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RESUMO 

 

 

O medo midiático sob a perspectiva fenomenológica do filófoso francês Paul Ricoeur com 

base em 27 reportagens policiais publicadas pelo periódico fluminense O Globo no ano de 

2003 é, em linhas gerais, o objeto dessa dissertação. A análise narrativa se concentra nos cinco 

primeiros dias das coberturas de um assalto a uma estação do metrô na Tijuca, no qual morreu 

a adolescente Gabriela do Prado Ribeiro, de 14 anos, e de um ataque à bala contra o campus da 

Universidade Estácio de Sá no Rio Comprido, no qual saiu ferida a estudante Luciana de 

Novais, então com 19 anos. Os crimes ocorreram em 25 de março e em 05 de maio de 2003. A 

dissertação evidencia vínculos mnemônicos estabelecidos por meio de elos redacionais e 

editoriais de modo a fornecerem o efeito de continuum narrativo, de caráter sensacionalista, 

com base principalmente no medo. Destaca-se a similaridade das configurações espaciais e 

temporais em ambas as coberturas, configurando idéias de fragilidade no ambiente urbano, 

medo da morte, das sedições e do outro, identificado como o traficante de drogas. A maneira 

como o diário articula temporalmente a experiência urbana na cidade do Rio aponta para o 
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entendimento de um passado de crimes ingênuos, contra uma idéia de violência cada vez mais 

brutal no futuro, com um presente em suspensão. Evidencia-se a disposição pelo jornal de uma 

série de elementos pertencentes ao imaginário das elites cariocas acerca da violência, de seus 

conflitos com outros grupos sociais e de suas visões de mundo para a configuração dos seus 

medos midiáticos. Os principais recursos teóricos são os conceitos de memória e tríplice 

mimese (prefiguração, configuração e refiguração), com ênfase na passagem da prefiguração à 

configuração narrativa. Conclui-se que esses medos midiáticos servem como artefato de 

memória para a disputa e manutenção de uma determinada estrutura simbólica compartilhada 

por parte dos habitantes do Rio. 

 

 

Palavras-chave: Narrativa. Medo. Sensacionalismo. O Globo. 
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ABSTRACT 

 

 

Mediatic fear under the phenomenological perspective of the French philosopher Paul 
Ricoeur, on the basis of 27 police reports published by Rio's newspaper O Globo in 2003 is the 
theme of this dissertation. The narrative analysis focuses on the first five days of the press 
covering of an assault to a subway station in Tijuca, in which died Gabriela do Prado Ribeiro, 14 
year-old, and of a bullet attack against Estácio de Sá University in Rio Comprido, in which left 
wounded the student Luciana de Novais, 19 year-old then. Crimes had occurred in March 25th 
and May 5th, 2003. This dissertation evidences mnemonic bonds established by writing and 
editing links in order to produce an effect of continuum narrative, in a sensationalist way, 
specially based on fear. It emphasizes the similarity between space and time configurations in 
both coverages, reminding feelings of fragility in urban environment, fear of death, uprising and 
the other, identified as the drug dealer. The way the newspaper articulates temporally urban 
experience in Rio points out to an understanding of the past as a time of naive crimes, opposed to 
an increasingly violent future and a present in suspension. It highlights the use that this newspaper 
does to a series of elements concerning violence, that belong to the imaginary of Rio's elites, its 
conflicts with other social groups and its worldview in order to configurate its mediatic fears. The 
main resources are the concepts of memory and threefold mimesis (prefigurating, configuration 
and transfiguration or refiguration), with emphasis in the conduction from the prefigured world to 
the narrative configuration. The conclusion is that mediatic fear works as a kind of memory 
device in the dispute and maintenance of one determined shared symbolic structure by part of Rio' 
s inhabitants. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Esta pesquisa nasceu da inquietação pessoal acerca da função do noticiário criminal na 

mídia de referência.1 Inicialmente, atribuíamos esse tipo de material jornalístico ao universo do 

entretenimento, por despertar curiosidade, afetos e sensações, mas não compreendíamos por que o 

relato de crimes cotidianos era tratado como tema relevante em um jornal como O Globo. 

