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EPÍGRAFE

 Desconfiai do mais trivial, 

Na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. 

Pois em tempo de desordem sangrenta, 

De confusão organizada, 

De arbitrariedade consciente, 

De humanidade desumanizada, 

Nada deve parecer natural. 

Nada deve parecer impossível de mudar.

Bertolt Brecht

 Não sou do tempo das armas

Por isso ainda prefiro

Ouvir um verso de samba

Do que escutar som de tiro.

Paulo César Pinheiro



RESUMO

Este trabalho tem como finalidade refletir sobre as relações entre mídia e violência
na sociedade brasileira contemporânea, com o objetivo mais específico de pesquisar
a produção dos sentidos sobre a concepção de violência e do bandido a partir de um
programa policialesco. Para isso, foram analisadas durante o mês de maio de 2018
edições da versão regional voltada para o Rio de Janeiro do programa policialesco
com o maior número de denúncias de violações de direitos na mídia, o Cidade Alerta
Rio,  transmitido  pela  Record  TV Rio.  Entende-se aqui  a  comunicação como um
mercado simbólico, onde os sentidos sociais são produzidos, postos em circulação e
apropriados, e a mídia, mais especificamente a televisão – que ainda é o meio de
comunicação mais utilizado pela população brasileira para a busca de informações –
como  um  instrumento  de  poder,  que  ajuda  a  construir/endossar  categorias  de
percepção sobre o mundo. Nesse sentido, o programa policialesco investigado traz
determinadas representações da violência e do bandido, que têm a ver com uma
especial vinculação entre a mídia e o sistema penal, um processo de acumulação
social da violência e com a sujeição criminal. Nos seus discursos, trazem ecos de
alguns setores da sociedade brasileira ideologicamente alinhados, ao mesmo tempo
que contribuem para a formação de um imaginário social de uma violência seletiva e
de  uma  construção  do  bandido  como  o  sujeito  historicamente  marginalizado
socialmente,  pregando  como  única  solução  para  os  conflitos  sociais  o
endurecimento da punição contra este, que pode ser inclusive de forma extralegal.

Palavras-chave:  Mídia;  violência;  programas  policialescos;  bandido;  sujeição
criminal; produção de sentidos.



ABSTRACT

This monograph aims to reflect on the relationship between media and violence in
contemporary Brazilian society. The specific objective is to research the production of
meaning about the conception of violence and the outlaw from a policelike TV show.
To that avail,  the Rio de Janeiro regional version of the TV show with the largest
number of complaints of violations of media rights, Cidade Alerta Rio, transmitted by
Record TV Rio, was analyzed during May 2018. Communication is understood here
as a symbolic market, where the social meanings are produced, put into circulation
and assimilated. The media, more specifically television - which is still  the media
outlet most used by the Brazilian population to search for information - is understood
as an instrument  of  power,  which  helps build  /  endorse categories of  perception
about the world.  In this sense, the policelike TV show investigated brings certain
representations of violence and of the outlaw, which have to do with a special link
between the media and the criminal  system, a process of social  accumulation of
violence  and  criminal  subjection.  In  their  discourse,  they  bring  echoes  of  some
ideologically aligned sectors of Brazilian society. Meanwhile, the refered discourse
contributes  to  the  formation  of  a  social  imaginary  of  selective  violence  and  a
construction  of  the  outlaw  as  the  historically  socially  marginalized  subject,  and
preaches as the only solution for the social conflicts the hardening of the punishment
against  him/her,  which  may  even  be  extralegal.

Keywords:  Media;  violence;  policelike  TV  shows;  outlaw;  criminal  subjection;
production of meanings.



SUMÁRIO

1  INTRODUÇÃO                                                                                                      ..................................................................................................  11  

2  A COMUNICAÇÃO: PRINCÍPIO TEÓRICO-METODOLÓGICO, 

APONTAMENTOS SOBRE A TELEVISÃO E OS PROGRAMAS POLICIALESCOS  14  

2.1 DE ONDE OLHO                                                                                                  ..............................................................................................  14  

2.2 SOBRE A TELEVISÃO E A IMPRENSA                                                              ..........................................................  16  

2.3 OS PROGRAMAS POLICIALESCOS E O CIDADE ALERTA                             .........................  20  

3  A VIOLÊNCIA: ACUMULAÇÃO SOCIAL E SUJEIÇÃO CRIMINAL NO 

CIDADE ALERTA RIO                                                                                                     .................................................................................................  25  

3.1 O CIDADE ALERTA RIO                                                                                      ..................................................................................  25  

3.2 A ACUMULAÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA E SUA IDEOLOGIA PERVERSA
             26  

3.3 SUJEIÇÃO CRIMINAL: (QUAL) BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO?           .......  34  

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                 .............................................................................  41  

5  FONTES                                                                                                               ...........................................................................................................  43  

5.1 Referências Bibliográficas                                                                                    ................................................................................  43  

5.2 Outras Referências                                                                                              ..........................................................................................  45  



11

1 INTRODUÇÃO

 Uma vez,  acompanhando uma banca de qualificação de um programa de

pós-graduação, ouvi de uma professora que estava presente sobre a importância da

construção do seu “subjeto” de pesquisa. Ou seja, do nosso envolvimento subjetivo

com determinado objeto que pretendemos dissertar. A imaginação sociológica nos

permite compreender a história e a biografia e a relação entre ambas, já dizia Wright

Mills  (1975).  Nesse  sentido,  busco  aqui  demonstrar  as  raízes  que  originaram o

interesse  pela  pesquisa  que  resultou  neste  trabalho,  que  perpassa  pela  minha

trajetória, tanto pelo campo de estudos que decidi seguir, quanto pelos caminhos

que percorri no âmbito pessoal. 

  A violência  nunca foi  parte  assídua do meu cotidiano,  nem por  parte  do

Estado ou por outros segmentos da vida social.  Nasci em uma família de classe

média, carinhosa e acolhedora, estudei em escolas particulares e construtivistas e

sempre morei em um mesmo apartamento na zona sul de Niterói/RJ. Militante de

esquerda e vascaíno apaixonado, só senti o que era a violência policial a partir da

adolescência nas sucessivas e desproporcionais repressões da Polícia Militar  do

Estado  do  Rio  de  Janeiro  (PMERJ),  infelizmente  presentes  nas  manifestações

políticas e estádios.

Diante da aceleração do tempo histórico (VERÓN, 2014) devido aos avanços

tecnológicos e vivendo em uma sociedade onde a mídia cada vez mais tem um peso

grande na dinâmica social, desde o início da graduação via com importância refletir

sociologicamente sobre as relações dos meios de comunicação na/com a sociedade

contemporânea.  Esse interesse se  intensificou  quando comecei  a  rotineiramente

atravessar a Baía de Guanabara e o início da Avenida Brasil para ir à Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde fui estagiário e depois bolsista de iniciação científica

no  Laboratório  de  Pesquisa  em Comunicação  e  Saúde  (Laces),  do  Instituto  de

Comunicação  e  Informação  Científica  e  Tecnológica  em  Saúde  (ICICT).  A

experiência construída tanto no campo de pesquisa, quanto na prática vivenciada,

foi fundamental para cativar a problematização de algumas questões e o ponto de

partida deste trabalho.

No Laces, trabalhei em projetos que buscavam monitorar, analisar e publicizar

resultados sobre os sentidos produzidos sobre a saúde nas variadas mídias. Tive
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contato com a literatura científica de teorias da comunicação e metodologias de

pesquisa. Mas, além disso, vivenciei um pouco mais de perto uma realidade da qual

era  distante.  Com a  instituição  situada  na  zona  norte  do  Rio  de  Janeiro,  entre

Manguinhos e a Maré, nosso cotidiano também era atravessado pelas constantes

operações policiais nas favelas da região, resguardadas as óbvias proporções em

relação ao de quem reside nesses territórios e que está literalmente no meio do fogo

cruzado. Diante dessa realidade, via com indignação a cobertura midiática (ou o seu

silêncio) sobre as operações ocorridas, que na maioria das vezes naturalizava a

barbárie e a desumanização em relação às pessoas que lá vivem. 

Decidi, então, que o trabalho de conclusão de curso de graduação poderia ser

sobre os sentidos da violência e do bandido presentes nos discursos midiáticos.

Apesar do acesso à internet crescer exponencialmente, a televisão ainda é o meio

de comunicação onde a maioria da população brasileira mais busca as informações

(BRASIL,  2016).  Ou  seja,  tem  uma  forte  centralidade  na  construção  social  do

imaginário desses indivíduos. Dentro dela, as fontes legitimadas são os telejornais,

que têm um papel originário de detentor da verdade e que a princípio teriam como

missão social levar essa informação para os cidadãos. Entres os telejornais, optei

pelos  chamados  “policialescos”,  por  terem  apelo  popular  e  se  voltarem  para  a

questão da (in)segurança pública. Durante o mês de maio de 2018, analisei dez

edições do programa “Cidade Alerta Rio”, transmitido pela Record TV Rio (afiliada da

Record TV) para o estado do Rio de Janeiro. A escolha foi orientada por ser a versão

regional transmitida para o estado em que resido do programa do gênero com mais

denúncias de violações de direitos humanos (VARJÃO, 2016).

Entre  as  referências  bibliográficas  utilizadas,  estão  presentes  autores  de

diversas orientações localizadas no âmbito das ciências humanas, como sociólogos,

antropólogos, cientistas políticos, filósofos, historiadores, semiólogos e criminalistas.

Para  citar  algumas  das  principais,  utilizei  a  perspectiva  de  Araújo  (2000)  da

Semiologia dos Discursos Sociais para refletir sobre a teoria da comunicação, além

das noções de poder simbólico de Bourdieu (1989), o espaço publidiático de Borges

(2010)  e  os  padrões  de  manipulação  de  Abramo  (2016).  Para  debater  sobre  a

concepção de violência, uso o conceito da acumulação social da violência de Misse

(2008) e a ideologia perversa de Chauí (1999). Para relacionar ambos os tópicos, a
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teoria da sujeição criminal de Misse (2010) e a relação mídia e sistema penal que

aborda Batista (2002) são fundamentais. 
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2 A  COMUNICAÇÃO:  PRINCÍPIO  TEÓRICO-METODOLÓGICO,
APONTAMENTOS  SOBRE  A  TELEVISÃO  E  OS  PROGRAMAS
POLICIALESCOS

Nesse  capítulo,  será  feita  a  reflexão  sobre  o  que  é  a  comunicação,  a

imprensa,  a  televisão  e  os  programas  policialescos,  buscando-se  explicitar  a

metodologia  de  análise  utilizada  e  situar  no  contexto  histórico  o  sentido  desses

elementos, que divido em três subcapítulos. No primeiro, discorro sobre o modelo de

comunicação e o princípio teórico-metodológico utilizado no trabalho. Em seguida,

faço a caracterização da imprensa e da televisão e suas formas de funcionamento.

