidado. O tratamento não chega a ser deindiferença apenas da redação, mas da 

sociedade que ainda é muito desigual. Simplesmente o confronto nas áreas pobres não 

dáaudiência aos veículos.  

Já em relação à pergunta do cara que rouba, se é em uma loja ou verbas públicas, é 



 

 

183 

 

bandido. Em alguns casos, são assassinos indiretos, por causados desvios, 

principalmente na área da saúde.  

 

 

PPS 

Idade: 26 

Gênero: masculino 

Cor: preta 

Tempo de profissão: 6 anos 

Função que exerce: repórter 

Bairro onde mora: Realengo 

 

Entrevista pelo WhatsApp (em formato conversa) 

A redação vai se chocar mais com a zona sul do Rio, a Barra e Niterói e vai mandar uma 

equipe, mesmo se não tiver mais nada, só para fazer clima. A preocupação não é a 

mesma se o disparo é emcomunidade. Não existe preocupação com a segurança do 

morador da comunidade, e sim com a espetacularizaçãoda notícia, que colocaem xeque 

o planejamento da segurança pública. Quando o tiro é no asfalto, o grau de 

precauçãomuda. 

Um assalto em umaloja, sei lá, na Tijuca, tratamos o cara como bandido, criminoso ou 

pelo nome, se soubermos. Quando é a Lava Jato, geralmente usamos o cargo: 

governador, secretário ou empresário, como no caso do Eike, por exemplo. 

Nessasituação, a gente também chamava de ex-bilionário lá na redação. 

Acho que a diferença já está interiorizada, e o público se identifica dessa forma. 

Há divisões de relevância de noticiabilidade mesmo nas áreas mais humildes. Lojas em 

Campo Grande x Costa Barros. A redação já tem preconceito com Costa Barros, por 

exemplo, porque os jornalistas acreditam que isso é normal nessa região, e só 

demandaria matéria se alguns números da violência (de aplicativos ou ONGs) forem 

significativos nessa região. 

As áreas nobres demandam mais atenção. 

Em regiões simples, essa preocupação sequer existe. A redação pensa que é uma coisa 

comum. 

Deveríamos jogar mais luz nesses casos para que a população possa cobrar mais das 

autoridades. 

Mas, infelizmente, as redações são formadas, em sua maioria, por pessoas oriundas 

dosmeios mais nobres. Vivem e circulam nesses meios, por isso,asredações tendem a 

ser mais elitistas e a pensar mais nessas áreas mais nobres. Eu já trabalhei em uma 

emissora que tem esse perfil, e por mais que tenha um selo de jornalismo de 

credibilidade ou de tradição, ainda é assim, escolhe esse caminho. Na emissora em que 

trabalho hoje, percebo um olhar mais crítico em relação a essas regiões mais pobres, e 

brigam sempre para ampliar a cobertura dessas áreas no jornalismo carioca.  

 

 

AMM 

Idade: 22 

Gênero: feminino 

Cor: branca 

Tempo de profissão: 2 anos 

Função que exerce: coordenadora 



 

 

184 

 

Bairro onde mora: Parque Duque (Duque de Caxias)  

 

Entrevista pelo WhatsApp (em formato de conversa) 

Falar sobre tiroteio no Rio se tornou algo bem banalizado.Assim, digamos que o tiroteio 

em si já não tem mais força no Rio de Janeiro. Tiroteio tem atoda hora e em todo lugar. 

Então,é assim, quando chega à redaçãoainformação sobretiroteio, a gente fica sem 

saber. “Ah, tá,mas teve ferido? Não teve? Foi há quanto tempo? Foi muito intenso? 

Rajada o quê? De fuzil?” A gente fica pensando nos detalhes de tanto que o tiroteio se 

tornou normal aqui. Mas o normal vai até certo ponto. Até onde pode ser, 

digamos, normal  acontecer um tiroteio? Porque se for um tiro ouvido na zona sul, no 

Pavão-Pavãozinho, Vidigal, Dona Marta, na Rocinha... É como se aquilo ali não 

pudesse. Então, um tiro ali já mobiliza a redação toda. Um liga pra fulano, outro liga pra 

sicrano. Aí, o beltrano tem um contato naquela região, e aí, aos poucos, a redação toda 

se organizapara tentar descobrir o que houve. Isso na zona sul. Agora, chega a 

informação de um tiroteiona zona norte, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, na 

Região Metropolitana, é completamente diferente, e essa postura se dá do cargomais 

altoaté o chefe, os repórteres, os estagiários.Enfim, é como se fosse passando de um 

para o outro. A reaçãoé quase a mesma em toda aredação. Um tiroteio na Baixada vai 

ser:“Tá, vou mandar um e-mail para a assessoria de imprensa, mas não deve ser nada 

não,né?Essas pessoas estão acostumadas...”;“Ah! Isso é normal, é costume ali. Quem 

mora no Complexo do Alemão está acostumado, eles devem até agradecer quando é um 

tiro só, e não é um tiroteio intenso.”. 

É muito ruim a gente pensar assim, mas é dessa formaque percebo a redação em relação 

a tiroteios. Ano passado, a gente teve em exemplo desses. Guerra entre facções rivais. 

Rogério 157 contra Nem da Rocinha, e desde o dia em que chegou a informação de que 

Rogério 157, ex-aliado do Nem, estava tentando tomar o controle do tráfico na região, 

foi mandado um repórter para lá,na primeira semana doconfronto. Depois parou? Não! 

Até o fim do mês, o repórter, todo dia, ia bater ponto na delegacia da Rocinha. Enfim, 

para não saber nada, porque não estava acontecendo mais nada. O Rogério 157 tinha 

sido preso e, mesmo assim, todo dia, aquilo rendiao noticiário local, o noticiário de rede 

e o noticiário pesado de rede porque tiroteio na Rocinha, que está à margem da 

Autoestrada Lagoa-Barra, não pode! Mas aí, nessa mesma época, acho que uns dois 

meses depois,houveuma guerra pelo controle do tráfico de drogasdo Juramento. E 

algum repórter foi cobrir a guerra do Juramento? Ninguém! A explicaçao dada é que 

não tem segurança para o repórter ir a Vicente de Carvalhocobrir um tiroteio, mas tem 

segurança para ficar na frente da Rocinha durante uma semana inteira de confronto 

intenso e maisquase um mês na porta da comunidadenão tendo notícia? Então, há essa 

diferença, sabe? Eu mesma já fui deslocada de pauta. Estava em Copacabana, no Pavão-

Pavãozinho, e fui deslocada de uma pauta para outra; estava sem colete, mas a Pavão-

Pavãozinho repórter tem que ir. Copacabana, zona sul, então preciso ir. É triste, mas é 

como se a gente já estivesse se acostumando não aos tiroteios do Rio, mas aos lugares 

em que pode e não pode acontecer tiroteio no Rio. Isso é bem grave. Isso é bem triste. 

Porque você sabe que vai ser cobrado, diferente de algo que está acontecendo em 

Botafogo e em Santíssimo, por exemplo.Às vezes, um bandido baleado em Copacabana 

é notícia de rede, mas já vi bala perdida em Senador Camará com morte não ser notícia 

de rede. Será que é por causa do lugar? Com certeza. 

 

Se a pessoa é acusada de roubar uma loja,chamamos de bandido, acusado, criminoso. 

Acusado na Lava Jato, depende do cargo que ele ocupe. 
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AM (em formato de conversa) 

Idade: 22 

Gênero: feminino 

Cor: branca 

Tempo de profissão: 5 anos 

Função que exerce: âncora 

Bairro onde mora: Jacarepaguá 

 

Entrevista pelo WhatsApp  

A reação dos jornalistas na redação diante de um tiroteio dependedaregiãoonde ele 

acontece, por exemplo, na Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Para a 

jornalista, essa reação é automática e doutrinadora.Para nós, tiroteio era tiroteio. Antes 

de entrar na BandNews, né? Agora, você nota queum tiroteio, por exemplo, na Lúcio 

Costa, é tratado de uma maneira. Todo mundo tem que apurar e ver o que é. Se éum 

tiroteio em alguma comunidade da Baixada Fluminense, todos acham que deve ser 

operação ou deve ser bandido comemorando alguma coisa. 

Isso não é ensinado. É a realidade. É o dia a dia. A noticiabilidade é diferente. O critério 

de notícia é distintonesse quesito. É mais notícia quando é na Barra, numa via de alto 

poder aquisitivo; é menos notícia quando é em uma comunidade. Isso é ruim, né? 

Pessoalmente falando. É ruim assim, mas é...  só é! Não tem fundamento. 

Isso está tão entranhado no jornalismo que não tem como mudar. E é assim. Sempre foi 

assim e vai continuar sendo assim. 

Acho que é por isso que assaltante é bandido e quem está na mira da Lava Jato é 

acusado.  

Como não tem uma chave, você acaba sendo tudo ao mesmo tempo em todos os 

lugares.Só que eu vivo muito mais na zona sul e na Barra da Tijuca. Então, me 

preocupo muito mais com um tiroteio na Barra da Tijuca e na zona sul. E aí isso acaba 

se misturando – a jornalista que se preocupa mais com uma região, mesmo sabendo que 

a jornalista deveria se preocupar com todos os lugares de forma igual. 