Partíamos do preconceito de que o leitor daquele diário busca apenas informações 

pragmaticamente úteis. Insistindo em negar um apelo sensacionalista no jornal, enxergávamos 

nele a instrumentalização política do medo sem admitir que o leitor de O Globo opera também 

uma leitura popular da realidade.2 

Sentíamos que o noticiário criminal havia extrapolado a dinâmica tradicional do fait-

divers3, como casos isolados, adquirindo contornos de problema de natureza pública. O primeiro 

passo foi abandonar a crença de que toda notícia de crime é fait-divers. Estávamos cientes, 

entretanto, da impossibilidade de enveredar nossa reflexão para explicações localizadas na própria 

criminalidade, sob pena de fazer uma pesquisa sociológica ou antropológica ou de reduzir o 

trabalho à reprodução do senso comum, reificada inclusive no próprio jornal. Por isso, em vez de 

procurar possíveis razões intrínsecas à criminalidade para explicar a importância do noticiário 

sobre ela, era fundamental procurar as razões midiáticas da violência.  

Violência, aqui, não foi entendida como um dado da realidade, mas como a percepção 

midiática de um conjunto de fenômenos sociais, políticos, culturais que o jornal conceitua como

                                                 
1 Termo usado por AMARAL, Márcia Franz. Sensacionalismo, um conceito errante. Texto apresentado no GT 
Estudos de Jornalismo, no XIV Encontro Anual da COMPOS, UFF, Niterói: junho de 2005. 
2 Trataremos de cultura popular e sensacionalismo no capítulo 2. 
3 Sobre fait-divers, cf. BARTHES, Roland. Crítica e verdade. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 57-67. Tratamos do 
assunto no capítulo 1.  
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violência. Ou seja, dizer violência é já um agenciamento narrativo. (RICOEUR, 1994) Está 

excluída desse agenciamento uma série de atos de violência criminal, por exemplo, a doméstica4, 

e, principalmente, estados estruturais de violência, tais como a desigualdade social, a privação do 

acesso aos serviços de saúde pública, habitação, entre tantos outros, não classificados pelos 

jornais como violência.  

Mas, para além da perplexidade pessoal diante do interesse coletivo sobre a morte de um 

desconhecido ou um assalto, havia o problema do uso da linguagem sensacionalista para narrar 

esses fatos. Se a violência tinha se tornado fenômeno de relevância pública, então supúnhamos 

que ela deveria receber tratamento “mais sério”, isto é, não sensacionalista. Partíamos, mais uma 

vez, de um profundo sentimento discriminatório acerca dessa estética. Percebemos que as 

sensações estavam de tal forma imbricadas na temática da violência a ponto de um sentimento 

como o medo haver ganhado seguidas manchetes, tornado-se praticamente tema com relevância 

própria.  

Dentro do contexto da articulação midiática do medo em um veículo de comunicação 

com status não-sensacionalista, propusemos inicialmente duas questões. A primeira diz respeito 

ao por quê da necessidade de um periódico como O Globo construir narrativas que privilegiam o 

medo. Desdobramento desta, a segunda pergunta refere-se aos objetos do imaginário em torno 

dos quais se constrói esse medo midiático no que concerne ao tema da violência urbana. Ou seja, 

                                                 
4 Sobre tratamento particularizado do problema da violência doméstica contra a mulher pelas instituições judiciárias 
cf. CARRARA, Sérgio. ENNE, Ana Lúcia. VIANNA, Adriana R. Barreto. "Crimes de bagatela: a violência contra a 
mulher na justiça do Rio de Janeiro". In: CORRÊA, Mariza (org.). Gênero e Cidadania. Campinas (SP): Unicamp, 
2002, p. 71-106.  



de quais figuras do imaginário carioca O Globo dispôs para configurar essas narrativas do medo 

e por que especificamente essas e não outras?5 

Portanto, o objeto teórico desta pesquisa é a narratividade jornalística do medo. 

Narratividade não de qualquer jornal, mas especificamente de O Globo. A opção por este diário 

se deu por acreditarmos que nele seria profícua a tensão entre a expectativa de referencialidade e 

as estratégias ficcionalizantes do sensacionalismo. Acreditamos que a investigação sobre o 

sensacionalismo em um jornal em princípio não sensacionalista favoreceria o desenvolvimento 

da reflexão de modo menos óbvio.  