Por último, situo historicamente os programas policialescos e o Cidade Alerta. 

2.1 DE ONDE OLHO

 Nessa  pesquisa,  trabalho  com  a  concepção  da  comunicação  como  um

mercado simbólico, onde os sentidos sociais são produzidos, postos em circulação e

consumidos/apropriados.  Como  princípio  teórico-metodológico,  uso  a  Semiologia

dos Discursos Sociais, que têm como postulados a heterogeneidade enunciativa, a

semiose  infinita  e  a  economia  política  do  significante.  Tenho  como  referência  a

contribuição de Inesita Araújo (2000),  pesquisadora da Fiocruz,  que por  sua vez

trouxe  na  bagagem  o  trabalho  de  seu  orientador  Milton  Pinto,  além  de  outras

importantes influências, como Bakhtin, Foucault, Verón, entre outros.

 A Semiologia geralmente é resumida como o “estudo dos signos”. Ginzburg

(1999), ao defender um método de pesquisa chamado indiciarismo, remonta suas

origens à semiótica médica. Esta permitiria o diagnóstico de doenças inacessíveis à

observação direta na base de sintomas superficiais. O historiador italiano faz uma

analogia  entre  três  interessantes  exemplos  distintos  de métodos que buscavam,

através de indícios, pistas, captar uma realidade mais profunda: ainda no âmbito

médico, o pai da psicanálise Freud; o personagem do detetive Sherlock Holmes; e o

crítico  de  arte  Morelli.  O  pesquisador,  nesse  sentido,  age  também  como  um

indiciarista, podendo assim, “a partir das pistas fornecidas pelas marcas do discurso,

reconstruir as operações que levaram ao seu engendramento e então compreender
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os mecanismos de base do funcionamento social” (ARAÚJO, 2000, p. 136). A forma

de conceber a Semiologia aqui é como ciência que estuda os fenômenos sociais

como fenômenos de produção de sentidos. 

 O primeiro postulado dessa perspectiva é a heterogeneidade enunciativa.

Consiste em rejeitar a unicidade do sujeito e a autonomia de seu discurso, assim

como “a compatibilização de códigos como condição de sucesso da comunicação,

que  é  próprio  dos  modelos  em  voga”  (Ibidem,  p.128),  em  que  os  sujeitos  se

resumem às figuras do emissor e do receptor, construindo uma relação mecanicista.

Essa outra possibilidade traz o conceito de polifonia como constituinte dos discursos,

onde estão presentes múltiplas vozes, explícitas ou implícitas, exercendo menos ou

mais influências na produção dos sentidos. 

O  segundo  é  a  semiose  infinita.  Neste,  a  ideia  da  intertextualidade  é

fundamental. Por isso, o uso da palavra texto, ao invés de mensagem: enquanto a

segunda é cristalizada, fixa no tempo, a primeira é fluida, não pode ser limitada, mas

sim compreendida como parte de uma rede. Todo texto tem uma intencionalidade,

mas que não pode ser analisado de forma individual. Cada discurso traz consigo

muitos outros,  que vão sendo ressignificados ao longo do tempo e do contexto.

Entende-se aqui  o  discurso como prática social,  que representa um conjunto de

textos.

 Por último, existe a economia política do significante. Este considera que o

espaço da comunicação constitui um mercado simbólico que, como qualquer outro

mercado,  opera  através  do  processo  de  produção,  circulação  e  consumo  das

mercadorias  –  nesse  caso,  de  bens  simbólicos,  os  discursos.  No  mercado,  os

sujeitos negociam (ou batalham) por suas trocas, disputando sentidos, objetivando a

hegemonia na construção dos sentidos dominantes. Esses sujeitos se organizam e

se relacionam através dos dispositivos de enunciação, ou seja, através da relação

entre  os  processos  e  as  condições  –  os  modos  de  produção,  circulação  (ou

mediação) e apropriação.
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2.2 SOBRE A TELEVISÃO E A IMPRENSA

 Existem variados meios de comunicação na sociedade brasileira, que cada

vez mais surgem e se complexificam (ou simplificam-se) rapidamente. Como já dito

na introdução, o escolhido para falar nesse trabalho foi a televisão, pois ainda é o

meio de comunicação onde mais se busca informação no país, segundo a Pesquisa

Brasileira de Mídia 2016 (BRASIL, 2016). Arrisco dizer que, na próxima publicação

da  pesquisa,  diminuirá  consideravelmente  a  distância  para  o  segundo  lugar

(Internet), se não perder a liderança.

 Em  ensaio  exposto  no  próprio  meio  e  também  publicado  em  livro  em

conjunto de outros (1997), o sociólogo francês Pierre Bourdieu se desdobrou em

reflexões sobre a televisão, que leva o nome dessa expressão e faz parte do título

desse subcapítulo. O autor, que faz críticas veementes às suas dinâmicas gerais de

funcionamento e alerta sobre os seus perigos, como a ameaça à própria vida política

e à democracia, defende que

a  sociologia,  como  todas  as  ciências,  tem  por  função  desvelar  coisas
ocultas; ao fazê-lo, ela pode contribuir para minimizar a violência simbólica
que  se  exerce  nas  relações  sociais  e,  em  particular,  nas  relações  de
comunicação pela mídia (BOURDIEU,1997, p. 22).

  Ele usa o termo fast-thinkers para falar sobre os agentes sociais da televisão,

ou  seja,  os  “pensadores  rápidos”,  que  na  verdade  fazem  oposição  à  própria

expressão do pensamento, inspirando-se na tradição do discurso filosófico platônico.

Sendo  pautados  sempre  pela  urgência,  pelo  furo de  reportagem,  privilegiam  a

informação como um “fast-food cultural, alimento cultural pré-digerido, pré-pensado”.

Estando em uma sociedade capitalista, onde as relações sociais se tornam relações

de consumo e as próprias pessoas transformam-se em mercadorias, como disse

Bauman (2008), com a televisão não é diferente. O campo jornalístico é pressionado

pelo  campo  comercial,  gerando  a  concorrência  das  emissoras  pelo  índice  de

audiência  e  com  o  mercado  sendo  reconhecido  como  “instância  legítima  de

legitimação”. Entende-se a noção de campo aqui como um
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[…]  espaço  social  estruturado,  um campo de forças  –  há  dominantes  e
dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se
exercem no interior desse espaço – que é também um campo de lutas para
transformar ou conservar esse campo de forças (BOURDIEU, 1997, p. 57).

  O campo do jornalismo, que apesar de ter suas leis próprias, sofre pressões

do  campo  econômico,  também  exerce  pressão  sobre  outros.  Em  outra  obra,

Bourdieu discorre sobre o poder simbólico (1989), o poder de fazer ver e fazer crer,

de  constituir  o  dado  pela  enunciação.  Dotada  de  alto  capital  simbólico,  por  seu

massivo alcance,

[…] a televisão que se pretende um instrumento de registro torna-se um
instrumento de criação da realidade. Caminha-se cada vez mais rumo a
universos  em que  o  mundo  social  é  descrito-prescrito  pela  televisão.  A
televisão  se  torna  o  árbitro  do  acesso  à  existência  social  e  política
(BOURDIEU, 1997, p. 29).

Nesse sentido, atua impondo princípios de visões de mundo. Um dos campos sobre

o  que  atua  é  o  campo  jurídico-policial.  Ao  se  colocarem  como  porta-vozes  da

população ou da  “opinião  pública”  (que  em outro  momento1,  o  próprio  Bourdieu

defendeu  que  não  existe),  ultrapassam  a  distância  necessária  à  reflexão  e  à

autonomia,  alimentando uma lógica da vingança e agindo antidemocraticamente.

Desenvolveremos melhor esse tópico no outro capítulo.

 Afonso de Albuquerque (2000), da Universidade Federal Fluminense (UFF),

ao  falar  sobre  a  caracterização  da  imprensa  no  Brasil,  desmitifica  a  simples

correlação  a  partir  do  jornalismo  norte-americano,  debatendo  uma  possível

reinterpretação relacionada a uma cultura política e histórica no país. A noção da

imprensa  como  “Quarto  Poder”,  por  exemplo,  que  surge  com  o  objetivo  de

fiscalização dos outros três poderes do Estado, no Brasil se assemelha mais com o

que foi o “Poder Moderador”2, passando a ingerir sobre os outros. Wilson Borges

(2010),  outro pesquisador da Fiocruz, concordando com essa premissa, afirma a

existência de um novo tipo de espaço público: o espaço publidiático.

1 BOURDIEU, Pierre. A opinião pública não existe. In: THIOLLENT, Michel. Crítica Metodológica, 
investigação social e enquete operária. São Paulo: Polis, 1981.

2 Em dois momentos da história brasileira ele se fez presente: exercido pelo Imperador a partir da 
Constituição imperial de 1824 e pelos militares entre 1946 e 1964 (ALBUQUERQUE, 2000).
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Isto é, se em outros momentos da nossa história a imprensa era concebida
como um dos aparelhos privados da sociedade civil, contemporaneamente,
na exata medida em que produz um amálgama de vários discursos dentro
dela, ela tende a se converter num simulacro da sociedade civil, ou como
preferimos no espaço publidiático (BORGES, 2010, p.156).

 Abramo  (2016)  também  afirma  que  os  órgãos  de  comunicação  se

transformaram em novos órgãos de poder, em órgãos político-partidários, fazendo a

manipulação das informações e fazendo com que se transformasse na manipulação

da  realidade.  O  sociólogo  e  jornalista  brasileiro  argumentou  que  existem,  pelo

menos, quatro tipos de padrões de manipulação da imprensa em geral: o padrão de

ocultação,  o  padrão  de  fragmentação (pela  seleção  de  aspectos ou  pela

descontextualização  do  fato),  o  padrão  da  inversão (esse  podendo  ser  pela

relevância dos aspectos,  da  forma pelo conteúdo ou da  versão pelo fato – pelo

frasismo ou pelo oficialismo – e a inversão da opinião pela informação) e o padrão

da indução; e um específico do telejornalismo, chamado padrão global (em três atos:

Exposição do Fato, Sociedade Fala, Autoridade Resolve).