A máquina já está girando para a gente se mobilizar mais. Não existe uma ordem para a 

redação se mobilizar menos, nem para se mobilizar mais. Não precisa alguém falar para 

a gente: “Cara, é Copacabana, mobilizem-se mais. É Copacabana, ponto turístico do 

Rio.”. A chefia não precisa determinar. Isso está entranhado. 

 

 

CP 

Idade: 26 

Gênero: masculino 

Cor: branca 

Tempo de profissão: 6 anos 

Função que exerce: repórter 

Bairro onde mora: Penha 

 

Entrevista individual (em formato de conversa) 

A reação diferenciada por crime é algo que me incomoda muito, inclusive porque sou 

morador da zona norte do Rio e, às vezes, chegam algumas informações para mim, 

como você mesmo citou, por exemplo, de troteio. E aí, como sou jornalista, já faço essa 
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comunicação com a redação e, às vezes, não estou na redação para ir atrás da história. 

Então, passo para meus colegas e, muitas vezes, quando chego no dia seguinte para dar 

uma olhada nos arquivos, para ver se a história evoluiu, às vezes, a história nem foi 

abordada. Agora, se fosse algo na zona sul, não necessariamente na Avenida Atlântica, 

pode ser até em uma comunidade, tem prioridade. As próprias favelas da zona sul têm 

maior relevância do que as áreas tidas como nobres da zona norte ou até da própria 

Baixada.É como se fosse uma pirâmide. O asfalto da zona sul é o topo da pirâmide, as 

comunidades da zona sul vêm abaixo e, depois, vêm as outras regiões do Rio de Janeiro, 

mas sempre nessa ordem de relevância: o asfalto está sempre acima da comunidade. 

Acredito que isso aconteça em alguns veículos por orientação de chefia,talvezpelo 

público-alvo, mas a gente sabe que é questão de apelo. Tanto que até no próprio texto de 

reportagem você percebe isso. Quando se querfalar, por exemplo, de um tiroteio na 

Penha, fala-se tiroteio na Penha, bairro da zona norte. Quando é um tiroteio no Leblon, 

usa-se tiroteio no Leblon, bairro nobre da zona sul. Ainda se classifica esse bairro para 

ressaltar a importância e o absurdo que é estar acontecendo um tiroteio ali. 

O repórter não percebe que faz isso porque foi educado dessa forma e acaba emitindo 

um juízo de valor que já está na cabeça dele. Então, ele nem para pra raciocinar. Talvez, 

se ele ficasse quieto um pouco e pensasse: será que o que estou fazendo é correto? Será 

que esse é o jornalismo de prestação de serviço isento? Eu não sou a favor do 

jornalismo isento. Acho que a gente tem que se posicionar. Então,emmeu caso, meu 

posicionamento é ser contra isso, mas sigo o jogo, então, danço conforme a música.  

Quem dita o jogo são os diretores, mas tendemos a chamar ladrão de carro de bandido e 

ladrão do dinheiro público (Lava Jato) de autoridade. Está errado. 

A gente nem sabe se o diretor gosta que faça assim, mas a gente já faz. Porque houve 

um episódio em que o diretor quis assim e, a parir daí, a gente vai fazer sempre dessa 

forma. A gente não está aberto a modificação denosso padrão de cobertura, padrão de 

reportagem. A gente faz o beabá da forma comofoi educada. As pessoas já saem da 

faculdade praticamente assim, porque os próprios professores já estão orientando os 

alunos dessa forma: o que é notícia? O que não é notícia? 

A representatividade da redação tem reflexo na reação dessa redação. Cada um quer 

vender seu peixe, e com o jornalista não é diferente. A reação da redação vai ser 

proporcional à quantidade de jornalistas de taisáreas. Mas, para mim, isso não é o 

principal, e sim que os repórteres já estão educados dessa forma, tanto que o repórter 

favelado também vai ser contaminado por essa “histeria coletiva” se tiver uma bala 

perdida na virada de ano na Avenida Atlântica. Ele vai correr para confirmar aquilo, 

mas talvez não tenha a mesma apuração tão incisiva se a bala perdida for no Alemão. 

Isso é automático. A gente trabalha de uma forma robótica hoje em dia. Hoje você 

produz por quantidade no menor tempo possível. Então, tem que dar o máximo de 

notícias com um prazo muito curto para apurar. Às vezes, não dá nem parairpara arua 

para apurar porque o tempo é muito curto. 

Por conta disso, os repórteres recorrem sempre às mesmas fontes oficiais e também aos 

mesmos especialistas. Acabam sendo as mesmas pessoas porque deu certo,porque é 

mais fácil. 

Eu sei que esse comportamento me contamina, mas me causa repulsa. Por mais que o 

jogo seja jogado assim, sou contra. Se pudesse mudar, mudaria, mas o desemprego está 

aí. 

Quando o jornalista reproduz o discurso?Nunca parei para refletir se já cheguei aqui 

pelo meu contato com o jornalismo antes de ser jornalista. Sinceramente, nunca havia 

pensado nisso, mas, agora que você colocou isso, tenho quase certeza de que isso é 



 

 

187 

 

possível. 

 

 

SB (em formato de conversa) 

Idade: 24 

Gênero: feminino 

Cor: branca 

Tempo de profissão: 3 anos 

Função que exerce: repórter/produtora 

Bairro onde mora: Bonsucesso (Alemão) 

Entrevista individual 

Porque a redação age de forma diferenciada quando ocorre um crime em uma 

área mais pobre em relação a uma ação criminosa em uma área em que os 

moradores tenham alto poder aquisitivo? 

Eununca tinha pensado sobre a existência deum olhar diferenciado para ações 

criminosas de acordo com a posição geográfica antes de entrar no jornalismo. Porque 

fui criada em favela e minha vida sempre foi na zona norte. Conheci tarde a zona sul. 

Então, para mim, esse olhar diferenciado não existia durante um bom tempo. Para mim, 

todo mundo pensava igual. Eu me dava com os meus pares. Quando me deparei 

comoutros pontos da cidade, vi que havia diferença. Engraçado que, por um momento 

da vida, eu olhava e pensavao que as outras pessoas faziam dediferente. A partir do 

momento em que entendi que a diferenteera eu, pensei: “Gente, como assim? Eu não 

sou diferente! Eu penso igual! Eu penso normal.”. Aí fui entendendo como as coisas se 

construíram e como a cidade se dividia de tal forma a ponto de eu olhar aquilo que para 

mim era normal como uma coisa diferenciada. 

 

Quem não teve a mesma formação social que você reagiria, automaticamente, de 

forma diferente? 

Sim, acho que sim. É uma questão deconstrução, porque, na favela, as coisas que 

acontecem são sempre relativizadas. Por exemplo: Marcus Vinícius morreu na favela 

com um tiro de fuzil indo para a escola. “Ah, mas o que um garoto estava fazendo às 11 

horas da manhã no meio de um tiroteio.” Sabe? As pessoas sempre levantamcerta 

dúvida. Quando acontece uma morte, um assalto na favela, as pessoas dificilmente 

apostam 100%. Vamos pesquisar um pouquinho mais o que está acontecendo. Porque, 

sabe... é normal morrer gente na favela. 

 

Essas reações acontecem baseadas em ordens da direção ou os jornalistas de classe 

média reagem assim porque pensam assim? 

Existe um pouco depreconceito, claro! Mas tem a questão da cultura, e acho que quando 

as coisas vêm com a cultura impregnada têm um quê de dificuldade a mais. Porque você 

cresceu aprendendo que branco é bom, preto é ruim; você não vai se dar conta de que 

aquilo é preconceito, que é um sentimento ruim. Agora, quando você vai se 

confrontando, olhando de forma crítica e percebe isso, aí é diferente. Mas o que eu 

acho? O chefe da redação, o dono da porra toda não desce para mandar ninguém fazer 

nada, não. Mas ele manda informação da forma dele. Não foram poucas asvezes em que 

ouvi nas redações: “Segue o que importa. Isso aconteceu no Leblon, né? Vamos 

correr.”“Cara, mas fechou o túnel só por cinco minutos, foi só uma suspeita, o trânsito 

já reabriu. Não aconteceu nada. Ah! Mas fulano já está ligando porque a mãe dele mora 

em tal lugar. Porque o fulano estava passando lá.”. 
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Isso é uma ordem tênue ou uma cultura impregnada? 

É a mídia, né? A mídia é parte denossa cultura. A mídia tem uma grande 

responsabilidadena formação da opinião das pessoas. Isso é uma construção diária. É 

uma desconstrução diária. É difícil você chegar para uma pessoa e falar assim: 

“Querida, você está sendo preconceituosa.”. Mesmo que seja um jornalista. Numa 

redação, às vezes, você pode dar um toque, mas e se essa pessoa ocuparum cargo acima 

do seu? 

 

E seus colegas que têm o mesmo cargo que o seu? 