Para estudá-la, escolhemos como objeto empírico duas coberturas policiais realizadas no 

ano de 2003: a primeira sobre a morte da adolescente Gabriela do Prado Ribeiro, de 14 anos, 

durante um tiroteio em uma estação do metrô, na Tijuca, em março, e a segunda sobre um ataque 

a tiros a um campus universitário do Rio Comprido, no qual saiu ferida a aluna Luciana de 

Novaes, então com 19 anos, em maio.6 Limitamo-nos aos cinco primeiros dias de cada cobertura 

por considerarmos suficiente o material para a reflexão e para a análise proposta, em função da 

metodologia escolhida.  

As duas coberturas foram selecionadas porque nelas o dimensionamento público de 

dramas privados era bastante nítido, a ponto de ambos os episódios parecerem pertencer a um 

mesmo continuum narrativo. Houve pelos menos três elos entre as duas histórias. O primeiro foi 

estabelecido por O Globo ao relatar a visita da mãe de Gabriela, Cleide, ao Hospital Pró-

                                                 
5 Sobre imaginário, cf. DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. Lisboa (Portugal): Editorial 
Presença, 1989. E PATLAGEAN, Evelyne. "A história do imaginário". In: LE GOFF, Jacques (org.). A nova 
história. Coimbra (Portugal): Livraria Almedina, 1990.  
6 O material que serviu como base para esta análise soma um volume de 26 páginas de cobertura (10 do caso 
Gabriela, 16 do Luciana), incluindo as chamadas de primeira página. O total de reportagens foi de 27 matérias (nove 
de Gabriela e 18 de Luciana), incluindo os boxes. Essas matérias foram publicadas de 26 a 30 de março e de 6 a 10 
de maio de 2003. Foram excluídos os editoriais.  
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Cardíaco, onde Luciana estava internada. A segunda ligação apareceu no segundo dia de 

cobertura, na foto da primeira página, em que os amigos de faculdade de Luciana simulavam 

uma pomba da paz com as mãos, mesmo gesto feito por Gabriela na fotografia que serviu de 

rubrica7 para seu próprio caso. O terceiro ponto em comum a Polícia Civil se encarregou de 

fornecer ao afirmar que um dos acusados como responsável pelo disparo que atingiu a estudante 

ser o mesmo suspeito de comandar o assalto ao metrô: Carlos Eduardo Soares Ramalho. 

Além disso, no decorrer das coberturas o medo acabou se transformando em protagonista. 

No quinto dia do episódio Gabriela e no segundo do caso Luciana, O Globo começou a utilizar 

esses acontecimentos como pretexto para uma série de outras reportagens que apontavam para a 

idéia de disseminação espacial e temporal do medo. O sentimento de insegurança, para o jornal, 

havia alcançado jardins de infância, outras universidades e vias expressas. Isso nos levou a crer 

que, mais do que um argumento midiático, a sensação do medo podia funcionar como aquilo que 

efetivamente interligava e moldava as diferentes reportagens em um único fluxo sensacional. 

Creditamos o resultado desta pesquisa à escolha do objeto empírico por sua riqueza de detalhes e 

nuances, permitindo enorme gama de análises que infelizmente não tivemos oportunidade de 

desenvolver. Esse material, no nosso entender, merece ser analisado sob múltiplos pontos de 

vista e teorias.  

Nossa primeira hipótese é que se produziu nessas coberturas um efeito de continuidade 

por uma memória8 compartilhada do medo, disseminado temporal e espacialmente na 

representação midiática da realidade. Essa hipótese, evidentemente, forçou-nos a alterar 

                                                 
7 Marca gráfica que identifica diferentes reportagens pertencentes a um mesmo assunto, a uma mesma cobertura 
mais ampla. No caso Gabriela, a rubrica foi um pequeno quadro, com sua fotografia simulando a pomba da paz com 
as mãos e o título "A guerra do Rio" (comparar figuras 1, 2 e 3, capítulo 1). 
8 Trataremos especificamente da questão da memória no capítulo 4.  
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imediatamente a maneira como encarávamos o jornalismo de sensações, não mais como sendo 

exclusividade de periódicos tidos como populares. Em vez disso, percebemos uma espécie de 

economia estética do sensacionalismo, que potencializa a materialidade da relação midiática com 

o ambiente urbano e temporal. O estranhamento inicial frente à relevância conferida à 

reportagem policial por O Globo acabou se tornando distanciamento privilegiado para a reflexão 

sobre a relação do habitante do Rio com sua cidade imaginada e mediada pelo medo midiático.  