O  padrão  da  ocultação consiste  em  esconder,  invisibilizar,  silenciar

determinados fatos em detrimento de outros. Essa seleção é feita baseada em o que

é considerado um fato jornalístico ou não. Todavia, esse julgamento não é feito pelas

características  dos  fatos  em  si,  mas  pelas  características  do  veículo  de

comunicação,  de  suas  regras,  visão  de  mundo,  do  seu  “projeto”.  Excluídos  da

realidade os fatos considerados não-jornalísticos, chegamos ao segundo padrão. A

primeira forma do padrão de fragmentação é chamada de seleção de aspectos do

fato, ou seja, como no padrão que oculta uma determinada realidade, esse traz à

tona  somente  partes  selecionadas  de  algum  fato,  também  de  acordo  com  sua

criteriosa  seleção  ideológica.  A  segunda,  a  descontextualização também  está

conectada com a anterior, quando devido ao desmembramento, a decomposição da

informação, do acontecimento, produz determinados sentidos diferentes.

O  terceiro  padrão,  o  padrão  da  inversão,  consiste  na  reorganização  das

partes,  invertendo  os  lugares  e  os  pesos  dessas,  podendo  acontecer  de  várias

formas.  A  inversão  da  relevância  dos  aspectos ocorre  quando  “o  secundário  é

apresentado como o principal e vice-versa” (ABRAMO, 2016, p. 44), a exceção é

colocada  como  regra.  A  inversão  da  forma  pelo  conteúdo acontece  quando

prevalece o “ficcional espetaculoso sobre a realidade” (Ibidem, p. 45), o modo ao
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invés da situação em si. A terceira forma é a inversão da versão pelo fato, onde a

versão  da  emissora  se  torna  mais  importante  do  que  o  fato  em  si.  Ela  pode

acontecer através do  frasismo,  que é o excesso do uso de frases (ou fragmento

delas) para substituir a própria realidade3; ou pelo oficialismo, que é o uso da versão

oficial, sempre indicando uma voz mais autorizada do que outra. A última forma do

padrão da inversão, para Abramo, é a inversão da opinião pela informação. Nesse

caso,  em  vez  de  coexistirem,  a  informação  é  substituída  parcialmente  ou

completamente pela opinião de forma dissimulada. 

O juízo de valor é inescrupulosamente utilizado como se fosse um juízo de
realidade,  quando  não  como  se  fosse  a  própria  mera  exposição
narrativa/descritiva da realidade. O leitor/espectador já não tem mais diante
de  si  a  coisa  tal  como  existe  ou  acontece,  mas  sim  uma  determinada
valorização  que  o  órgão  quer  que  ele  tenha  de  uma  coisa  que  ele
desconhece,  porque  o  seu  conhecimento  lhe  foi  oculto,  negado  e
escamoteado pelo órgão (Ibidem, p. 47).

O quarto e último padrão geral de manipulação é o padrão da indução. Esse pode

ser resumido como “o resultado e ao mesmo tempo o impulso final da articulação

combinada de outros padrões de manipulação” (Ibidem, p. 50), é a indução de uma

visão de mundo.

Além desses padrões em geral, o autor defende que existe um próprio do

jornalismo  de  televisão  e  rádio,  apesar  de  todos  os  outros  também  estarem

presentes no jornalismo de radiofusão. O chamado padrão global pode ser divido em

três atos, em uma analogia a um espetáculo. O primeiro é a  Exposição do Fato,

onde  já  submetido  aos  padrões  falados  anteriormente,  o  fato  é  apresentado,

geralmente  de  forma  apelativa  para  as  emoções,  sob  o  auxílio  dos  recursos

audiovisuais (imagens, sons, textos lidos ou falados). O segundo é o da Sociedade

Fala,  quando  é  aberto  o  espaço  para  os  personagens  envolvidos  na  trama  se

colocarem. O último é o da Autoridade Resolve, que se trata da entrada em cena da

autoridade  que,  diante  dos  acontecimentos,  anuncia  as  soluções,  buscando

tranquilizar a população e manter a ordem. Quando é um fato social, caso a ser

analisado nesse trabalho, a autoridade “reprime o Mal e enaltece o Bem” ( Ibidem,

p.53). Pode haver também, seguido do Terceiro Ato, um Epílogo, quando o próprio

veículo de comunicação reforça ou contesta o papel da autoridade. 
3 Aqui cabe uma adaptação da expressão popular “uma imagem vale mais do que mil palavras” por
“uma frase vale mais do que mil palavras”.
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Apesar de fazer essas reflexões sobre o jornalismo de radiofusão em geral, a

contribuição de Abramo se encaixa muito bem nos programas policialescos, como

veremos mais adiante. Não concordamos com a noção do expectador apenas como

sujeito passivo, que simplesmente recebe e reproduz as informações do emissor. No

entanto, esse trabalho pretende focar na primeira etapa do circuito da comunicação:

a produção dos sentidos. E é inegável que as relações de comunicação constituem

relações de poder e que a linguagem não só cria o real, mas também o expressa,

não  podendo  ser  isolada das  estruturas  materiais  da  sociedade.  Nesse  sentido,

retomando Borges (2010), destacamos “[…] a centralidade do imaginário como uma

instância que orienta a produção cultural, evidenciando o processo pelo qual uma

dada ideologia ganha o conjunto da sociedade” (BORGES, 2010, p. 10) e, 

ao trabalharmos com a premissa de a imprensa, a partir da veiculação de
um discurso próprio, interferir decisivamente no jogo de disputas entre as
classes, é porque entendemos que a produção discursiva gerada por ela
acerca  do  antagonismo  social  produz,  como  um  dos  seus  efeitos,  a
construção/reificação  de  um  imaginário  social  que  orienta  as  ações
engendradas por outros atores sociais (Ibidem, p. 21).

2.3 OS PROGRAMAS POLICIALESCOS E O CIDADE ALERTA 

 Desenvolvido  pela  ANDI  –  Comunicação  e  Direitos,  em  associação  com

diferentes outras organizações, como a Fundação Ford, a Petrobras, a Artigo 19 e o

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, foi elaborado o “Programa de

monitoramento de violações de direitos na mídia brasileira”. Esse programa consistiu

na construção de uma ferramenta de análise de mídia e um monitoramento inicial de

programas  policialescos  de  rádio  e  televisão  de  várias  regiões,  quando  foram

categorizados nove tipos de violações de direitos4. Posteriormente, essa ferramenta

foi aplicada em um corpo maior desses programas, identificando 4.500 violações de

4 Foram eles:  1.  Desrespeito  à  presunção da  inocência;  2.  Incitação  ao  crime  e  à  violência;  3.
Incitação à desobediência às leis ou às decisões judiciárias; 4. Exposição indevida de pessoa(s); 5.
Exposição  indevida de  família(s);  6.  Discurso  de ódio  e  preconceito  de  raça,  cor,  etnia,  religião,
condição  socioeconômica,  orientação  sexual  ou  procedência  nacional;  7.  Identificação  de
adolescentes  em conflito  com  a  lei;  8.  Violação  do  direito  ao  silêncio;  9.  Tortura  psicológica  e
tratamento desumano ou degradante.
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direitos e mais de 17 mil infrações a dispositivos normativos em apenas um mês nos

28 programas observados de 10 capitais diferentes do país. Essa iniciativa resultou

na publicação de três volumes do guia “Violações de direitos na mídia brasileira:

ferramenta prática para identificar violações de direitos no campo da comunicação

de massa” (VARJÃO, 2015a, 2015b, 2016), com o detalhamento dos processos e

dos dados da pesquisa, além de reflexões sobre eles.

No  segundo  volume  do  guia,  Moura  (2015)  escreve  um  artigo  sobre  os

programas policialescos no contexto histórico. Um dos principais marcos no país foi

o lançamento do Aqui e Agora, em 1991, pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT),

baseado em um homônimo exibido em 1979 pela TV Tupi. Segundo a jornalista, o

programa representou uma tentativa de disputar a hegemonia que o Jornal Nacional,

da  Rede  Globo  de  Televisão,  tinha  na  audiência  (e  que  tem  até  hoje).  Seu

surgimento  também foi  considerado  como  o  possível  pioneiro  do  gênero  “jornal

popular” da televisão brasileira, que reunia como suas principais características a

abordagem de uma linguagem realística, a espetacularização dos fatos narrados e

também a abertura de um espaço para os telespectadores, contribuindo para que

eles  se  sentissem  reconhecidos  e  representados,  além  de  incentivar  o

desenvolvimento  de um comportamento de denúncia.  Seu slogan era “um jornal

vibrante, uma arma do povo, que mostra na TV a vida como ela é!”.

 Outra característica dos programas policialescos (que levam esse nome por

apresentarem praticamente apenas matérias policiais), para além de uma questão

estética, é a violação sistemática de uma série de direitos humanos. Dos nove tipos

de violações constatados pela pesquisa da ANDI, a exposição indevida de pessoas

(incluindo  crianças  e  adolescentes)  e  o  desrespeito  à  presunção  da  inocência

tiveram índices alarmantes, liderando a lista. No entanto, elas seguem ocorrendo de

forma  cotidiana,  mesmo  com  o  aumento  da  fiscalização  e  das  denúncias,

principalmente através do Ministério Público Federal (MPF). Até quando as ações

vão  adiante,  são  raras  as  sanções  às  emissoras.  Geralmente,  há  um  conflito

constitucional: elas se amparam na defesa do direito à liberdade de expressão, se

esquivando  de  qualquer  mínima responsabilização  pela  violação  de  dezenas  de

outros. 