Acho que, na maior parte das vezes, os repórteres reproduzem sem saber. Digamos que 

seja 50%. Ele reproduz sem saber sabendo, porque, no fim das contas, ele faz aquela 

classificação primária: “Ah, isso aqui não vai importar para o jornal, não.”. E aí, acho 

que isso acaba influenciando na vida dele, porque ele não vai dar importância, e se isso 

fosse relevado, já era, foi... quem mais vai dar? Se o jornalista não vai dar, o homem da 

rua também não vai dar. 

 

Bandido é sempre bandido ou depende da função social que ocupa? 

É sempre bandido.  
 

Você é favelada? 

Sim. 

 

Você é uma realidade ou uma excepcionalidade nas redações do Rio de Janeiro? 

Sou uma exceção. E tenho consciência disso. Acho que a representatividade importa 

muito, porque falo melhor com os meus. 

 

Um resumo disso. 

Acho que é uma questão história e cultural do Brasil que a gente precisa mudar; mas 

falta interesse de quem tem o poder de mudar. 

 

 

LC (em formato de conversa) 

Idade: 26 

Gênero: masculino 

Cor: branca 

Tempo de profissão: 7 anos 

Função que exerce: editor 

Bairro onde mora: Jacarepaguá 

Entrevista pelo WhatsApp 

Sem dúvida a reação em situações  de violência não é a mesma. A diferença é notória 

por região. Em Copacabana, mobiliza toda a redação. Se for numa área mais pobre da 

cidade, uma pessoa só dá conta. Isso porque, na área mais rica da cidade, a cobrança da 

redação é maior. O mesmo acontece em relação ao tráfico. Por exemplo, tratamos uma 

pessoa presa por fornecer ecstasy em Ipanema como um jovem preso acusado. Já o 

mesmo caso,se for em Vila Kennedy, tratamos como criminoso. Nós, jornalistas, 

batemos o martelo antes da Justiça. E por tratar disso tantas vezes, a gente já fica mais 

frio quanto a isso. Os jornalistas pensam que isso foi colocado em nossas cabeças, nos 

anos de redação, que é mais relevante uma ação criminosa em áreas nobres. De tanto 
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você ouvir isso, passa a ter, entre aspas, a certeza de que é mais importante. 

 

RS 

Idade: 26 

Gênero: masculino 

Cor: branca 

Tempo de profissão: 7 anos 

Função que exerce: editor 

Bairro onde mora: Jacarepaguá 

Entrevista pelo WhatsApp  

Tô dando aquele girão tradicional pela favela enquanto respondo. Acho que o 

diferencial, que é uma parada que ainda me incomoda muito, é principalmente entender 

de onde vêm essas pessoas que estão nas redações. Entender com o que estão habituadas 

e quais são seus interesses.  

Não posso esperar nada diferente de uma emissora em que o chefe de reportagem é do 

Jardim Botânico e está muito mais preocupado com a calçada esburacada no Jardim 

Botânico do que com um buraco na cabeça de uma criança de favela. Então, já começa 

por aí, porque as redações não são feitas por pessoas que vêm desses lugares (favelas). 

Existe uma diferença de cultura de quem faz a notícia, né, irmão? Nós, favelados, somos 

honestos, trabalhadores e sonhamos com algo melhor. Desde o momento em que 

começo a mostrar para o mundo que as coisas da favela são legais, não são como 

mostram (os veículos de comunicação), meio que desvirtua um pouco.  

É uma questão cultural, acredito. 

A gentetáfodido nesse sentido, porque a redação é feita de pessoas que não estão 

interessadas em contar a história. Vejo isso no jornal em que trabalho,O Dia. Por 

exemplo, alguns dias atrás, eu passei o caso do menino74 que foi morto pela polícia na 

moto, mais um. Tentei de tudo que é jeito dar voz à família (eu o conhecia) para 

desmentir a versão dos policiais militares, de que com o menino foram apreendidas 

armas e granada. Mano, dei até o exame que comprovava que o menino não tinha 

pólvora na mão. Até isso eu consegui e deipara o jornal. Isso só foi publicado uma 

semana depois que passei para minha chefia só que pelo Extra75. O Extra foi quem deu, 

exatamente uma semana depois que passei a informação para minha redação. Por que 

esse cara não está interessado na verdade? Sequer mandou aquele material para 

apuração. Isso está aí. É preciso ter a essência no sangue. Isso não é jornalismo. Desde o 

momento em que você começa a filtrar. Ao mesmo tempo em que somos (jornalistas) 

parte fundadora, somos também parte afundadora. Mas é muito difícil ser um grão de 

areia nesse mar de lama. 

                       
71Lucas de Azevedo Albino foi morto no dia 30 de dezembro de 2018, baleado nas costas por policiais 

militares, que foram acusados ainda de levar o jovem de 18 anos ferido na viatura e no trajeto executá-lo 

com um tiro no rosto, conforme matéria do Extra. Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de- 
75Policia/documento-contradiz-pms-mostra-que-jovem-assassinado-em-costa-barros-ja-chegou-morto-