A segunda hipótese que norteou este trabalho é que o medo midiático configurado nessas 

duas coberturas circula em torno de alguns fantasmas específicos do imaginário de determinado 

grupo social carioca. Este medo estaria objetivado principalmente em três elementos: em uma 

determinada alteridade construída como inimigo interno e que, se variou historicamente de 

personagens, hoje estaria encarnada na figura do traficante de drogas. O segundo elemento é a 

morte imprevisível sob ponto de vista racional. Acreditamos também estar em jogo nesse 

elemento a ansiedade em domar o tempo, empreitada moderna para a qual a morte não-natural 

seria a evidência do fracasso. Por fim, o terceiro objeto do imaginário em torno do qual 

transitaria esse medo midiático é a percepção de fragilidade na metrópole. Evidentemente, esses 

três elementos não se apresentam de modo isolado, mas se articulam nas coberturas como um só 

temor, quase sempre difuso. A decomposição desses medos seguiu apenas um objetivo analítico.  

É preciso destacar que os medos midiáticos dos quais tratamos não representam a 

totalidade dos temores possíveis nos meios de comunicação, apenas alguns deles. Nem 

representam os anseios de toda a sociedade carioca, apenas alguns de determinado público que 

compartilha a leitura de O Globo. Além disso, queremos deixar claro, se ainda não ficou, que 

estamos tratando de medos midiáticos, não dos medos que as pessoas possam realmente cultivar 
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individualmente em suas vidas. Perceber as múltiplas leituras desse medo midiático não fez parte 

dos objetivos deste trabalho. 

Para desenvolvermos nossa investigação recorremos principalmente à fenomenologia de 

Paul Ricoeur (1994) e sua teoria da compreensão do mundo com base na capacidade humana de 

narrar. A partir de Ricoeur, compreendemos que narrar é uma forma de estar no tempo, ou seja, 

de ser no mundo. Tudo o que acontece se desenvolve na duração e só existimos no tempo. "Vejo 

nas intrigas que inventamos o meio privilegiado pelo qual reconfiguramos nossa experiência 

temporal confusa, informe e, no limite, muda (...)" (RICOEUR, 1994, p. 12) É através da poética 

que o homem reconfigura seu viver, seu agir, seu sofrer.  

Diante da complexidade da obra de Ricoeur, preferimos dar um passo pequeno a arriscar 

empreitadas das quais não daríamos conta. Por isso, focamos como auxiliar metodológico para 

esta pesquisa a proposta do autor de estabelecer uma análise temporal da narrativa, que 

desenvolveremos no capítulo 4. Entretanto, antes de apresentarmos o percurso desta dissertação, 

é preciso esclarecer dois conceitos aristotélicos reelaborados por Ricoeur que fundamentaram 

nosso raciocínio e que aparecem em alguns momentos no texto. São eles muthos e mimese.  

Adotar a idéia de o muthos ser a própria tessitura da intriga nos obriga a não mais 

distinguir narrativas históricas (jornalísticas) e ficcionais (obra literária), já que se tratam de duas 

formas de composição dos enredos, de disposição dos fatos. Ou seja, ambas as classes narrativas 

são muthos, com diferentes formas de referencialidade do mundo, com suas próprias estratégias 

de verossimilhança. Salvo exceções que indicaremos entre parênteses, quando dissermos ficção 

estaremos nos referindo ao muthos aristotélico, já que entenderemos que o jornalismo também 

compõe enredos (p. 58). "A palavra ficção está livre para designar a configuração da narrativa de 
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que a tessitura da intriga é o paradigma, sem dar atenção às diferenças que só concernem à 

pretensão à verdade das duas classes de narrativa." (Idem, ibdem, p. 102)  

O segundo conceito, ainda mais importante, que guiou este trabalho, é o de atividade 

mimética. Mimese aqui não será entendida como imitação, cópia, mas como representação, ou 

ainda: dinâmica de transposição da realidade em obras representativas (p. 60). A mimese, para 

Ricouer, não é cópia, porque produz algo. Ela é a operação que liga a existência prática ao 

muthos. A consideração de que existe uma realidade prática que antecede a composição poética e 

que a sucede levou o autor a desdobrar a mimese aristotélica em três operações, ou seja, em três 

estágios da representação: prefiguração (mimese I), configuração (mimese II) e refiguração 

(mimese III). Esses conceitos aparecerão inúmeras vezes nos capítulos a seguir. A mimese I é o 

contexto, a referência de mundo que precede o exercício poético. A mimese II é a própria 

mediação narrativa, enquanto a mimese III, o ponto de chegada, a recepção do leitor e sua 

reelaboração do mundo.9  

Há que se fazer uma ressalva em relação à tríplice mimese quanto à possibilidade de 

compreendê-la como um círculo vicioso. Sobre isso Ricoeur alerta que os três estágios da 

representação mimética formam um arco hermenêutico não-vicioso já que cada um deles é 

intervenção criativa no mundo e mesmo o último estágio (mimese III) depende da interpretação, 

ou seja, da imaginação produtora.  