A liberdade de expressão é um direito humano fundamental, expresso tanto

na  Constituição  Federal  de  1988,  quanto  em  tratados  internacionais,  como  na
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Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E esses mesmos instrumentos

legais  frisam  que  ela  não  pode  ser  considerada  um  direito  absoluto.  A

fundamentação dela está exatamente no fornecimento do direito de voz ao mais

fraco, como o que não possui um aparato comunicacional ao seu dispor, ao contrário

dos grandes meios de comunicação. Como diz a autora, 

é prática  recorrente  das  emissoras  de rádio  e  TV tacharem de censura
qualquer esforço para se estabelecer uma regulação mínima para o campo
da  comunicação  de  massa.  Assim,  além  da  hegemonia  da  audiência,
garantem  a  hegemonia  do  discurso  que  reproduzem.  Segue,  portanto,
valendo a lei do mais forte, mesmo nos casos em que há sanções previstas
em leis infraconstitucionais (MOURA, 2015, p. 11).

Nesse guia de monitoramento, o “Cidade Alerta”, exibido pela Record TV para

todo o país, foi o que teve o maior número de registro de violações de direitos. Por

isso a escolha de trabalhar com ele, mas na sua versão regional carioca – o Cidade

Alerta Rio. O Cidade Alerta de projeção nacional teve três fases. Começou a ser

transmitido  pela  primeira  vez  no  ano  de  1995,  sendo  Ney  Gonçalves  Dias  seu

primeiro apresentador. No ano seguinte, passou a ser apresentado por João Leite

Neto e no outro por Gilberto Barros. Em 1998, o apresentador José Luiz Datena

assume o programa, onde permanece até 2003. A partir desse ano, passa a haver

um rodízio  de  apresentadores  no  programa,  entre  Oscar  Roberto  Godói,  Milton

Neves, Ricardo Capriotti, Wagner Montes e Lino Rossi. Em 2004, Marcelo Rezende

assume o posto até o ano seguinte, quando o policialesco é cortado da programação

da emissora pela primeira vez. 

Somente seis anos depois o programa é retomado com o retorno de Datena

como apresentador. Entretanto, em pouco mais de um mês, Datena sai novamente,

causando surpresa,  anunciando sua despedida no final  de um programa:  “muito

obrigado e até um dia!”5. William Travassos o substitui temporariamente, dando lugar

a Reinaldo Gottino uma semana depois. Menos de três meses depois que voltou a

rede nacional, o Cidade Alerta deixa de ser exibido novamente. Em 2012, porém, o

programa  acaba  com  a  intermitência  e  volta  com  a  apresentação  de  Marcelo

Rezende. O apresentador fica no posto até 2017, quando é substituído devido a
5 Disponível  em:  <https://natelinha.uol.com.br/noticias/2011/07/29/quotate-um-diaquot-diz-jose-luiz-

datena-no-encerramento-do-quotcidade-alertaquot-41611.php>. Acesso em: 15 nov. 2018.

https://natelinha.uol.com.br/noticias/2011/07/29/quotate-um-diaquot-diz-jose-luiz-datena-no-encerramento-do-quotcidade-alertaquot-41611.php
https://natelinha.uol.com.br/noticias/2011/07/29/quotate-um-diaquot-diz-jose-luiz-datena-no-encerramento-do-quotcidade-alertaquot-41611.php
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problemas  de  saúde  (por  causa  deles,  falece  meses  depois)  por  Luiz  Bacci,

apresentador atual.

A versão local no Rio de Janeiro do programa ocorreu pela primeira vez em

2003. Wagner Montes foi seu apresentador de 2004 até 2006, quando o programa

foi retirado do ar; vale destacar que foi cortado somente um ano e meio depois da

saída da programação da versão nacional. No mesmo ano, Wagner Montes foi eleito

deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Rio de Janeiro,

iniciando uma trajetória  na vida política parlamentar6,  mas não sendo o primeiro

desse perfil a se candidatar e se eleger e, provavelmente, também não o último. Em

2010, o Cidade Alerta Rio é retomado, junto com outras versões regionais e um

pouco após da volta do nacional com Marcelo Rezende. Seu primeiro apresentador

foi Luiz Bacci, que em alguns anos assumiria o posto da versão nacional. Rogério

Forcolen  também  o  substituiu,  que  teve  a  volta  de  Wagner  Montes  em  2015.

Também por problemas de saúde, foi  afastado no início de 2017, quando Ernani

Alves, que já fazia eventuais substituições, assumiu definitivamente, permanecendo

até hoje. 

A constante rotatividade de apresentadores dos programas, além de interna,

também foi entre emissoras concorrentes, principalmente entre as que geralmente

disputam o segundo lugar no índice de audiência junto com a Record (embora já

tenha ocorrido entre outras com menos frequência, como com a RedeTV! e a Rede

Globo de Televisão):  a  Rede Bandeirantes (Band)  e o SBT. Não foram raras as

trocas entre esses grandes meios de comunicação, principalmente no gênero aqui

debatido, os jornais policialescos. Isso pode ser exemplificado na gafe de Rogério

Forcolen, então a frente do Cidade Alerta Rio no ano de 2013, que ao vivo chamou o

próprio programa de “SBT Rio”, que apresentava anteriormente na emissora rival7.

Vale ressaltar que,  apesar da disputa comercial,  essas empresas concorrentes e

seus respectivos programas têm muito em comum em relação a suas estruturas e

também seus objetivos. Voltando em Bourdieu (1997), elas possuem

6 Foi reeleito em 2010 ainda pelo PDT e em 2014 pelo Partido Social Democrático (PSD), sendo o
mais votado na primeira reeleição.  No terceiro partido diferente,  foi  eleito no pleito de 2018 pelo
Partido Republicano Brasileiro (PRB),  mas trocou a Assembleia Legislativa  do Estado do Rio de
Janeiro  (ALERJ),  na  qual  chegou até  a  presidência,  pelo  Congresso  Nacional,  quando foi  eleito
deputado federal.

7 Disponível  em:  <https://natelinha.uol.com.br/noticias/2013/04/25/rogerio-forcolen-se-confunde-e-
chama-cidade-alerta-de-sbt-rio-60787.php>. Acesso em: 15 nov. 2018.

https://natelinha.uol.com.br/noticias/2013/04/25/rogerio-forcolen-se-confunde-e-chama-cidade-alerta-de-sbt-rio-60787.php
https://natelinha.uol.com.br/noticias/2013/04/25/rogerio-forcolen-se-confunde-e-chama-cidade-alerta-de-sbt-rio-60787.php
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[…]  relações de concorrência encarniçada, implacável, até o absurdo, que
são também  relações de conivência,  de cumplicidade objetiva,  baseadas
nos  interesses  comuns  ligados  à  sua  posição  no  campo  de  produção
simbólica e no fato de que têm em comum estruturas cognitivas, categorias
de percepção e de apreciação ligadas à sua origem social, à sua formação
(BOURDIEU, 1997, p. 51)
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3 A VIOLÊNCIA: ACUMULAÇÃO SOCIAL E SUJEIÇÃO CRIMINAL NO CIDADE
ALERTA RIO

 Esse segundo capítulo também é dividido em três partes. Na primeira, é feita

uma breve introdução sobre o programa analisado, o Cidade Alerta Rio. Nas outras

duas,  já  é  feita  a  análise  dos  programas  monitorados,  relacionando  com  a

bibliografia sobre o tema já colocada no outro capítulo e algumas outras que fazem

reflexões  sobre  a  violência,  a  relação  mídia-sistema  penal  e  sobre  a  categoria

“bandido”.

3.1 O CIDADE ALERTA RIO

  Na página comercial da própria emissora8, vemos a propaganda do programa

como  o  que  traz  “informação  com  emoção  […],  reportagens  investigativas  e

denúncias  de  forma  rápida  e  precisa  para  milhares  de  pessoas”.  Sobre  essa

autodefinição já se pode pontuar algumas observações. Borges (2010) destacava

que  as  construções  narrativas  que  apelam  às  emoções  estão  imersas  em  um

processo mais amplo de difusão da ideologia dominante e que “há uma estreita

relação entre as narrativas dos meios de informação, especialmente pelo apelo que

fazem às emoções, aos sentimentos, às sensações, e a construção do imaginário

dos indivíduos” (BORGES, 2010, p. 168). Também vale relembrar o que já tínhamos

destacado do que Bourdieu (1997) chamou de  fast-thinkers, que se orientam pela

pressão da urgência. Boa parte do programa é feita com coberturas ao vivo e com

manchetes usando termos como “Agora: […]”, preocupando-se com a velocidade da

notícia, de transmitir o instantâneo. 

Já na página oficial9, elogios ao apresentador que, “com sua personalidade

forte  cativou  aos  telespectadores  […]  sem deixar  de  lado  a  irreverência  e  seus

comentários  polêmicos”,  reforçando  seu  elo  com  o  seu  antecessor:  “o  Wagner

Montes se tornou um professor”, afirma Ernani Alves. O programa aqui pesquisado,

8 Disponível  em:  <http://comercial.recordtv.com.br/programacao-local/cidade-alerta-rio-de-janeiro-
rj1/>. Acesso em: 18 nov. 2018. 

9 Disponível em: <http://www.recordtvrio.com.br/cidade-alerta/>. Acesso em: 18 nov. 2018. 

http://www.recordtvrio.com.br/cidade-alerta/
http://comercial.recordtv.com.br/programacao-local/cidade-alerta-rio-de-janeiro-rj1/
http://comercial.recordtv.com.br/programacao-local/cidade-alerta-rio-de-janeiro-rj1/
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assim como outros do gênero, tem uma grande centralidade na figura do âncora. O

destaque individual do apresentador como autoridade nos lembra o que o clássico

sociólogo alemão Max Weber discorreu sobre a dominação carismática (2014), que

tem a sua legitimação como líder por suas qualidades excepcionais. Ernani, como

gosta de dizer, tem o “Rio na palma da mão”. 

Durante  o  mês  de  maio  de  2018,  foram  monitorados  dez  programas  do

Cidade Alerta Rio. Apresentado por Ernani Alves, é transmitido pela Record TV Rio,

afiliada da Record TV no estado fluminense, de segunda a sexta das 18h às 19h45,

logo após a versão nacional do Cidade Alerta, que começa às 16h55. Durante parte

do período monitorado, teve início a greve dos caminhoneiros, que, por causa do

impacto sobre o país, passou a ser a prioridade da cobertura do programa. Com

exceção  desse  fato,  a  grande  maioria  das  reportagens  é  sobre  a  questão  da

violência, seja a cobertura de operações policiais, registros de mortes e prisões ou

investigações criminais.   Serão destacados aqui  alguns episódios que chamaram

atenção e que merecem reflexão.    