hospital-23397027.html>, acesso em 12/07/2018. 
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	A necessidade de explicar os motivos que levam uma pessoa a se tornar um criminoso parece menosprezar a imprevisibilidade diante dos acontecimentos que podemdeixar os sujeitos vulneráveis. Desde sempre, o homem quer compreender o que acontece a sua v...
	Por isso, Matheus(2011)identifica no medo o elo das narrativas de violência produzidas pela mídia tradicional, eoconceito de continuum narrativo tratado pela autora procura cumprir justamente esta função: encontrar um nexo de continuidade nas históri...
	Não por acaso o jornalista optou pelos adjetivos “difícil”, “aplicado” e “famoso” logo no primeiro período da matéria. Para o profissional de imprensa, a complicada explicação da qual ele se incube ganha um contorno de complexidade ainda maior, já qu...
	Antes da análise do terceiro adjetivo que compõe o primeiro parágrafo da matéria, propositalmente vamos discutir o sentido oferecidopela quarta qualificação atribuída à infância de Luiz Fernando da Costa. O jornalista menciona que todos os colegas do ...
	A matéria trabalha com a dicotomia escolaridade e criminalidade, em uma espécie de não dito relacional. A narrativa procura atenuar o fato de a mãe de Beira-Mar ser pobre diante da qualidade de ser participativa no processo de formação educacional dos...
	Assim, se parece que falta aos menos favorecidos a capacidade de gerir as próprias famílias, o que se pode dizer de uma sociedade? Dessa forma, o pobre da narrativa produzida pela matéria do site de O Globo assemelha-se ao negro do discurso colonial d...
	Essa falta de perspectiva, de limitar a potência de mudança (sempre considerando a faculdade da capacidade reflexiva dos sujeitos), reduz a reflexão do sujeito, que parece passar a considerar como parâmetros seus pares dentro dessa perspectiva social ...
	A fala de Marcelo Barreto, amigo do traficante, condiciona o bom desempenho escolar de Luiz Fernando da Costa à improbabilidade, que passa a ser uma realidade mais à frente, de o menino da favela virar criminoso. A palavra “oportunidade”, na fala do m...
	Vale notar a construção do entendimento proposto pela narrativa do jornal O Globo, na qual parte-se do ponto de vista de que há uma intencionalidade velada, mas dicotômica, ante as inúmeras possibilidades que o sujeito tem de se tornar um criminoso de...
	Talvez porque não seja interessante para a classe hegemônica que o sujeito em condições financeiras desfavoráveis enxergue esseslimitadores econômico, político e social em seu horizonte. Essas possibilidades aumentariam as chances de esse sujeito ampl...
	Essa proposta pode caminhar em conjunto com a noção de revitalização, uma premissa fundamental da Filosofia, a ciência dos questionamentos. Assim como Heller(2000) quis compreender o sujeito social por meio da história, Danilo Marcondes (2007) quer ex...
	Nessa transição, o homem deixa de tentar compreender o que está a sua volta quando aquilo escapa seu alcance ou, ainda, reside em outro mundo. Essa característica começa a ser rompida em 500 a.C., pelo encontro entre povos de culturas distintas nos po...
	Na descrição de Marcondes, pelo contato, potencializaram-se novas possibilidades de enxergar – e explicar – o mundo. No entanto, parece que, nesse contexto, essa perspectiva só se realizou porque os campos ideológicos deixaram o caráter fixante e perm...
	É numa sociedade predominantemente midiatizada que esta pesquisa acontece. Logo, parte-se da premissa de que, ao utilizar esses personagens, a reportagem não só cumpre, de forma coagida,com os interesses do discurso hegemônico, mas o próprio profissio...
	A narrativa ainda parece tomarcerto cuidado ao informar ao leitor que Beira-Mar se tornaria um bandido famoso. No dicionário, uma pessoa famosa é alguém com características fora do comum, o que nos faz pensar que Beira-Mar produz alguma coisa que extr...
	Se considerarmos que o termo “celebridade” refere-se a um rótulo, partiremos do pré-requisito de que alguém caracteriza as ações de uma pessoa em determinadas condições que as coloca em evidência social. O raciocínio não pode encontrar outro caminho e...
	Parece pouco provável que alguém suscite alguma dúvida quanto ao caráter pouco comum das ações criminosas de Fernandinho Beira-Mar, o que corrobora a ideia de ele ter se tornado um bandido famoso. A questão na análise desta matéria não está, ao que pa...
	A memória de uma sociedade é construída pela relação do povo que a constitui. Está no vívido, nas interações – que são a substância de um povo–, ou, de acordo como o próprio entendimento de Heller (2000), ao considerar as reações sociais como unidades...
	Mas é preciso voltar um pouco nesta análise e não ignorar que esses comportamentos sãoinfluenciados pela expressividade do habitus de Bourdieue o representam. Desse modo, o discurso passa a fazer sentido quando marca o resgate de valores introjetadoso...
	O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também significa nasnossas palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle ...
	Foucault (1996), em seu célebre discurso durante aula inaugural no Collègede France, tratava desse tema ao mencionar a necessidade de se deixar levar pelos discursos que o constituíram até aquele dezembro de 1970. O pronunciamento deu origem à obra em...
	Assim, o que parece ter ficado no campo do esquecimento é reativado, e esse novo acesso compõe a memória social de um povo. Orlandi (2015) quer nos dizer que o discurso cumpre sua função, de nos lembrar daquilo que não imaginávamos sequer que tínhamos...
	O que o jornalista Werneck faz é ajustar sua narrativa aos condicionamentos interiorizados pela sociedade. Assim sendo, não é necessário que a matéria mencione a dicotomia escolaridade e criminalidade, tendo em vista que isso já faz parte do senso com...
	2.3. O caso Beira-Mar na Folha de SãoPaulo
	Há 17 anos, em novembro de 2002, ano da prisão de Fernandinho Beira-Mar,o então editor chefe da Folha Online publicou uma matéria  em que também procurou analisar o perfil de Fernandinho Beira-Mar. Na narrativa – que assim como a matéria de Antônio We...
	O primeiro parágrafo é pouco opinativo e o único adjetivo que aparece é “maiores”, uma referência à dimensão que Beira-Mar atingiu no mundo do crime. O texto e as impressões até aqui são similares aos apresentados pelo colega Antônio Werneck, de O Glo...
	Mas no segundo parágrafo, dedicado sobre a infância de Luiz Fernando da Costa, o primeiroadjetivo digitado é “pobre”. Agora, além da dicotomia escolaridade e criminalidade, já que, na infância, Luiz Fernando foi um aluno aplicado, o texto que se apres...
	O que foidito na matéria é que toda pessoa busca alternativas para sair da pobreza; o que está dito por meiodo nãodito é que, para uma pessoa de origem humilde, conseguir deixar a pobreza sem entrar no mundo do crime significa estar diante de uma situ...
	A teoria doNewsmaking – termo inglês que significa produzir notícias – procura analisar o que é levado em conta pelos veículos de comunicação para transformar um acontecimento em notícia. O estudo elenca três pilares de sustentação teórica ao procurar...
	Ocorre que,na análise do conteúdo, chamada por Wolf (2001) de critérios substantivos, e a parte que interessa a esta pesquisa, são observadas algumas características esperadas desses acontecimentos para que sejam noticiados. Entre esses requisitos, a ...
	Esse ponto exige uma reflexão mais detalhada. Tanto Werneck como Feltrin condicionam a Luiz Fernando da Costa e a Beira-Mar qualidades distintas. Ao considerar que os adjetivos reduzem o sentido de algo ou de alguém (substantivos), por meio de caracte...
	Antônio Werneck, 17 anos após a prisão de Beira-Mar, ao produzir uma narrativa da categoria Sociedade, define Luiz Fernando da Costa pelosadjetivos “aplicado”, “pobre”–de forma implícita, ao classificar a família do criminoso– e “estudioso”. Feltrin n...
	Diante desse contexto, parece haver uma proposta de entendimento aparentemente ambíguo, mas, possivelmente, dialógico com as perspectivas do discurso hegemônico. O que se discute, então, está naquilo que parece ser uma intencionalidade velada de propo...
	Talvez seja necessário ressaltar que esta pesquisa não desqualifica, em hipótese alguma, o estudo como um importante motor de transformação social. No entanto, acredita-se ser necessária uma reflexão mais profunda acerca daquilo que pode ser compreend...
	Feitos esses indispensáveis esclarecimentos, acredita-se também que a escolha de determinados adjetivos, tanto para Luiz Fernando como para Beira-Mar, denota aquilo que os veículos de comunicação compreendem como fatos que vão manter apreendida a audi...
	Parto dessa análise para discutir que o comum está associado a algo que é do entendimento de, pelo menos, duas pessoas. É a consciência na percepção de Hobbes (1997). Logo, de acordo com esse ponto de vista, a categorização de um fato como comum ou nã...
	Assim, pode-se discutir que a excepcionalidade precisa ser alimentada no imaginário social. A discussão, então, passa a considerar que, para algo ser entendido como excepcional, o senso comum deve ter clareza para saber distinguir o novo do repetitivo...
	Ocorre que as duas matérias, ao atribuir características distintas ao mesmo personagem, parecem não só potencializar a construção do entendimento social diante do negro, pobre e favelado, mas identificar as probabilidades de um sujeito se tornar um cr...
	Esses discursospodem estar em consonância com o cotidiano. No entano, alocalização do medo por meiodos limites geográficos da favela não deve impossibilitar uma leitura crítica das desigualdades por território em nosso país, sob pena de um discurso cr...
	A mesma lógica discursiva, que associa a dicotomia escolaridade e criminalidade, é reproduzida nasduas matériassobre Luiz Fernando da Costa. Defende-se, no entanto, que essa proposta semântica restringe a mobilidade social e, consequentemente, interes...
	2.4. O caso Pezão nosjornaisExtrae ElPaís