Esta dissertação enfoca a passagem da mimese I para a mimese II, entendendo a primeira 

como substrato imaginário acerca da cidade e da experiência temporal do qual O Globo extrai 

sua inteligibilidade e constrói sua mediação (mimese II) da representação do medo por meio das 

                                                 
9 Analisamos com detalhes da tríplice mimese no capítulo 4. 
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narrativas policiais. Com a mimese II, abre-se o reino do "como se", ou seja, a própria operação 

mediadora da compreensão do mundo, portanto, lugar onde atuam os meios de comunicação. 

Além do muthos e da tríplice mimese discutidas por Ricoeur, há dois outros conceitos 

chaves para compreender o pensamento desenvolvido nesta pesquisa, tributários do historiador 

Jean Delumeau (1996). Trata-se do binômio medos subjetivos/medos objetivados. Mesmo os 

medos subjetivos não são individuais, pois Delumeau está pensando nos temores sentidos pelas 

coletividades. O que ele entende por medos subjetivos são aqueles temores que arquitetam os 

imaginários e que os homens materializam em determinados objetos históricos, ou seja, que 

objetivizam em certos lugares simbólicos.10 Tentamos identificar nas narrativas das duas 

coberturas alguns desses medos objetivados.   

Os capítulos 1 e 2 concentram a análise da configuração da experiência urbana das 

coberturas Gabriela e Luciana. No capítulo 1, há uma breve demarcação do significado de O 

Globo no universo do jornalismo carioca e a descrição do contexto do noticiário na época em 

que surgiram os dois casos estudados. Em julho do ano anterior (2002), O Globo havia 

publicado o que classificou com “onda de horror”, quando o traficante Luiz Fernando da Costa 

teria ordenado de dentro da cadeia uma série de atentados na cidade. No início de 2003, com a 

expectativa acerca do novo governo (Rosângela Matheus substituindo Benedita da Silva), o 

jornal deu destaque a cada novo episódio classificado como “violência generalizada”. 

Acentuando o teor bélico das narrativas, em 20 de março teve início a invasão norte-americana 

ao Iraque.  

                                                 
10 Poder simbólico é "aquele poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 
querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. (...) poder de construir o dado pela enunciação, de 
fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, 
portanto, o mundo..." BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil Ltda, 2004, p. 
7-15. Trataremos dos lugares simbólicos de objetivação dos medos principalmente no capítulo 3.  
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Esse primeiro capítulo destaca também os elos redacionais e editoriais que promoveram 

efeito de continuidade não somente entre essas duas coberturas, mas que as inseriram em um 

fluxo maior de notícias sensacionais sobre a violência. A partir do levantamento do noticiário 

policial daquele ano, procurou-se traçar uma espécie de mapa imaginário do medo, o que 

permitiu visualizar a configuração midiática dos perigos de cada bairro. Esse passo foi 

importante para demonstrar a articulação simbólica das expectativas, anseios e projeções acerca 

do espaço em que se vive. Destacamos a percepção de fragilidade e imobilidade das duas 

personagens, cujos corpos se confundem narrativamente com a cidade e seus destinos.  

Para realizarmos esse capítulo, produzimos uma síntese das matérias publicadas em O 

Globo em quadros redutores, que nomeamos “experiência urbana” e que estão no Apêndice I. 

Eles resumem de modo livre as marcas textuais e visuais das coberturas que julgamos ser 

orientadoras do sentido da experimentação da cidade. No capítulo 2, há o desdobramento dessa 

análise inicial, com outros dois quadros metodológicos baseados na experiência urbana sob o 

ponto de vista específico das sensações evocadas nessas narrativas. Embora tenhamos optado por 

deixar os quadros II e III no Apêndice I e os quadros IV e V no Apêndice II, os quatro 

contribuíram para a composição dos dois primeiros capítulos.  