 

3.2 A ACUMULAÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA E SUA IDEOLOGIA PERVERSA

 

    No  dia  09  de  maio  de  2018,  o  programa  começa  já  em  uma  grande

intensidade.  “Agora:  dois  PMs  feridos  em  tiroteio  na  Rocinha”  -  diz  a  primeira

manchete, acompanhando as imagens ao vivo. Um helicóptero sobrevoando o lugar

e um repórter na entrada da favela fazem a cobertura, que simultaneamente passa

imagens do tiroteio enviadas por moradores do local ao longo do dia. Entre “outras

histórias” (como costumeiramente diz  Ernani  na mudança de reportagem),  novas

entradas ao vivo. As manchetes vão se modificando ao longo da chegada de novas

informações: “Agora: tiroteio na Rocinha interdita trânsito”; “Agora na Rocinha: PMs

e moradores feridos”; “Agora: policial morre em tiroteio na Rocinha”. O apresentador

faz um comentário analisando a situação da segurança no estado. Sobre a incerteza
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do futuro das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs)10, destaca: “se com a polícia

está ruim, imagina sem. Sem a presença do Estado, os bandidos se sentem livres.

[…]  A violência  no  Rio  está  democratizada:  o  rico  e  o pobre  sofrem da mesma

forma”.  Depois da confirmação da morte do policial,  protesta:  “a violência dizima

PMs no Rio de Janeiro”. 

Kleber  Mendonça,  também da  UFF,  fez  um estudo  sobre  os  sentidos  da

“pacificação” na Rocinha a partir dos discursos de um outro jornal, mas que também

cabem aqui. Segundo o autor, existe uma “uma verdadeira gentrificação discursiva

que toma como ‘inevitável’ o atual modelo de ‘pacificação’ das comunidades e que

silencia parte expressiva dos moradores […]” (MENDONÇA, 2015, p. 57). Em seus

comentários, o âncora endossa uma política de segurança pública que privilegia o

confronto armado como única possibilidade para a solução de conflitos, em vez de

refletir sobre as causas dessa violência e outras formas possíveis de superá-la. Ao

equiparar  a  violência sofrida por  ricos e pobres,  ignora que o estado do Rio de

Janeiro, como a sociedade brasileira, é profundamente desigual socialmente. Nesse

sentido,  a  violência  também  se  dá  de  forma  desigual  entre  as  classes,  com

determinantes  raciais  e  territoriais,  atingindo  muito  mais  a  população  pobre,

periférica e negra. Segundo o Atlas da Violência 2018 (IPEA; FBSP, 2018), no ano

de 2016 a taxa de homicídio de negros foi duas vezes e meia superior à de não

negros no Brasil. Em relação às mulheres negras, foi 71% superior à de mulheres

não negras. O relatório reafirma: 

 
Os  negros,  especialmente  os  homens  jovens  negros,  são  o  perfil  mais
frequente do homicídio no Brasil, sendo muito mais vulneráveis à violência
do  que  os  jovens não  negros.  Por  sua  vez,  os  negros  são  também as
principais  vítimas  da  ação  letal  das  polícias  e  o  perfil  predominante  da
população prisional do Brasil. Para que possamos reduzir a violência letal
no país, é necessário que esses dados sejam levados em consideração e
alvo de profunda reflexão (IPEA; FBSP, 2018, p. 41).

10 Projeto implantado pela Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro inaugurado no fim
de 2008, que consistiu em ocupação de territórios pela polícia, objetivando – em tese – a “retoma-
da permanente de comunidades dominadas pelo tráfico, assim como a garantia da proximidade do
Estado com a população”. Para um breve balanço crítico dos seus quase 10 anos, recomendo a
leitura  da  reportagem  disponível  em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/11/politica/1520769227_645322.html>.  Acesso  em:  18
nov. 2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/11/politica/1520769227_645322.html
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 Já a afirmação sobre o alto índice de policiais mortos no estado tem certo

fundamento, mas o apresentador traz essa informação isoladamente (o  padrão da

fragmentação poderia  se  encaixar  aqui),  silenciando  que  isso  faz  parte  de  um

contexto mais grave (onde a cada policial morto, morrem mais de 10 pelas mãos da

polícia) e que está ligado à política de segurança comentada anteriormente: a polícia

do Rio de Janeiro é a que mais mata e a que mais morre no país. Segundo o 12º

Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2018), 104 policiais foram mortos no

estado em 2017, enquanto houve 1.127 mortes em decorrência de intervenções de

policiais (MDIP) no mesmo ano. O estado também é o que possui a segunda maior

taxa de homicídios por MDIP em relação ao total de Mortes Violentas Intencionais

(MVI)11, que é de 16, 7%, perdendo apenas para o estado de São Paulo, que tem a

taxa de 19, 5%, apesar de ser apenas o 11º estado com a maior taxa de MVI por 100

mil habitantes. 

Michel  Misse,  cientista  social  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro

(UFRJ),  há  muitos  anos  estuda  a  questão  da  violência  urbana  no  país,  mais

particularmente na cidade do Rio de Janeiro. O autor demarca, inclusive, que no

início de suas pesquisas sobre o tema, não se falava de violência urbana no Brasil,

no início dos anos 1970. Existia um mito de um país pacífico, apesar de ter existido

por aqui mais de três séculos de escravidão, sendo um dos últimos países a aboli-la

no final do século XIX. Processo de abolição esse que não foi inclusivo e tem suas

marcas na sociedade brasileira até hoje, deixando marginalizada a população negra.

Já entre as décadas de 1950 e 1970, houve uma grande guinada à urbanização,

gerando uma explosão demográfica em cidades como o Rio de Janeiro, que teve o

crescimento desenfreado de favelas e periferias.

            O cientista social defende que podemos utilizar a categoria “violência” como

um operador analítico, por exemplo, “para descrever uma representação social do

uso da força e da agressão física para obter poder numa relação social, que é o seu

sentido  mais  comum”  (MISSE,  2008,  p.  374).  Esta  está  ligada  diretamente  à

criminalização moderna do recurso à força física na resolução de conflitos, em que

pressupõe a pacificação das relações sociais, o monopólio do emprego legítimo da

violência  pelo  Estado (inspirando-se na contribuição weberiana)  e  a  compulsória

11 A categoria Mortes Violentas Intencionais (MVI) corresponde à soma das vítimas de homicídio do-
loso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em
serviço e fora (FBSP, 2018).
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judicialização dos conflitos. Misse ressalta, no entanto, que no Brasil esse controle

efetivamente nunca aconteceu, tampouco o acesso judicial à resolução de conflitos

de forma igualitária. Essa incompletude faz parte da responsabilidade pelos efeitos

de violência no país.

 

Pois não é possível, não é imaginável que um país que tenha a capacidade
de processar razoavelmente os conflitos e os crimes no âmbito da Justiça,
assista à demanda, cada vez maior, hoje presente tanto na mídia quanto em
expressivos segmentos da população, para soluções de força privadas ou
para soluções de força ilegais (justiçamentos, tortura, fazer a justiça com as
próprias mãos) (Ibidem, p. 374).

 

            O  autor  defende  a  existência  de  uma  acumulação  social  da  violência,

processo social que reúne um complexo de fatores, e situa o seu início na mesma

época em que surgem os primeiros esquadrões da morte na cidade, durante os anos

1950. Até essa década, a maior parte dos crimes eram crimes contra a propriedade.

Os  crimes  contra  a  pessoa  eram  principalmente  lesões  provocadas  em  brigas,

algumas com arma de fogo (até então de baixo calibre), mas na sua maioria armas

brancas, além de crimes passionais12. Esses crimes também não tinham o holofote

dos grandes meios de comunicação.  A partir do período citado, começam a ocorrer

assaltos  a mão armada e também a receber  mais  atenção da imprensa.  Nesse

contexto, é criado pelo chefe da polícia o “Grupo de Diligências Especiais”, em que o

comandante e o grupo eram oriundos do antigo “Esquadrão Motorizado” da Polícia

Especial, criada por Getúlio Vargas. O novo grupo usa o logo (uma caveira com duas

tíbias enlaçadas) e a sigla (E.M) do antigo. Então,

 
como  suas  ações  (chamadas  de  “caçadas”  pela  imprensa)  eram
acompanhadas  sistematicamente  da  morte  dos  suspeitos  de  crime  que
“caçavam”, a imprensa e populares passaram a chamá-los de “Esquadrão
da Morte”, por causa da sigla (MISSE, 2008, p. 307).

 
            Com a morte do comandante, conhecido como LeCocq, em uma troca de

tiros com um assaltante em 1964, integrantes do grupo criam em sua homenagem

um outro, só que paramilitar, chamado “Scuderie LeCocq”. Um de seus participantes
12 Termo que pode ser problematizado, que se refere aos “crimes de paixão”, na maioria das vezes 

cometido por um homem contra uma mulher, ignorando a histórica e estrutural violência contra às 
mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. As leis Maria da Penha (11.340/06) e do Femi-
nicídio (13.104/15) vêm em contraposição a essa romantização, tipificando o crime contra a mu-
lher motivado pela sua própria condição de gênero.
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uma vez disse à imprensa a seguinte frase: “bandido bom é bandido morto”, que

resumia o propósito do grupo e que iria ser usada em sua campanha eleitoral anos

depois (e que até hoje é entoada por setores da sociedade brasileira). A partir daí,

surgem vários outros grupos de extermínio, objetivando “caçar” ladrões e bandidos

locais. Concomitantemente, com o início do regime militar que durou 21 anos (de

chumbo),  as  prisões,  torturas  e  assassinatos  passaram  a  incluir  também  os

opositores políticos da ditadura. Na abertura política, o número  de crimes violentos,

que já estava em uma linha crescente, começa a ganhar uma nunca antes vista

visibilidade através da mídia.