	A constatação parece ganhar força ao analisarmos a discrepância entre o total de matérias atribuídas a Luciano Martiniano da Silva na categoria Sociedade (foram duas no total) contra o número de matérias concentradas na categoria Polícia (46 no total)...
	“Discreto”, “meticuloso” e “neurótico” foram os adjetivos usados para descrever Pezão. A reportagem do Extra data de 27 de outubro de 2012 e foi escrita pelo jornalista Herculano Barreto.  O objetivo era mostrar a dificuldade das autoridades policiais...
	Herculano Barreto usou o adjetivo “velho” para informar que Luciano Martiniano é o mais velho entre os irmãos, além de classificá-lo como ”pobre”, já que vem de família com dificuldades econômicas. Cerca de dois anos antes, em março de 2010, mas com a...
	3. Playboy, o “xis” da questão
	3.1. Playboy: de maluquinho a protagonista
	Já foi mencionada aqui a discrepância entre as matérias das categorias Polícia e Sociedade relacionadas com os criminosos Pezão e Fernandinho Beira-Mar. O que parecia ser desproporcional ganhou outro sentido diante de uma nova desproporcionalidade. Ap...
	Ao todo, são 53 matérias destinadas ao bandido entre janeiro de 2005, ano em que Playboy começa no mundo do crime, até dezembro de 2015, ano de sua morte. Desse total, 36 reportagens estão dentro da categoria Polícia e as 17 restantes, em Sociedade. E...
	Esta análise permite uma conclusão inequívoca: os veículos de comunicação do Rio de Janeiro mostraram mais interesse pela vida pessoal de Playboy do que de Beira-Mar e de Pezão. Logo se, quantitativamente, já há uma certeza sobre o interesse midiático...
	No dia 22 de outubro de 2013, parte da imprensa do Rio de Janeiro e do Brasil destacava que Playboy gostava do personagem Menino Maluquinho, criado pelo escritor Ziraldo. A Folha Online foi um dos sites que destacaram esse lado pessoal do bandido, até...
	Essa percepção parece ser corroborada pela reportagem do correspondente na América do Sul do site do jornal espanhol El Mundo, Luis Tejero, ao descrever a vida de luxo que era levada por traficantes do conjunto de favelas do Alemão antes da invasão lo...
	O que a matéria da Folha Online  parece propor é uma espécie de marcação de lugar do criminoso do morro, reconhecido como uma pessoa que gosta de ostentar objetos e adereços de ouro ou prata. A imagem com a qual Playboy foi apresentado, fora das ações...
	O dia 13 de março de 2014 marca a estreia nacional do filme Alemão. O longa-metragem conta a história de cincopoliciais que têm como missão se infiltrarem no conjunto de favelas do Alemão, mas acabam sendo descobertos pelos traficantes locais e sãopre...
	A narrativa da matéria destaca, logo no primeiro parágrafo, que o longa-metragem foge ao padrão dos filmes que procuram divulgar carnificinas em favelas do Rio, já que a intenção da direção era propor uma reflexão sobre a pacificação do Alemão.O própr...
	José Eduardo Belmonte usou um viés que não foge à espetacularização da violência, conforme fica ainda mais marcante em seu outro filme Carcereiros. Essa sua inclinação artística já o levou a ter esses dois filmes reproduzidos em minisséries da Globo. ...
	Não é novidade que o senso comum compreende a favela somente como o espaço produtor de violência, ignorando sua cultura, afetos, lazer e tudo o que representa um espaço social em uma localidade. Já se procurou discutir aqui o papel dos jornalistas com...
	O ano midiático de 2014 de Playboy pode se quase que totalmente resumido em duas ações: comandar invasões a favelas cujo controle da venda de drogas ilícitas se dava por facções rivais e orquestrar o roubo de cargas na Avenida Brasil. No dia 26 de out...
	3.2. O movimento de Playboy ao encontro da mídia
	Foi no dia 20 de outubro de 2014.O bando de Playboy promoveu um “nado sincronizado de fuzis” dentro da piscina da Vila Olímpica Félix Mielli Venerando, em Honório Gurgel, próximo a Costa Barros. A ação, filmada por um dos integrantes dagangue, foi pos...
	A invasão do bando de Playboy à piscina davila olímpica de Honório Gurgelparece provocar o senso comum por apresentarcaracterísticas que vão além das aceitáveis pela sociedade. Tal raciocínio busca explicação nas diferentes reações dos veículos de imp...
	Parte do áudio de Playboy em que comemora a ação na Vila Olímpica, em Honório Gurgel, também foi parar na internet. Em pouco tempo, a imprensa carioca reproduzia a fala do bandido.
	Acredita-se que esse movimento do bando de Playboy tenha provocado um deslocamento simbólico, já que o bandido autorizou que seus comparsas ocupassem um espaço não autorizado, o que deslegitima a localização do medo, pondo em xeque diversas narrativas...
	Mas Playboy foi além. Parte de seu bando roubou, em 7 de janeiro de 2015, 193 motos do Departamento de Transportes Rodoviário do Rio (Detro). Novamente a ação foi filmada por um dos integrantes da quadrilha e o vídeo, postado no YouTube.Mais uma vez, ...
	Matheus (2011) destaca a necessidade de as narrativas da mídia sensacionalista adquirirem uma característica cíclica em relação a personagens. A autora questiona o recurso adotado pela imprensa de produzir notícias sensacionais epropor uma compreensão...
	O aumento da recompensa por informações que levassem Playboy para a prisão parece estar em conformidade com a análise de Soster (2017), ao considerar que as narrativas de violência se conectam a uma estrutura porque a informação circula sob uma lógica...
	3.3. O movimento da mídia ao encontro de Playboy
	Vinte e oito dias após o aumento da recompensa por informações que levassem à prisão de Playboy surge a primeira matéria da categoria Sociedade relacionada com o bandido. A matéria, do repórter Leslie Leitão, foi publicada no dia 7 de fevereiro de 201...
	Não é comum encontrar, em estudos de caso da imprensa brasileira, referências sobre a intenção de um bandido em se entregar às forças de segurança pública. Esse movimento, mesmo que intencional, publicado pelaVeja,faz certa analogia à cobertura do G1 ...
	Parece haver um processo de vitimização velado por parte do veículo, cuja intencionalidade seria esvaziar o entendimento do senso comum sobre o lado perverso de Playboy. O processo de vitimização de personagens centrais em narrativas sobre a violência...
	Essas produções simbólicas relacionais podem acessar pontos da memória socialque desejam cumprir uma espécie de reorganização no pensamento diante de algo ou alguém, como em um dos livros de Orlandi (2015, p. 27), em que cita um exemploem que há uma f...
	O aluno universitário já temeu historicamente repressões, sobretudo no período da ditadura, e, por isso, desejaa liberdade de votar sem ser coagido (recentemente, a própria Universidade Federal Fluminense reviveu esse medo durante episódio envolvendo ...
	Da mesma forma, acredita-se que a sociedade deseja a prisão de bandidos, sobretudo aqueles apontados como perigosos. Parece haver, portanto, um anseio coletivo, nesse caso também, por liberdade. Em ambos os casos, podemos estar diante de um desejo de ...
	Perigoso, que vive em uma casa especial e capaz de desafiar a sociedade com ações que provocam escárnio e envergonham o Brasil. Estes foram os adjetivos relacionados direta e indiretamente a Playboy pelo jornalista, que seja pelo que Leslie compreende...
	O segundo parágrafo da matéria abre com a informação sobre a idade de Playboy e o tempo que ele dedicava ao crime.Logo na sequência, relembra as duas ações do bando de Playboy, classificadas pelos veículos de comunicação como ousadas e de enfrentament...
	3.5.A credibilidade da imprensa a serviço do capital
	Os veículos de comunicação são empresas, cujo interesse é também gerar lucro. Assim como qualquer negócio, trabalham com produtos que, no caso da grande mídia tradicional, é a informação. Ocorre que, para conseguir manter sua reputação (o capital simb...
	Negar a subjetividade do profissional de comunicação seria admitir que toda escolha é puramente técnica e que a intenção deve ser abandonada. Pesquisas recentes já revelaram, inclusive, o processo subjetivo durante a escolha de cientistas de ciências ...
	Ignácio Ramonet (2013) acredita que os meios de comunicação estão com a credibilidade em processo de declínio e credita tal fato ao surgimento de novas tecnologias e às mudanças no cenário econômico. Para o autor, a imprensa precisa aprender a lidar c...
	Paradoxalmente, são os riscos da sociedade midiatizada, de Sodré (2009),em que a abundância de informações e a velocidade como elas são transmitidas refletem uma das faces das novas descobertas tecnológicas. Por isso, o autor defende que vivemos em ou...
	Está na interação a materialização desse sistema, em que o vívido é a relação social analisada por Heller (2002)e, por isso, os mecanismos de controle são discursivos, afinal de contas, pela perspectiva de Foucault (1996), todo discurso é uma potência...
	Ramonet censura a falta de autocrítica dos meios de comunicação, agravada ainda mais, de acordo com o autor, pelo fato de esses mesmos veículos de imprensa procurarem se legitimar na sociedade por meio de um viés de justiça, diante de críticas a todos...
	Pascual Serrano (2013) chama a atenção para a bandeira da liberdade de imprensa defendida pela mídia e acredita que a liberdade de expressão é que está em jogo, em um sentido democrático de acesso às informações, de modoque esses mesmos veículos de im...
	Serrano critica o status de quarto poder atribuído à mídia, em uma alusão ao capital simbólico desse campo social, considerado, figurativamente, igual aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, já que, justamente por meio dessa perspectiva de se...
	É um mero apêndice dos grupos empresariais, mas não hesitaríamos em considerá-lo mais poderoso do que os outros três. Basta observar a agressividade de suas reações contra políticas progressistas na América Latina. Hoje, a oposição a esses governos nã...
	É importante destacarmos que este livro foi lançado em 2013, quando a configuração política na América Latina, diferente da dos dias atuais, assumia uma predominância da esquerda no poder. Ainda de acordo com a análise de Serrano, torna-se valioso sal...