No capítulo 2, portanto, continuamos tratando da experiência urbana, enfocando as 

sensações acionadas por essas coberturas. Mostramos que duas (a dor e o medo) das quatro 

principais sensações que estruturam o melodrama, segundo o esquema de Martín-Barbero 

(2001), aparecem com nitidez nos casos Gabriela e Luciana, evidenciando uma configuração 

melodramática da realidade, o que reforça a tese de que O Globo também trabalha com o modo 

popular do fazer jornalístico, a despeito de seu status de imprensa de referência. Tentamos 

evidenciar ainda que, sob pena de colocar em risco essa distinção social conquistada 
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principalmente nos últimos 50 anos, O Globo evita, por exemplo, o riso. Há uma dosagem, 

portanto, das sensações, para que se mantenha uma espécie de revestimento de credibilidade em 

uma cultura que discrimina o jornalismo sensacional. 

O passo seguinte foi, no capítulo 3, discutir a idéia de medo e tentar mapear, a partir 

dessa prefiguração histórica no Rio de Janeiro, alguns medos midiáticos encontrados nas duas 

coberturas. Localizamos os medos da morte, do outro em relação a um determinado grupo social, 

das sedições e da desordem como iminência de uma possível inversão social. Todos esses 

temores encontram-se objetivados narrativamente na construção das imagens dos traficantes e da 

violência urbana, como algo difuso, generalizado e impreciso, quase a-histórico. 

Esses temores midiáticos dependem de uma certa arquitetura temporal, analisada no 

capítulo 4. Nele, decompomos algumas das múltiplas temporalidades construídas nas narrativas 

publicadas por O Globo. Também enxergamos composições miméticas nas fotografias e na 

disposição editorial. Identificamos a configuração desses medos midiáticos a partir da tessitura 

de temporalidades cíclicas, lineares, cronológicas, retrospectivas e prospectivas, com sucessões 

aceleradas ou retardadas de agoras. Nos enredos de O Globo, um ideal de passado mais pacífico 

é repetidamente reconstruído em função de cada novo crime narrado. Esta atualização 

progressiva da violência fornece a sensação de ela se tornar cada vez mais agressiva no presente 

e ainda pior no futuro. Portanto, além da distribuição espacial que O Globo dá a seus medos, o 

periódico elabora também a difusão temporal de seus temores midiáticos.  

Para melhor explicar o que entendemos por disseminação temporal do medo recorremos 

ao conceito de memória, principalmente em Halbwachs (1990). Isso nos permitiu pensar a 

sobrevivência e a disputa pelos modos de interpretação e de agir no mundo do qual fazem parte 

os medos. Nesse último capítulo mostramos que os elos redacionais e editoriais que destacamos 
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nos capítulos 1 e 2 participam de uma determinada memória do medo, constituindo o mais sólido 

vínculo entre passado, presente e futuro da violência. Por meio dessa memória narrativa do medo 

midiático, estabelecem-se certas posições de vitimização no teatro melodramático que pauta a 

interpretação da realidade.  

Gostaríamos que a crítica acadêmica ao jornalismo fosse redirecionada, mas, se é 

pretensão acreditar que este trabalho possa contribuir para isso, pelo menos já resultou na 

alteração do entendimento da autora, o que já é muito. Acreditamos na necessidade de ampliar o 

horizonte das críticas para além da questão ética, de manipulação ou da análise de um veículo, de 

modo a discutir processos mais decisivos em jogo no universo midiático: as arquiteturas 

simbólicas em permanentes disputas. 
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1 ELOS DAS COBERTURAS: 

O MAPA DO MEDO E A EXPERIÊNCIA URBANA 

 

 

Eram mais ou menos três e meia da tarde de uma terça-feira. Cleide esperava a filha em uma 
estação do metrô. As duas iriam comprar um vestido para que a menina fosse a uma festa no 
final de semana. Era a primeira vez que deixava a única filha, de 14 anos, sair sozinha e 
imaginou que o metrô fosse o meio mais seguro. Gabriela só teria que viajar um pequeno 
trecho, da Estação São Francisco Xavier até a Estação Saens Pena, ambas em bairros do 
subúrbio do Rio. Mas a filha estava demorando demais. Então Cleide ouviu comentários a sua 
volta de que a Estação São Francisco Xavier fora assaltada. Apreensiva, ligou para o marido e 
pediu que ele fosse procurar Gabriela. Carlos correu até a outra estação e não encontrou a 
menina, mas seus óculos caídos no chão, junto à escada. A filha já estava morta.  