            Podemos também trazer a contribuição da filósofa paulista Marilena Chauí

para refletir sobre a questão da violência no Brasil. Segundo a autora, vivemos um

paradoxo no país, em que ao mesmo tempo em que se grita contra a violência, são

produzidos dispositivos que ocultam a própria violência estrutural através de uma

ideologia perversa. O primeiro seria o dispositivo jurídico, que localiza a violência

somente  no  crime  contra  a  propriedade  e  a  vida.  O  segundo  é  um  dispositivo

sociológico, que entende a violência como um momento de anomia social, causado

pelos desadaptados. O terceiro é da exclusão, ou seja, a diferenciação entre um nós

x  eles,  em  que  eles,  os  violentos,  atrasados,  empregam  a  violência  contra  os

brasileiros  não-violentos.  O  último  dispositivo  é  o  que  distingue  o  essencial  do

acidental,  a  regra  da  exceção:  a  sociedade  brasileira  não  seria  violenta

essencialmente, a violência seria algo como uma crise, passageira e acidental.

 

Dessa  maneira,  as  desigualdades  econômicas,  sociais  e  culturais,  as
exclusões econômicas, políticas e sociais, o autoritarismo que regula todas
as  relações  sociais,  a  corrupção  como  forma  de  funcionamento  das
instituições,  o  racismo,  o  sexismo,  as  intolerâncias  religiosa,  sexual  e
política  não  são  considerados  formas  de  violência,  isto  é,  a  sociedade
brasileira  não  é  percebida  como  estruturalmente  violenta  e  por  isso  a
violência aparece como um fato esporádico superável (CHAUÍ, 1999, p. 2).

 

  Eni Orlandi, linguista também de São Paulo e pioneira a pensar a análise de

discursos  no  contexto  brasileiro,  ao  falar  da  (des)organização  dos  sentidos  na

cidade, mostra que

 

[...]  a  mídia,  embora  não  seja  a  instância  produtora  do  imaginário  da
violência,  ela  o  acentua,  na medida  em que investe  nesse processo  de
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significação  ao  invés  de  procurar  rompê-lo.  O  que,  aliás,  é  próprio  ao
funcionamento da mídia: ela, em geral, não reflete sobre os processos de
significação  sociais,  ela  os reflete,  no  sentido  de  retorno automático,  de
espelhar (ORLANDI, 2004, p. 67-68).

 
      O  programa  do  dia  14  de  maio  começa  de  maneira  semelhante  com  o

primeiro  abordado.  A primeira  manchete  é  “Agora:  PM faz  operação  para  evitar

assaltos”,  com  imagens  ao  vivo  acompanhando  o  movimento  das  dezenas  de

viaturas.  Em  seguida,  outras  reportagens  que  abordam  conflitos  armados:  “PM

morto:  polícia  tem  duas  linhas  de  investigação”;  “Agora:  tiroteio  com  morte  na

Rocinha”; “Ação da CORE: tiroteio e policial ferido”. Nessa última, um comentário de

Ernani que resume a ideia a ser passada nessa sequência para posteriormente ser

colocada  a  solução  do  problema:  “Os  bandidos  são  tão  bárbaros  quanto  os

medievais!”.  Concomitantemente,  é  feito  um resgate  de  uma matéria  do  Cidade

Alerta Rio de 2012, quando o atual apresentador era repórter e estava cobrindo uma

operação policial: “Ernani relembra tiroteio no Morro do 12”. Depois de ser dada a

legitimidade  de  autoridade  sobre  o  assunto  para  o  comandante  do  programa  e

passar outras reportagens de outros crimes violentos, é retomada a transmissão ao

vivo da operação da PMERJ. “Tenho certeza que a população assim se sente mais

segura. É isso que a gente quer!”, defende. Nesse sentido, se coloca não só como

voz autorizada para opinar sobre a segurança pública, mas também como legitimado

pela população como seu representante.

Outra reportagem no mesmo dia falou sobre a primeira morte provocada por

um militar das Forças Armadas durante a intervenção federal na segurança pública

do estado do Rio de Janeiro13. Ao furar uma blitz, um jovem que estava em uma

motocicleta levou um tiro no pescoço de um soldado do exército. O apresentador do

programa critica a atuação do militar em questão e defende um contraponto sobre o

exemplo de conduta ética policial. É passado o vídeo que teve grande repercussão

nacional no sábado anterior, dia 12 de maio, quando uma policial que estava de

folga matou uma pessoa que estava cometendo um assalto na porta da escola da

sua filha em Suzano (SP), onde ocorreria um evento em homenagem ao Dia das

13 Para saber mais sobre a intervenção federal, recomendo o site do Observatório da Intervenção,
uma iniciativa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes
(CESeC/Ucam), que tem como objetivo “acompanhar e divulgar os desdobramentos, os impactos
e as violações de direitos decorrentes da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro a partir
da documentação e da análise criteriosa sobre fatos e dados”. Disponível em: <http://observatorio-
daintervencao.com.br/>. Acesso em: 18 nov. 2018.

http://observatoriodaintervencao.com.br/
http://observatoriodaintervencao.com.br/
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Mães. “A linha entre o herói e o bandido, entre o vilão e o mocinho, é tênue para o

policial”, pontua Ernani. De fato, a “mãe-PM”, como ficou conhecida, foi considerada

heroína, não só pelo policialesco, mas também pelo Governo do Estado de São

Paulo, que a homenageou no dia seguinte, contrariando inclusive às diretrizes da

própria  polícia14.  Logo  após,  o  governador  Márcio  França,  do  Partido  Socialista

Brasileiro (PSB), admitiu que “quem ofendesse a PM corria risco de vida em SP”15.

No mesmo mês, Kátia Sastre, a policial militar em questão, se filiou ao Partido da

República (PR) para concorrer a uma vaga no Congresso Nacional, missão que foi

bem cumprida, se elegendo como a sétima deputada federal mais votada no estado.

Durante a campanha, inclusive, usou como propaganda eleitoral  o vídeo em que

matava o jovem assaltante, o que foi alvo de protestos, gerando um processo da

família do rapaz contra ela e seu partido por danos morais16 e de um pedido de

remoção da  propaganda por  incitação à  violência,  aceito  pelo  Tribunal  Regional

Eleitoral (TRE)17.

 Um outro caso de um policial reagindo a um assalto foi destaque no programa

do dia 18 de maio. Nessa situação, um delegado aposentado da Polícia Civil que

estava com a filha e a neta em seu carro na zona sul do Rio de Janeiro, reagiu a

uma tentativa de assalto na noite do dia anterior e teve seu carro alvejado com 9

tiros, que atingiram ele e a filha. Ernani novamente aplaudiu a atitude em questão:

“Eu vi algumas pessoas criticando nas redes sociais por ele ter reagido. Ora, ele

tinha uma arma e era um delegado. Tinha que reagir mesmo, era a única saída, tem

que ir pra cima deles!”. Relembrando Bourdieu,

os perigos políticos inerentes ao uso ordinário da televisão devem-se ao fato
de que a imagem tem a particularidade de poder produzir o que os críticos
literários chamam o efeito de real, ela pode fazer ver e fazer crer no que faz
ver. Esse poder de evocação tem efeitos de mobilização (BOURDIEU, 1997,
p. 28).

14 Disponível  em:  <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/governador-contraria-policia-ao-
exaltar-mae-pm-que-matou-criminoso.shtml>. Acesso em: 18 nov. 2018.

15 Disponível  em:  <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/quem-ofender-a-policia-militar-
corre-risco-de-vida-em-sp-diz-governador.shtml>. Acesso em: 18 nov. 2018.

16 Disponível  em:  <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/mae-de-assaltante-processa-poli-
cial-que-usou-cena-de-morte-em-campanha.shtml>. Acesso em: 18 nov. 2018.

17 O pedido foi feito pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pelo Partido Comunista Brasileiro
(PCB).  Disponível  em:  <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/05/tre-
suspende-propaganda-que-mostrava-pm-candidata-matando-ladrao-em-escola.htm>.  Acesso  em:
18 nov. 2018.

https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/05/tre-suspende-propaganda-que-mostrava-pm-candidata-matando-ladrao-em-escola.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/05/tre-suspende-propaganda-que-mostrava-pm-candidata-matando-ladrao-em-escola.htm
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/mae-de-assaltante-processa-policial-que-usou-cena-de-morte-em-campanha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/mae-de-assaltante-processa-policial-que-usou-cena-de-morte-em-campanha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/quem-ofender-a-policia-militar-corre-risco-de-vida-em-sp-diz-governador.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/quem-ofender-a-policia-militar-corre-risco-de-vida-em-sp-diz-governador.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/governador-contraria-policia-ao-exaltar-mae-pm-que-matou-criminoso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/governador-contraria-policia-ao-exaltar-mae-pm-que-matou-criminoso.shtml
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Ou seja, pode ajudar a influenciar certos comportamentos, como a reação em um

assalto, ou incentivar as pessoas a fazerem “justiça com as próprias mãos”, aos

policiais em ação atirarem pra matar (ignorando todo o processo penal). No mesmo

dia, houve mais um exemplo do assunto que tocamos. “Agora uma prova que a

população não aguenta mais a violência. Em Maricá, a prisão de três assaltantes foi

festejada pelos moradores”, introduz o apresentador antes da reportagem. Após a

passagem do vídeo,  conclui  rindo:  “Aqui,  eu não recomendo fazer  isso,  mas se

estiver só em família… Tem que comemorar, né!”. Como se só a prisão ou a morte

de criminosos fossem resolver a questão da segurança pública no estado.

  No  meio  de  instantâneos  relatos  de  assaltos,  assassinatos  e  prisões,

acompanhamento  ao  vivo  de  perseguições  policiais  e  reportagens  com

investigações dramatizadas, uma pausa. “Casamento real: anel da noiva vale 248

mil reais”, era a manchete, que trazia uma reportagem no Saara, comércio popular

no centro da cidade do Rio, onde tinha uma réplica do cobiçado anel por 3 reais. No

final, o apresentador entra: “Coloca o coraçãozinho. Tem tanta violência no Rio de

Janeiro  que  a  gente  esquece  dos  sentimentos,  temos  que  relaxar  um  pouco

também”,  com corações  passeando  na  tela  e  uma  música  romântica  no  fundo.

Bourdieu se referia a matérias como essa como “fatos-ônibus”, ou seja, para todos.

São  fatos  que  não  chocam ninguém,  não  envolvem disputas,  mas  também não

tocam em nada de importante. Como diz o sociólogo, “e se minutos tão preciosos

são  empregados  para  dizer  coisas  tão  fúteis  são  de  fato  muito  importantes  na

medida em que ocultam coisas preciosas” (BOURDIEU, 1997, p. 23).