	Considerar a presença de grandes corporações por trás dos veículos de comunicação, conforme se discute nesta pesquisa, não pode e não deve anular a reflexão diante dos interesses de exploração. Esse processo se dá pela expansão do capital de variados...
	Localizar a violência parte da necessidade de também personificar a criminalidade, atribuindo-a ao senso comum, cuja constituição se dá pela construção sistemática da memória social. A grande mídia tradicional cumpre relevante papel nesse processo e s...
	Preto, pobre e favelado são a personificação da criminalidade, cujo estigma cumpre seu caráter fixador, e, por serem um tipo de estereótipo, conforme já nos disse Goffman (1988), reduzem as possibilidades de análise de determinado povo, por meio de ca...
	A diferença aqui é que Celso Pinheiro Pimenta se tornou Playboy e, ao gravitar entre a classe hegemônica e a oprimida, poderia desestabilizar o senso comum diante do entendimento do outsider, de Becker(2008),e qualquer risco de produzir uma nova memór...
	3.6. A narrativa midiática e a construção de um mito às avessas
	A segunda matéria sobre Playboy,da categoria Sociedade,  escrita pela jornalista Bruna Fantti, da Folha Online, destaca o enterro do criminoso. Sua descrição analítica foge aos padrões de enterro de outros bandidos. Detalhes como o tamanho das coroas ...
	Ao se tornar traficante de drogas em uma favela da zona norte do Rio, o adolescente de classe média da zona sul do Rio que estudou em colégios particulares rompe com a normalização de criminalidade validada sistematicamente pelo discurso hegemônico no...
	Por isso, Playboy parece assumir a função de mito, já que, conforme nos mostra Danilo Marcondes (2007), a etimologia grega mythosrepresenta uma condição peculiar de discurso, no qual estão presentes símbolos ficcionais ou imaginários, podendo ser, ain...
	Apesar de o autor não contextualizar o estudo sobre mito em uma concepção de valor de determinados atributos de excepcionalidade que garantam certos status, a discussão de que está muito mais no discurso a produção de um mito do que nas próprias ações...
	Outro fato que parece merecer destaque é a produção do filme Alemão, lançado em 2014, que ignorou outros traficantes considerados estratégicos na lógica do crime organizado para a venda de drogas ilícitas no conjunto de favelas do Alemão, como o negro...
	Para Roland Barthes (2001),o mito desloca o sentido ao demover o objeto analisado, já que produz interdiscursos de significados. Age como um discurso em camadas que vão sendo reveladas à medida que o interlocutor avalia os sentidos que vão produzindo,...
	Celso Pinheiro Pimenta está no lugar onde não poderia estar, já que deslegitima o discurso hegemônico. Por isso, esse mesmo discurso vai legitimá-lo, sob a expectativa de deslegitimar a possibilidade da naturalização desse movimento feito por Playboy....
	Do mesmo modo que os veículos de comunicação se interessaram por Playboy, o bandido também parece ter se atraído pela exposição midiática. O nado sincronizado de fuzis em uma piscina olímpica da zona norte do Rio e o roubo de motos em um galpão de uma...
	O Estado parecia não querer dar mais espaço para um criminoso como Playboy, que, além de fugir do estereótipo de criminalidade, busca a fama, por meio de ações classificadas pelos próprios veículos de comunicação do Rio como ousadas e de enfrentamento...
	3.6.2 Playboy, Celso e a memória social
	Não por acaso  – nada é – a segunda matéria que analisamos sobre Playboy descrevia o enterro de mais um criminoso morto em confronto com policiais, mas, no meio do texto, mais uma vez, houve a necessidade de destacar que Playboy já foi somente Celso P...
	Não é possível aqui afirmar que a edição foi intencionalmente racista, mas dá para refletir sobre a construção da notícia e a consequente utilização desses recursos de forma diferente entre Fernandinho Beira-Mar, Luciano Martiniano e Playboy. É import...
	Não que os veículos de comunicação tenham contado mentiras ao descrever as ações de Playboy e a infância do bandido. Propõe-se, aqui, levantar mais essa questão, na qual essa relação deve ser compreendida de forma mais sutil. Esse discurso de não verd...
	Algo que Matheus (2011) corrobora ao associar o jornalismo voltado para a cobertura de fatos violentos como aquele que se estabelece pelo diálogo com os sujeitos, que perpassa pelo entendimento de um discurso mítico, algo que foge à ordem e, portanto,...
	Quando os veículos de imprensa fazem questão de relembrar,sistematicamente, que o criminoso – de cor branca – nasceu em uma família de classe média na zona sul do Rio cumprem duas funções: não permitem que se quebre o estereótipo de criminalidade (lem...
	Esse tipo de jornalismo pode ser caracterizado como de sensações também porque ele estabelece diálogos com os mitos e com uma literatura que subsiste há séculos. Uma literatura que fale de crimes violentos, mortes suspeitas, milagres, ou seja, tudo o ...
	Logo, a necessidade de manutenção do estereótipo – diante da evidente expressão de referência balizadora das relações sociais – fica ainda mais expressiva ao se considerar o artigo da antropóloga Yvonne Maggie  sobre Playboy. O objetivo da narrativa d...
	O que a autora está propondo é um paralelismo da informação, veiculada pela imprensa do Rio de Janeiro, de que Playboy iria fazer um trabalho em um terreiro de Umbanda, mas resolveu parar na casa da namorada, uma adolescente de 14 anos. Nesse instante...
	Diante dessa proposta de trajetória simbólica, Playboy é comparado com o personagem que ressuscita para deixar de lado o mundo do crime. Em um dos trechos da última entrevista de Playboy, o bandido menciona que querdeixar de ser criminoso e viver uma ...
	Acredita-se que há, nessa narrativa, um processo parafrástico e polissêmico, conforme análise de Orlandi (2015). A antropóloga parece produzir um tensionamento entre uma narrativa arriscada que coloca Playboy em condições de comparação com um personag...
	No entanto, mesmo diante da mortede um bandido comum, com a estabilização diante do fim que se espera de todo bandido comum, esta pesquisa ainda supõe que a narrativa analisada se configura uma proposta simbólica de retomada do estereótipo de criminal...
	Nesse campo, em queprevalece a essência do que se quer dizer, temos, em um primeiromomento, uma mensagem que parece um dito, dada de forma explícita, mas que leva o interlocutor, muitas vezes irrefletidamente, a um não dito, conforme mais uma vez anal...
	Essa percepção está também neste artigo do G1, em que,após aromantização de Playboy, deslocando-o parauma construção simbólica de personagem mítico, mesmo no momento desua morte, a narrativa acessa outras sensações, como a visual, por meio da foto de ...
	No entendimento de Orlandi (2015),ao se procurar falar sobre uma realidade, trabalha-se com os eixos da memória, nos quais fica armazenado o entendimento daquilo que vai ser estruturado, em consonância com as referências da atualidade cujos símbolos v...
	Por isso, os discursos são eficazes quando seus sentidos estãointrojetados nos sujeitos e, dessa forma, eles os reproduzem ante uma condição de produção, mas ao terem, em certosmomentos, apreendidas as consciências, não podem dissociar o comportamento...
	Pode contribuir também com relação a essa perspectiva umaanálise da reprodução irrefletida, na qual os sujeitos apostam que estão produzindo, mas, na verdade, reproduzem discursos. Podemos citar novamente o exemplo de alguns jornalistas que, ao reprod...
	Assim, por meiodessas mesmas narrativas, os veículos de comunicação trabalham a favordaclasse hegemônica ao criarem estereótipos, como o de criminalidade,e contribuírem para suamanutenção. Dessa forma, mantêm a estrutura social que preserva a classe h...
	A discussão proposta por este trabalho passa por essa análise:ao considerar a perspectiva econômica e política à qual essas narrativas interessam servir, em última análise, esse movimento só faz sentido se mantiver as construções simbólicas no lugar, ...
	Parece também que essa percepção está na segunda camada de sentidos de Barthes (2001), na qual o discurso hegemônico diz a que veio e, finalmente, nos informa que a criminalidade deve ser compreendida sobalógica dapersonificação - desloca a compreensã...
	Mas Playboy transcende as regras que categorizam o outro, o outsider. Playboy é um mito às avessas, já que, apesar de ser um criminoso, ele desloca os sentidos e produz o caos, mesmo que, e principalmente,por meio do discurso, e só o faz por ser um cr...
	A identificação do criminoso pela personificação da criminalidade mais do que ir ao encontro dos esquematismos de Heller (2004) como forma de localização e locomoção social do sujeito em sociedade procura também gerar a ponte relacional entre aquilo q...
	Essa perspectiva torna-se ainda mais valiosa para esta pesquisa ao considerarmos um movimento intencional dos veículos de comunicação em utilizar símbolos narrativos cujo interesse está na manutenção do estereótipo de criminalidade e na fixação da dis...
	Sodré (2014) vai localizar de forma muito precisa a diferença entre representação e representatividade. O autor define como quantitativa e participativa (tanto no campo político como no social) a presença de sujeitos do mesmo grupo como forma de dar r...
	3.7. Preconceito, representação e representatividade
	Parte desta pesquisa foi escrita, não por acaso, em terras baianas. Durante alguns dias na capital Salvador, foi possível constatar a presença significativa de modelos negros em peças publicitárias espalhadas pela cidade. Ao representarem a grande mai...
	A resposta está novamente na pesquisa de Sodré, que argumenta queo capital não atinge o vínculo, ou seja, o comum produz um espelho comum para fingir produzir representatividade, quando, na verdade, busca garantir a representação, mas de uma forma dis...
	O que fazem os veículos de comunicação diante da cobertura das ações e da vida de Celso Pinheiro Pimenta senão mostrar que o estranho está dentro da normalidade e esse entendimento é a única forma de manter as coisas  – símbolos –em seu devido lugar? ...