Esta história foi contada em detalhes pelo jornal O Globo, no dia 26 de março de 2003, 
desencadeando uma longa cobertura. Exatamente 41 dias depois desse episódio, outra jovem 
foi atingida por um disparo de arma de fogo. Desta vez, o crime ocorreu em um campus 
universitário no Rio Comprido, também na Zona Norte, quando alguns traficantes teriam 
ordenado o fechamento da universidade em represália a uma suposta extorsão realizada por 
policiais militares. Se a direção se negasse a obedecer, a universidade seria alvejada. Tendo 
ela obedecido ou não, tendo os disparos sido feitos de dentro da universidade ou não, o fato é 
que na manhã de 5 de maio de 2003, balas cruzaram o campus e uma delas se alojou na coluna 
cervical da estudante Luciana de Novaes, de 19 anos, que ficou tetraplégica. Essas duas 
histórias receberam farta cobertura do jornal O Globo, mas reduziremos nossa análise a dez 
dias somando 

um volume pesquisado de 26 páginas (10 do caso Gabriela, 16 do Luciana) de cobertura,
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totalizando 27 matérias (nove de Gabriela e 18 de Luciana).11  

Mas o que representou esse noticiário no contexto jornalístico carioca? O que significava, do 
ponto de vista de difusão, o jornal O Globo no início dos anos 2000? 

Esse capítulo tem por objetivo mostrar como as notícias policiais particularizadas nas 
coberturas desses dois casos, que estamos nomeando aqui Caso Gabriela e Caso Luciana, pelo 
jornal O Globo constroem uma espécie de continuum narrativo que pode ser identificado por 
elos de significação que as interligam. A criação de uma memória do medo constitui um dos 
principais elos que encadeiam as duas coberturas, ao lado da descrição da similaridade da 
experiência urbana em ambas as histórias, a partir dessa mesma memória. 

É principalmente sobre essa experiência que trata este capítulo.  

 Mas antes de começar a reflexão, é fundamental contextualizar o jornal, objeto de nossa 
análise, bem como o momento em que se deu a inclusão nas páginas dessa publicação das 
notícias dos casos Gabriela e Luciana. Esses múltiplos contextos inauguram a primeira parte 
desse capítulo. 

 

1.1 O CONTEXTO DAS COBERTURAS 

 

Segundo a Associação Nacional de Jornais, a circulação e o tempo que o leitor 
dedicava aos jornais vinham caindo desde 2001, afetando os principais títulos do país12. Do 
ponto de vista do noticiário, podemos dizer que o ano de 2003 foi relativamente morno. Não 
houve eleições, nem Olimpíadas, nem Copa do Mundo de futebol, nem grandes catástrofes. O 
maior destaque naquele ano foi a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 20 de março. A 
Editoria Rio13 chegou a aproveitar o gancho da guerra americana (chamada pelo jornal "A 
guerra de Bush") para ajudar a dar sentido ao que aconteceu no metrô carioca. Depois que o 
tio de Gabriela declarou "Fomos derrotados nesta guerra", O Globo passou a usar o título "A 
guerra do Rio" na rubrica das reportagens sobre o caso em oposição à "Guerra de Bush". A 
guerra do Rio e a Guerra de Bush compartilharam as primeiras páginas por três dias 
consecutivos, indicando o sentido belicoso atribuído à violência urbana.  

Mas certamente o que recebeu maior atenção da mídia brasileira ao longo daquele ano foi o 
desempenho do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inaugurava seu mandato sob 
grande expectativa. Esses temas, porém, pertenciam a outras seções daquele periódico. À 
Editoria Rio não restava muito material noticioso, com exceção do primeiro ano da 