  Voltando na edição do dia 14, foi passado um longo vídeo com a manchete

“Rotina de medo: cariocas pedem socorro”.  Além de uma música dramática, são

registrados momentos de pessoas desesperadas no meio de um tiroteio na Linha

Vermelha, se escondendo debaixo de carros, chorando. É passado o número de

policiais mortos no ano, assim como o de desvios de corrupção. No final, surge o

logo da Record com os seguintes dizeres: “Jornalismo verdade”. Ernani entra e fala

que o programa sempre vai ser o porta-voz do povo que está pedindo socorro. É

interessante lembrarmos de Abramo (2016), quando fala do padrão de manipulação

específico  do jornalismo de radiofusão.  Na  Exposição do Fato,  já  selecionado a

partir de uma determinada visão que coloca o bandido como o grande mal a ser

combatido na sociedade,  explora os recursos de forma dramatizada;  na fase da



34

Sociedade Fala pega o testemunho das pessoas que estão naquela situação de

tensão;  porém, neste caso,  a emissora deixa o seu papel  no  Epílogo,  que seria

criticar  ou  ressaltar  a  autoridade,  para  se  tornar  a  própria,  atuando  na  fase  da

Autoridade Resolve.

3.3 SUJEIÇÃO CRIMINAL: (QUAL) BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO?

  No dia seguinte, 15 de maio, mais alguns destaques. “Motociclista é baleado

e filma o próprio assalto” – aqui a própria frase já confunde, dando a entender que o

ato de filmar o assalto veio depois de ser baleado. É passado um vídeo em que um

homem em uma moto, que registrava sua locomoção com uma câmera no capacete,

é  abordado  por  dois  homens  armados  em  uma  outra  moto,  onde  anunciam  o

assalto.  Ao sair da moto com dificuldade, o dono do veículo leva um tiro no pé.

Ernani comenta: “Tinham que empurrar pra eles tentativa de homicídio. Tiveram o

prazer da maldade, de ferir, de matar. […] Esses dois têm que ficar na cadeia e por

muito  tempo.  Bandidos!”.  Nilo  Batista,  criminalista  carioca,  escreveu  um  artigo

falando sobre a relação da mídia e do sistema penal na sociedade capitalista. O

autor defende que uma das características do que ele chama de capitalismo tardio é

a singular vinculação entre o sistema penal e a mídia. 

A especificidade da vinculação mídia-sistema penal  no capitalismo tardio
deve ser procurada antes de tudo nas condições sociais dessa transição
econômica. […] o empreendimento neoliberal precisa de um poder punitivo
onipresente e capilarizado, para o controle penal dos contingentes humanos
que ele mesmo marginaliza (BATISTA, 2002, p. 272).

 Nesse contexto, existe a “[…] ultrapassagem da mera função comunicativa

por parte da mídia, e nesse sentido falaremos da executivização dessas agências de

comunicação  social  do  sistema  penal”  (Ibidem,  p.  271).  No  comentário  exposto

anteriormente,  podemos  ver  exatamente  isso.  Ao  já  dar  a  sentença  do  crime,

inclusive sugerindo que esse processo seja de forma irregular, “empurrando” algo

que não era condizente com o ocorrido, seu papel comunicativo transforma-se em

papel punitivo e seu ofício de apresentador reconfigura-se no de juiz. Assim, 
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na  televisão,  os  âncoras  são  narradores  participantes  dos  assuntos
criminais, verdadeiros atores – e atrizes – que se valem teatralmente da
própria  máscara  para  um jogo  sutil  de  esgares  e  trejeitos  indutores  de
aprovação ou reproche aos fatos e personagens noticiados. Este primeiro
momento  no  qual  uma  acusação  a  alguém  se  torna  pública  não  é
absolutamente neutro nem puramente descritivo. A acusação vem servida
com  seus  ingredientes  já  demarcados  por  um  olhar  moralizante  e
maniqueísta;  o  campo  do  mal  destacado  do  campo  do  bem,  anjos  e
demônios em sua primeira aparição inconfundíveis (Ibidem, p. 282).

 Podemos ver  mais  um exemplo  no  dia  23  de  maio.  No  meio  da  intensa

cobertura  da  greve  dos  caminhoneiros,  uma  notícia  sobre  um  encaminhamento

judicial de um caso que teve grande repercussão:  “‘Serial Killer da Baixada’ vai a júri

popular”. No desfecho da reportagem, Ernani dá a sentença: “esse aí não tem jeito,

porque o problema tá na mente. Pode ficar 200 anos preso que vai sair e fazer a

mesma coisa. Por isso, em alguns casos, tem que existir prisão perpétua. Não tem

jeito!” Nesse caso, além de estigmatizar as pessoas que tem problemas de saúde

mental  (que  talvez  nem fosse  o  caso  dessa  situação),  como se  a  prisão  (ou  o

manicômio)  fosse a única forma de resolver  a questão,  defende a mudança da

legislação  brasileira,  que  não  compactua  com  a  prisão  perpétua.  Seguindo  no

raciocínio de Batista, “o novo credo criminológico da mídia tem seu núcleo irradiador

na própria ideia de pena: antes de mais nada, creem na pena como rito sagrado de

solução de conflitos.” (Ibidem, p. 273)

Sérgio Verani, desembargador carioca, fez um estudo onde analisou dezenas

de inquéritos de homicídios cometidos por policiais no exercício de suas funções no

estado  do  Rio  de  Janeiro.  O  autor  critica  a  suposta  imparcialidade  do  sistema

jurídico-policial, onde se justifica o extermínio sob a aparência do auto de resistência

através  do  argumento  do  excludente  de  ilicitude,  que  nos  casos  analisados  se

mostrou inconsistente.  Inspirando-se na tradição marxista,  Verani  defende que o

pensamento  jurídico  transforma-se  em  instrumento  da  ideologia  dominante,

enquanto  a  atividade  jurídica  passa  a  constituir  uma  prática  ideológica  desse

sistema, que impõe suas posições como se fossem neutras. 

A ideologia faz com que os interesses da classe dominante sejam vistos
como interesses gerais,  universais,  verdadeiros,  sempre  a  favor  do bem
comum e da ordem social e pública. E por meio desse discurso justifica-se o
extermínio: “em defesa da sociedade e de suas instituições” (VERANI, 1996,
p. 98).
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Nesse caso, podemos afirmar que há uma prática ideológica do sistema jurídico-

policial-midiático.

Durante o “Giro de notícias”, parte do programa em que diferentes notícias

são  mostradas  de  forma  sucinta  (“Gira  que  eu  quero  imagem!”),  é  citado  um

apedrejamento em um ônibus durante a cobertura do trânsito. Prontamente, Ernani

comenta: “Vamos imaginar a situação: o ônibus passou perto do Complexo do Lins,

ondem vendem crack. Será que foram os crackudos? É como chamam as pessoas

que  usam crack  aqui.  Antes  eram crackeiros,  agora  crackudos.  Quem apedreja

ônibus é bandido!”. Podemos refletir sobre esse comentário a partir do que Misse

falou sobre o processo de criminalização (2008), buscando ir além dos termos do

direito  positivo  vigente,  mas  como se  dão  essas práticas  no contexto  brasileiro.

Tomando como arcabouço teórico,  entre  outras,  as  contribuições dos sociólogos

Becker  e  Goffman,  o  autor  propõe  dividir  esse  processo  em  quatro  etapas:  a

“criminalização”  propriamente  dita,  quando  uma  determinada  ação  passa  a  ser

considerada crime, na sua definição legal; nos “processos de criminação”, nos quais

os  eventos  são  interpretados  como  crime,  encaixados  na  sua  classificação;  na

“incriminação”, ou seja, na responsabilização da  autoria do crime, na sua busca e

punição; e a “sujeição criminal”,  quando a incriminação é feita antes de todos os

outros  processos,  havendo  um  virtual  criminoso,  um  criminoso  potencial  a  ser

incriminado antes de haver o crime, o que ocorre de forma sistemática no Brasil.  

Partindo  dessa  última  etapa  do  processo  de  criminalização,  Misse

desenvolveu em  outro momento (2010) uma contribuição para a análise sobre a

categoria “bandido”. Para o autor,  o significado de bandido, apesar de remeter a

“pertencente de um bando”, primeiramente está vinculado a sujeição criminal. Ou

seja, existe uma ênfase no sujeito e que este é subjetivamente ligado ao crime. 

Trata-se do deslizamento de sentido da punição pelo crime cometido para a
punição  do  sujeito  “porque”  criminoso  “contumaz”:  para  o  que  seria  seu
incorrigível “mau-caráter”, sua subjetividade essencialmente criminosa, má;
para sua irrecuperabilidade potencial (MISSE, 2010, p. 19-20).

Vale  ressaltar  que,  através  da  sujeição  criminal,  o  indivíduo  é  considerado  um

criminoso mesmo que não tenha cometido um crime e não qualquer criminoso, mas

um de forma particular.
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O mais conhecido desses tipos é o sujeito que, no Brasil, é rotulado como
“bandido”, o sujeito criminal que é produzido pela interpelação da polícia, da
moralidade pública e das leis penais18. Não é qualquer sujeito incriminado,
mas  um  sujeito  por  assim  dizer  “especial”,  aquele  cuja  morte  ou
desaparecimento  podem  ser  amplamente  desejados.  Ele  é  agente  de
práticas criminais para as quais são atribuídos os sentimentos morais mais
repulsivos, o sujeito ao qual se reserva a reação moral mais forte e, por
conseguinte,  a  punição  mais  dura:  seja  o  desejo  de  sua  definitiva
incapacitação pela morte física, seja o ideal de sua reconversão à moral e à
sociedade que o acusa19(Ibidem, p. 17).