	Assim, esta pesquisa discute a construção simbólica proposta pela imprensa diante da crença de que o sujeito branco, rico e morador do asfalto não pode ser tratado como criminoso. É possível, com base na comprensãode que muitas pessoas, ao reproduzire...
	O que chamou a atenção dos veículos de comunicação do Brasil, sobretudo do Rio de Janeiro, pela infância de Celso Pinheiro Pimenta antes de ele se tornar Playboy não parece ter sido obra do acaso. A perspectiva de Sodré (2014) em A ciência do comum de...
	A ideia aqui é, mais uma vez, considerar os conceitos de representação e representatividade, sob a ótica de que o discurso hegemônico procura criar no sujeito uma identificação, produzida sob uma falaciosa sensação de representatividade. Estamos em um...
	Parece inegável a influência dos meios de comunicação, sobretudo nos dias atuais, em nossa sociedade. Tal atuação Sodré (2009) já questionara ao analisar a apreensão das sensações dos sujeitos,por meio das narrativas produzidas pelos veículos de comun...
	Ainda que a história mostre essa impossibilidade, as relações podem continuar alimentando  – sob forte influência midiática – essa realidade falaciosa, contribuindo, assim, para a perpetuação do preconceito, conforme nos lembrou Heller (2004),que, pos...
	Compreender a visão de jornalistas fora de seu ambiente de trabalho, quando não estão submetidos à rotina estressante em que a capacidade reflexiva está limitada às condições de velocidade tecnológicas, somadas à disputa da concorrência, parte-se do p...
	Logo no momento em que jornalistas se valem da condição de influenciadores sociais – vale lembrar aqui mais uma vez o capital simbólico de Bourdieu(1989) – e agem como reprodutores de uma lógica de dominação, estão a serviço da classe hegemônica e, ao...
	Assim como os jornalistas aqui analisados localizam o medo pela personificação da criminalidade, as matérias dos veículos de comunicação também o fazem quando destacam a infância de classe média de um criminoso que, a despeito de ter estudado em escol...
	O título da matéria já demonstra a realidade que se deseja produzir:“Antes do crime, Playboy tinha notas baixas e perfil normal na escola.”.É interessante perceber o uso da conjunção coordenada aditiva e, que dá uma conotação lógica sequencial. Essa p...
	Por isso, acredita-se que há um não dito, conforme análise de Orlandi (2015): o fato de Celso Pinheiro Pimenta possuir notas baixas não deve se relacionar com a possibilidade de ele se tornar um criminoso. Afinal, diferente de Luiz Fernando da Costa, ...
	3.8. Beira-Mar, Pezão e Playboy
	Nota-se uma tentativa de propor a construção do estereótipo de criminalidade no senso comum, ao sugerir que o interlocutor fixe o desvio a determinadas características econômicas, sociais e de cor de pele. A narrativa localiza essas condições ao desta...
	Eni Orlandi (2015) localiza o discurso também na reprodução de sentidos daquilo que já foi anteriormente apreendido. A autora chama esse processo de interdiscurso,algo que foi apreendido pelo sujeito e está guardado em determinado campo da memória, pr...
	Mas a contribuição de Orlandi (2015) não para por aí. A autora trabalha com a ideia de esquecimentos como condição necessária para que o interdiscurso seja manifestado. Esse esquecimento pode se dar na ordem da enunciação, quando o sujeito possui o en...
	No entanto, Orlandi (2015) também menciona que ocorre outro tipo de esquecimento: aquele do campo ideológico. Temos a ilusão de que somos nós que dizemos o discurso,que ele é nosso. Está localizado na esfera do inconsciente humano aquilo que em algum ...
	Temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos preexistentes. Esse esquecimento reflete o sonho adâmico: o de estar na inicial absoluta da linguagem, ser o primeiro homem, dizendo as primeiras palavras que signi...
	Talvez possa estar nesse contexto parte das explicações dadas por alguns repórteres ouvidos nesta pesquisa,ao ompreenderm o cotidiano das redações como o resultdo de ações prontas e, praticamente, imutáveis, já que não imaginam a possibilidade de essa...
	Os veículos de comunicação perecem saber disso e, por isso, acredita-se que procuram cumprir esse real papel social, o de limitar as relações e, assim, manter a estrutura de classes. Cientesde sua condição na sociedade midiatizada, as mídias tradicio...
	Assim, Serrano procura deslegitimar essa construção simbólica, em que veículos de comunicação parecem nascer com a finalidade de levar justiça aos necessitados e, com isso, garantir um equilíbrio social, o que, em última análise, se mostra implicitame...
	“No marco do mercado, essa possibilidade [de um quarto poder independente] é uma tolice, porque, nessas condições, só há um poder, que é do dinheiro, o poder que manejam as companhias e corporações” (SERRANO apud MORAES, 2016, p. 122).
	Ocorre que tais narrativas não podem mostrar seu interesse de forma explícita, sob pena justamente de arcar com a perda do status, ou capital simbólico de Bourdieu (1989), de imparcialidade, o que eleva os veículos à condição de merecedores da credibi...
	Sabedores desse percurso, os veículos de comunicação estão agora autorizados a discursar para toda a sociedade, sob o mantra de representá-la, mas cujo interesse real está na difusão de valores que corroborem a manutenção da estrutura social e a ampli...
	Compreendida essa parte no processo, é preciso, então, analisar como esse discurso vai apreender as consciências ou, como nos diz Sodré (2009), como vai capturar nossos comportamentos.
	Não é tarefa fácil, mas o êxito garante ao mercado a necessária estabilidade em uma proposta de restrição de inconformidades. O discurso deve atender a esta máxima: convencer. Por isso, ele nasce como uma proposta e, para alcançá-la, deve ir buscar es...
	Dessa forma, o preconceito está localizado na exterioridade e sua atribuição, condicionada a imputações da sociedade. O preconceito é, assim, um discurso, já que não possui materialidade senão nas relações entre os povos, entre os diferentes. Sua cons...
	Esse entendimento é valioso para esta pesquisa, sobretudo por considerar que o discurso de classes já encontrou terreno fértil no preconceito, além de toda a sua potencialidade pelo estereótipo, sobretudo o estigma. Parte-se dessa análise para compree...
	O que está sob análise aqui é uma narrativa extremamente preconceituosa, produzida por um veículo de imprensa (nesse caso específico, o G1 que pertence ao sistema Globo, cujo interesse é atender a uma audiência elitizada e, não rarasas vezes, preconce...
	O caráter de naturalidade dado ao cotidiano reduz a capacidade reflexiva dos sujeitos e, assim, corrobora a manutenção da estrutura de classes. Algo que, mais uma vez, se enquadra no conceito dehabitus, de Bourdieu (1989). Todavia, uma discussão que s...
	Os veículos de comunicação cumprem papel essencial nesse processo. Os diretores e todos aqueles que ocupam cargos estratégicos nas emissoras de comunicação têm a clareza de que o dito, ao obedecer a essas categorizações – ou ainda conforme Heller (200...
	Esse processo permite que o sujeito imagine como seu interlocutor reagiria a suas palavras. É, por assim dizer, uma tentativa de antecipação de comportamentos, uma maneira de tentar prever como seriam as reações. Por isso, Orlandi (2015) chama a atenç...
	Talvez o que potencialize esse ponto de vista esteja exatamente no jogo entre aquilo que os veículos de comunicação escondem e representam diante do que eles procuram passar como imagem. A falácia da credibilidade em um discurso de neutralidade que dá...
	Foucault (1996),ao trabalhar o poder que há no discurso, analisou também as formas de controle do discurso. O autor procurou demonstrar como a sociedade autoriza o sujeito a ter o direito à palavra e de que forma essa condição é dada. Foucault (1996) ...
	Daí, talvez, alguma análise possa ser feita em cima das percepções de Sodré (2009), ao defender que, na sociedade midiatizada, não é incomum que as subjetividades sejam apreendidas pela mídia. Esse raciocínio parece reverberar nessa perspectiva falaci...
	O autor analisa ainda as narrativas produzidas pela mídia em relação às ações de violência, partindo do interesse em compreender como os veículos de comunicação são provocados para noticiar justamente determinados temas violentos. Soster (2017) vai en...
	O que Soster (2017) está discutindo é justamente quando uma temática causa uma espécie de desequilíbrio no senso comum, forçando uma reposta dessa mesma sociedade, tanto do ponto de vista político, quando do social. Playboy desarruma o que o senso com...
	O que parece, no entanto, peculiar em relação às narrativas midiáticas produzidas sobre Playboy é que essa reação aparenta certa preocupação do discurso hegemônico em dar uma resposta para a sociedade diante de uma evidente situação de desconforto, ao...
	Talvez aqui a diferença esteja na compreensão da grande mídia, de que ela não precisa ser provocada para dar publicidade ao fato. Parece ainda possível deduzir que esse movimento de antecipação – de acordo com a perspectiva de Soster (2017) – vai ao e...
	Sendo assim, Celso Pimenta é do asfalto e ainda do asfalto da zona sul. Celso não teve pais traficantes e ainda é branco. Por isso, ao tornar-se Playboy, também evidencia a necessidade da proteção regional. Assim, a voz da mídia precisa intervir, sob ...
	3.9. Quem define a realidade?
	Há uma necessidade de fazer com que o inimigo fique somente no lugar destinado a ele. Desobedecer ao discurso hegemônico parece significar abandonar o estereótipo de criminalidade, e a reversão desse estigma não só deslegitimaria esse discurso hegemôn...
	Os veículos de comunicação, conforme já mostrou Dênis de Moraes (2006), estão a serviço dos grandes conglomerados financeiros e, por isso, agem como porta-vozes de quem detém o poder econômico, justamente por meio do discurso hegemônico, cujo lugar de...
	O que parece relevante nesse contexto, no entanto, é justamente essa fórmula que o senso comum passa a compreender, alimentado, de forma relevante, pelas narrativas midiáticas, nas quais o perigo precisa estar limitado à favela. A matéria do G1, ao de...