Esse  processo  de  subjetivação  deve  ser  compreendido  não  só  no  plano  das

interações sociais, mas como enraizado em um “plano macro de acumulação social

da  violência  em tipos  sociais  constituídos e  representados por  sujeitos  criminais

produzidos em contextos sócio-históricos determinados”  (Ibidem,  p.  21).  No caso

carioca, esse tipo social construído no imaginário social é em sua maioria o jovem,

negro  e  morador  da  favela.  Nessa  situação,  o  usuário  de  crack.  Quando  o

apresentador  fala  que  podem  ter  sido  eles  (que  nomeia  de  forma  pejorativa,

contribuindo para a demarcação de um rótulo, um estigma) que apedrejaram e quem

apedreja  é  bandido,  constata-se  que o  usuário  de  crack  é  bandido.  No final  do

programa, descobriu-se que a situação ocorreu após o ônibus não ter parado no

ponto devido, o que gerou indignação dos passageiros que estavam lá esperando,

resultando no apedrejamento. 

Para ilustrar a incoerência de certas denúncias, ou melhor, da coerência com

sua orientação ideológica  e  com o argumento  de Misse que a  sujeição criminal

ocorre de acordo com uma estratificação social,  voltamos a edição do dia 09 de

maio  em  uma  reportagem  sobre  a  investigação  sobre  a  bárbara  execução  da

vereadora Marielle  Franco (PSOL).  “Caso Marielle:  vereador  nega envolvimento”,

mostra a manchete, que traz o depoimento de defesa do vereador da cidade do Rio

de  Janeiro  Marcelo  Siciliano,  do  Partido  Humanista  da  Solidariedade  (PHS),

acusado  por  uma  testemunha  do  caso  de  ter  relação  com  milicianos  e  de  ter

participação  no  crime.  Nesse  caso,  no  entanto,  Ernani  se  posiciona  duramente

contra a denúncia, chamando-a de irresponsável: “Um relato não condena ninguém.

Uma imagem arranhada, depois fica difícil de resolver…”. O vereador poderia ser

enquadrado em uma expressão comum que temos ouvido: “cidadão de bem”. Esse
18 Aqui poderíamos incluir também os discursos midiáticos, especialmente pelos programas policia-

lescos.
19 Misse (Ibidem) destaca pertinentemente que essa reconversão quase sempre toma a forma de re-

conversão religiosa.
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cidadão de bem muitas vezes clama por “direitos humanos para humanos direitos”.

Foi  construída  no  imaginário  social  uma  polarização  do  bem  x  mal,  cidadão  x

bandido. Mas o que define a sua posição social nesse campo, nesse antagonismo

social é justamente

a naturalização da desigualdade social  em proporções tais  que parte da
sociedade poderá defender a tortura e a eliminação física (judicial ou extra-
judicial)  dos  sujeitos  criminais,  simplesmente  porque  está  segura  –
imaginariamente – de que essa regra não será jamais aplicada a ela. Essa
segurança  ontológica,  que  lhe  permite  afirmar-se  “pessoa  de  bem”  ou
“acima  de  qualquer  suspeita”,  é  a  contraparte  necessária  da  sujeição
criminal.” (MISSE, 2008, p. 381)

Lembrando Chauí, percebemos também que 

[…] a imagem do Mal e a da vítima são dotadas de poder midiático: são
poderosas  imagens  de  espetáculo  para  nossa  indignação  e  compaixão,
acalmando nossa consciência. Precisamos das imagens da violência e do
Mal para nos considerarmos sujeitos éticos (CHAUÍ, 1999, p. 4).

 No  dia  16  de  maio,  vemos  uma  reportagem  com  a  seguinte  manchete:

“Suspeito de roubo é morto: pai desabafa”. O pai lamenta em depoimento que o filho

possa ter ido por um “caminho ruim” e que já esperava que isso acontecesse. No

comentário, o apresentador faz um elogio a ele:  “O que é uma pessoa digna, uma

pessoa decente.  Mesmo perdendo um filho, reconheceu:  melhor  ter  ido ele,  que

estava envolvido com o crime, do que um trabalhador”. Podemos retomar a sujeição

criminal  para  analisar  esse  caso,  onde  os  processos  de  subjetivação  podem

conduzir à justificação do extermínio do sujeito criminal.

Trata-se de um sujeito que “carrega” o crime em sua própria alma; não é
alguém que comete crimes, mas que sempre cometerá crimes, um bandido,
um sujeito perigoso, um sujeito irrecuperável, alguém que se pode desejar
naturalmente que morra, que pode ser morto, que seja matável. No limite da
sujeição criminal, o sujeito criminoso é aquele que pode ser morto (MISSE,
2008, p. 21).

  Judith  Butler,  filósofa  estadunidense,  também  dá  uma  contribuição  nesse

sentido ao falar das vidas passíveis de luto (2015). A autora defende que  existem

vidas que importam e outras que não20, que são passíveis de luto ou não, de acordo
20 É importante ressaltar o surgimento de movimentos de resistência contemporâneos contra essa

seleção social da vida. Entres os principais, está o “Black Lives Matter” (“Vidas negras importam”),
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com um enquadramento (que é por si próprio uma operação de poder) seletivo da

violência  baseado  em  um  conjunto  específico  de  normas  na  sociedade,  que  é

construído social e historicamente: 

[…] uma vida específica não pode ser considerada lesada ou perdida se não
for primeiro considerada viva. Se certas vidas não são qualificadas como
vidas ou se, desde o começo, não são concebíveis como vidas de acordo
com  certos  enquadramentos  epistemológicos,  então  essas  vidas  nunca
serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras (BUTLER,
2015, p. 13).

Partindo desse raciocínio e do contexto do depoimento do pai que perdeu o filho e

do comentário do apresentador, não só há uma naturalização da violência contra

certos segmentos da sociedade,  mas uma naturalização da morte destes (ou da

não-vida dos mesmos). 

É  interessante  refletirmos  sobre  esses  casos  a  partir  dos  postulados  da

Semiologia  dos  Discursos  Sociais.  Através  da  heterogeneidade  enunciativa,

podemos perceber que 

[…] cada discurso traz em si as marcas do já vivido, já dito, já escrito: que
história, que cultura ali se expressam e que tipo de coerções exercem sobre
o  outro  conjunto  de  vozes,  aquelas  visíveis  na  superfície  do  texto.  […]
possibilita entender a pluralidade de sujeitos que habitam e constroem cada
ato discursivo […] (ARAÚJO, 2002, p. 125).

Já a semiose infinita nos traz as conexões entre os discursos, que formam redes de

sentidos. A interdiscursividade faz com que, por exemplo, “cada discurso traga em si,

constitutivamente, a história de todos os discursos que poderia ter sido e a de todos

seus ‘ancestrais’” (Ibidem, p. 132).

A voz de Ernani não é isolada. Quando defende o endurecimento das leis

penais ou faz um juízo de valor sobre o merecimento da vida de alguém, traz outras

vozes consigo. Traz a voz de seu “professor” que o antecedeu no Cidade Alerta Rio,

faz coro com outros apresentadores de outros programas policialescos,  atuais  e

antigos.  A frase “bandido bom é bandido morto”,  por exemplo, já abordada aqui,

primeiramente citada por membro de um grupo de extermínio na década de 1960,

ecoa não só no programa, mas em outras inúmeras representações da sociedade
que surgiu a partir do movimento negro dos Estados Unidos em 2013 após assassinatos de jovens
negros oriundos de ações policiais, que ganhou repercussão internacional. No Brasil, a Anistia In-
ternacional promoveu a campanha “Jovem Negro Vivo” em 2017.
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brasileira  contemporânea  que  não  conseguirão  ser  aprofundadas  aqui,  que

espelham  a  legitimação  dessa  construção  social  (onde  a  mídia  tem  papel

fundamental) da violência e do bandido.

O aparelho repressivo-policial e o aparelho ideológico-jurídico integram-se
harmonicamente.  A  ação  violenta  e  criminosa  do  policial  encontra
legitimação por meio do discurso do Delegado, por meio do discurso do
Promotor, por meio do discurso do Juiz. Se as suas tarefas não estivessem
divididas e delimitadas pela atividade funcional, não se saberia qual é a fala
de um e qual é a fala de outro (VERANI, 1996, p. 138). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Nessa breve pesquisa, objetivou-se refletir um pouco sobre as “tenebrosas

transações” entre a mídia e a violência, mais especificamente sobre a produção de

sentidos sobre a violência e o bandido a partir  do programa policialesco Cidade

Alerta Rio, exibido pela Record TV Rio, relacionando com a bibliografia lida ao longo

dos anos da graduação.  Pôde-se perceber  que os discursos do programa estão

alinhados  historicamente  a  discursos  de  certos  setores  da  sociedade  brasileira,

produzindo sentidos e contribuindo para a formação no imaginário social de certas

representações da violência e do bandido. Através do seu poder simbólico, podemos

dizer que a mídia manipula, buscando expressar e/ou criar uma realidade, agindo

politicamente. A imprensa, que a princípio fiscalizaria outros poderes, se torna um

poder, enquanto o âncora torna-se um juiz. 

    Se tratando de reportagens sobre a violência urbana, o apresentador reforça

determinada política de segurança pública e julga qual pena deve ser dada e para

quem. Pelos seus dispositivos de ocultação, clama contra a violência, ignorando o

seu  enraizamento  social.  Através  da  sujeição  criminal,  incrimina  certos  sujeitos

historicamente marginalizados socialmente e crê no endurecimento das penas ou no

próprio extermínio desses indivíduos como solução única para os conflitos sociais,

autorizando simbolicamente essas práticas. Podemos afirmar que o que está em

jogo  é  a  busca  da  legitimação  de  uma  visão  de  mundo,  de  uma  hegemonia

ideológica, através de uma prática jurídico-policial-midiática.

É fundamental construir uma outra política de segurança pública, focada na

defesa da vida e não somente de algumas vidas. Para isso, também é importante

combater a violência estrutural na sociedade brasileira e reduzir as desigualdades

sociais históricas. No âmbito comunicacional, é urgente ampliar os mecanismos de

regulação da mídia, justamente para garantir a liberdade de expressão e o respeito

aos direitos humanos, assim como a democratização dos meios de comunicação,

que hoje são propriedades de poucos, que regem o que deve ser ou não dito. Para

que  a  televisão  ou  outro  qualquer  meio,  “[…]  que  poderia  ter  se  tornado  um

extraordinário instrumento de democracia direta, não se converta em instrumento de

opressão simbólica” (BOURDIEU, 1997, p. 13). Nesse caso, que não se converta
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mais do que já é. Pode ser interessante aprofundar a pesquisa, com um corpus mais

extenso, assim como circular por outros programas e/ou outras regiões. 
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