	Este parece ser o sentido de continuidade analisado por Matheus (2011), mesmo que a autora tenha partido de um olhar diferente, já que procurava localizar o elo entre as duas narrativas, aparentemente desconexas, mas que encontravam um sentido comum: ...
	A prova de que as coisas estão sob controle parece remeter a uma segunda análise: a quem interessa que as coisas fiquem sob essa perspectiva, de tal forma que podemos considerar que o controle está assegurado? Ou ainda: o que é controle e quem está no...
	É sabido que tanto a família Marinho (proprietária do sistema Globo) como a família Saad (proprietária do grupo Bandeirantes) não se limitam a investirapenas em veículos de comunicação. Ambas fazem do agronegócio uma forma de elevar o patrimônio. Da m...
	Dessa forma, não seria arriscado ponderar que grupos empresariais com alto poder econômico estão também inseridos nos veículos de comunicação. Esse raciocínio fica ainda mais óbvio quando dois jornalistas de áreas carentes do Rio(que participaram dest...
	A mesma naturalidade aparece na descrição da professora responsável por aplicar uma prova de conhecimentos gerais aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental no Instituto Macedo Sobrinho, em Realengo, na zona oeste do Rio (esse relato está no iní...
	Assim, pode-se questionar se a proposta da escola em ouvir os alunos foi, de fato, cumprida, já que, além dessa adolescente de 9 anos – que, assim como o pai, teve a identidade preservada –, outros alunos da mesma turma estavam curiosos para saber que...
	A justificativa de que a escola possui interesse em debater a realidade dos estudantes também merece uma análise mais cuidadosa. Não é preciso sequer considerar que esses estudantes não sabiam que tal questão de prova  se tratava de um recurso discurs...
	Ao atravessar o campo educação, essa estrutura não se desestabiliza, tendo em vista que, em última análise, o campo da comunicação social está a serviço do campo econômico, explicitamente na publicidade, mas implicitamente no jornalismo. Assim, o comu...
	A sátira do escritor era uma tentativa de valorizar as origens do povo brasileiro, com toda a cultura originária em nosso país. O esforço em vida de Suassuna se dava em uma árdua batalha que o escritor paraibano assumiu para si diante do ideal de repr...
	Diante da necessidade de respostas, as narrativas midiáticas agem como agências de publicidade e criam necessidades para depois satisfazê-las,de acordo com a ótica da velocidade da informação, em que o discernimento é engolido pelo encurtamento do tem...
	Considerações finais
	Acredita-se que Playboy deixou as páginas policiais e entrou em determinados campos sociais, sobretudo aqueles carregados de capital simbólico, porque sua trajetória de vida foi compreendida pelos veículos de comunicação como um movimento que procurou...
	Logo, deduz-se, ainda, que a necessidade de manter o controle da instrução dada ao senso comum em compreender o lugar a ser temido está diretamente ligada à eficácia na apreensão dos sujeitos e à garantia da audiência, sobretudo, se consideramos que ...
	Dessa forma, acredita-se na importância de discutir se as reações das comunidades escolares estão em conformidade com as propostas simbólicas nos discursos midiáticos. Essa concepção pode admitir certo grau de coerência na explicação do Centro Educac...
	O que esta pesquisa quer debater, portanto, é justamente a apreensão do poder simbólico de Bourdieu por agentes detentores de capital simbólico, também de acordo com o conceito do autor. Assim, torna-se, para este trabalho, interessante a discussão so...
	Esta discussão parece realmente necessária, se considerarmos as possibilidades de eventuais reproduções dessa lógica pelos próprios profissionais de imprensa fora de seus ambientes de trabalho,de modo que cuidados com uma eventual superestimação do co...
	Acredita-se, dessa forma, que essas apreensões, quando produzidas,contribuam para uma espécie de repetição irrefletida. Assim sendo, a característica de cotidiano em uma sociedade de classes pode reforçar a orientação aos sujeitos em uma lógica de mer...
	Vale ressaltar que esta pesquisa não acredita em negociação entre classes, mas na capacidade reflexiva dos sujeitos em determinados momentos do cotidiano, problematizado por Heller (2004),de acordo com uma perspectiva de suspensão desse mesmo cotidian...
	Para isso, chama à atenção desta pesquisa a reprodutibilidade– não consciente ou de consciência pouco reflexiva diante das narrativas midiáticas – dos acontecimentos violentos. Assim, se as redações jornalísticas deixam dúvida diante desse processo re...
	No entanto, essa possibilidade não deve ficar restrita ao meio jornalístico – apesar de não se acreditar em sua inegável relevância,conforme o processo de reprodução do poder simbólico de Bourdieu –, uma vez que chega à comunidade escolar, conforme d...
	O que se concluiu é que tanto a professora quanto a direção da unidade escolar acreditavam estar produzindo conhecimento para os estudantes, no entanto, a intencionalidade se transformou em reprodução automática – e consequentemente irrefletida – das ...
	Acredita-se na necessidade da discussão acerca da reprodução da escola em um contexto de supervalorização dada a Playboy pela imprensa, sobretudo amídia carioca. Esse movimento pode levar o bandido a um patamar de mito, ao deslocar os sentidos que a s...
	Playboy passa a ser um mito às avessas, ou um herói ao contrário, já que é um bandido e, portanto, um outsider. Mas não se trata de um outsiderqualquer – Playboy não tem os traços de status auxiliares de bandido, conforme nos ensina Hughes (apud Becke...
	A manutenção dessa lógica compreende a manutenção também da sociedade de classes, em que a hegemonia está mantida e a disputa de classes, reduzida, o que contribui para a perpetuação de um hiato social, pautado por uma discussão que foge às responsabi...
	Acredita-se que parte dessa premissa – justamente o interesse na localização do medo, mais do que o elo de narrativa sobre violência –esteja na legitimidade de usar armas nas favelas. A própria criação de uma editoria de Guerra, conforme analisada nes...
	Nãodiscutir a entrada de armas ilegais no estado do Rio e seu desvio para as mãos de criminosos parece ser condição elementar para fomentar a violência. Assim, da mesma maneira que este trabalho começacom a reportagem do Extra que procura induzir o ra...
	Celso Pimenta poderia ser, hipoteticamente, Jagunço, Maluquinho (até pela paixão pelo personagem de Ziraldo), Pilhado ou qualquer outro apelido, mas, ao mesmo tempo, só poderia ser mesmo Playboy. Ao se tornar Playboy, Celso contradisse o discurso hege...
	Parece estar bem demonstrada, neste ponto, a diferença entre representação e representatividade, conforme analisa Sodré (2014). Parece, ainda, estar dentro desse contexto a não necessidade de materializar a segregação racial, como aconteceu e ainda ac...
	No entanto, o olhar “preocupado” do secretário só não se faz presente diante de inúmeros meninos e meninas que pedem dinheiro para comerna Central do Brasil, que fica exatamente no mesmo ponto onde está localizada a sede da Secretaria de Segurança Púb...
	Assim, conforme analisa Soster (2017), a Secretaria de Segurança Pública reage à temática de violência presente no discurso midiático e procura conter o medo, já localizado pela imprensa. Para a sociedade poder usar sua praia sem sobressaltos – os int...
	Essa transição entre favela e asfalto e asfalto e favela precisa estar, então, organizada de acordo com o entendimento do senso comum, previamente alimentado. Playboy descumpriu essa regra ao se tornar justamente Playboy. O problema de Playboy parece ...
	Talvez porque seja importante manter, na construção do senso comum, o entendimento de que essa passagem do menino da zona sul para a criminalidade é uma excepcionalidade. Não se repete no dia a dia e, por isso, cotidianamente, o entendimento deva esta...
	Assim, tudo o que esta pesquisa deseja é não chegar a qualquer conclusão, apesar de reconhecer a necessidade acadêmica à qual uma pesquisa se submete. Não interessa aqui cumprir a exigência de preencher as linhas finais deste trabalho, sob pena de di...
	É evidente que este pesquisador precisa concluir uma etapa importante de sua vida acadêmica e tal passo está associado ao êxito deste trabalho perante sua banca examinadora, mas, conforme questiona Sodré (2014), em sua bem-sucedida tentativa de coloc...
	Estudar as narrativas produzidas pelos veículos de comunicação, mais do que possibilitar a esta pesquisa uma análise mais crítica diante de símbolos implícitos, trabalhados quase que de forma orquestrada para reger o senso comum, proporcionou ao pesq...
	Esta pesquisa possibilitou que eu me colocasse um pouco no lugar do negro, do favelado, do excluído; que euparticipasse de encontros promovidos por negros para debater a causa negra, para debater o racismo. Esse mergulho antropológico soa racista, mas...
	O árduo trabalho se faz necessário para que compreendamos o quanto reproduzimos um discurso excludente que só interessa a uma minoria detentora do discurso hegemônico e cuja necessidade é manter a estrutura de classes como está disposta. É preciso ir ...
	Compreender que todos somos diferentes significa tratar as pessoas em igualdade de condições, adespeito de sua orientação sexual, local onde mora, cor da pele ou condição econômica. Tentar romper com os elos artificiais produzidos pelos veículos de co...
	Considerar, então, o interdiscurso analisado por Orlandi (2015) pode ser uma chave preciosa de acordo com essa perspectiva,que pode abrir uma importante possibilidade: a de que o sujeito pode dotar-se de senso crítico e passar a ter mais condições de ...
	Esse entendimento pode dialogar com a proposta de Marcelo Yuka  e propor que, a partir de agora, o sujeito passe a ter a alma desarmada (trecho da música Minha alma, do grupo O Rappa) para, quem sabe, ao mudar essa lógica, contribuir para ter menos vi...
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