                                                 
11 As chamadas de primeira página foram contabilizadas como coberturas e não como matérias. O caso Gabriela 
esteve na primeira página em quatro dos cinco dias estudados. Já o caso Luciana, nos cinco dias, foi manchete ou foi 
coordenada dela. Também contabilizamos as notícias que, mesmo não tendo relação direta com os casos, 
referenciavam o episódio de alguma forma.  
12 Os diários brasileiros sofreram sucessivas quedas de circulação de – 2,7 (2001), - 9,1 (2002) e – 7, 2 (2003). O 
Globo, que variava entre a quarta e a segunda posição entre os maiores jornais do país, foi atingido com queda 
acumulada de 14,5%, de 2001 a 2003. Já o tempo dedicado à de leitura de jornais caiu de 64 min (de segunda a 
sábado) em 2001 para 47 min em 2003. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS. Dados. Disponível em: 
www.anj.org.br. Acesso em: 21/01/2006. 
13 Editoria Rio: seção responsável pela cobertura local da administração do Estado do Rio.  
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governadora Rosângela Matheus à frente do cargo. Já no nono dia do mandato, o jornal O 
Globo deflagrou uma série de reportagens sobre a denúncia de que Rodrigo Silveirinha 
Corrêa, ex-subsecretário de Administração Tributária do ex-governador Anthony Garotinho, 
marido da governadora, estava envolvido em um esquema de desvio de verbas públicas e 
lavagem de dinheiro.  

No dia 25, ainda de janeiro, o jornal escolheu como manchete "Tráfico volta a espalhar 
violência". Observa-se na manchete a referência explícita a acontecimentos anteriores, o que 
fica evidente através do emprego do verbo voltar, como se os fatos relatados fossem uma 
continuação de outros ocorridos cinco meses antes e classificados como onda de horror. 
Durante cinco dias seguidos a partir daquele 25 de janeiro, as manchetes do jornal seriam 
sobre o mesmo assunto: as ações de traficantes. Com a proximidade do carnaval, as 
reportagens passaram a falar da possibilidade de intervenção federal e do uso das Forças 
Armadas para proteger a cidade durante o período, o que realmente ocorreu. Vinte dias mais 
tarde, a manchete de O Globo voltou a tratar de ações criminosas: "Juiz que cuidava de Beira-
Mar é executado com quatro tiros em São Paulo."  

É nesse contexto que 11 dias depois é noticiado o evento que inaugura o caso Gabriela. 

Em maio, pouco antes do dia das mães, aparece o caso Luciana. É importante ressaltar que os 

editores das várias seções de um grande periódico concorrem entre si diariamente por volume de 

páginas, assim como por espaço na primeira página. A Editoria Rio não produziria muitos outros 

casos de grande repercussão naquele ano. As exceções foram as denúncias de envolvimento do 

secretário estadual de Esporte e Lazer, Francisco Manoel de Carvalho, o Chiquinho da 

Mangueira, com traficantes e o misterioso assassinato do casal de americanos Staheli, este último 

tratado nos moldes clássicos do romance policial noir. 

O enredo do caso Staheli se assemelha ao romance noir por apresentar como história a 

própria investigação, realizada por um profissional da polícia, como um narrador que parte do 

presente para reconstituir o passado. No caso de algumas reportagens jornalísticas, o papel desse 

investigador profissional pode ser desempenhado inclusive pelo repórter de polícia. Acreditamos 

que a reportagem policial contemporânea se aproxima mais, sob o ponto de vista do enredo, do 

romance noir, e não do romance policial clássico de enigma, porque neste último o narrador é 

introspectivo, analisa os aspectos psicológicos dos suspeitos, como um perscrutinador da alma 

humana. No romance noir, ao contrário, o narrador exibe aspectos exteriores da trama e não há 

uma conclusão definitiva para a investigação que ilumine todo o passado. O desfecho não é 
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conclusivo, exatamente como acontece com a reportagem policial, que segue o fluxo de um 

adiamento perpétuo das investigações, configurando mais uma novela do que um romance.14  

A descrição do contexto serve para mostrar que os objetos desta pesquisa não configuram 
isoladamente uma idéia de violência, possuindo relação de interdependência com outras 
reportagens que assim passam a constituir uma espécie de continuum narrativo15 sobre o tema 
midiático da violência. Embora não tenhamos por objetivo dar conta dessa representação mais 
geral, que atravessa inclusive outros veículos, é importante destacar que parte dos sentidos de 
violência presentes nas coberturas Gabriela e Luciana não se encerra nelas próprias como se 
fossem fait-divers. 

É importante não simplificar a análise das reportagens policiais à teoria do fait-divers, 

porque nem toda reportagem policial é sensacionalista e nem tudo o que é sensacionalista é fait-

divers.  

 

Roland Barthes (2003) descreveu o fait-divers como uma notícia geral que se alimenta de 

crimes e catástrofes, mas que costuma tratar de fatos prodigiosos, o acaso, o improvável, o 

cúmulo da improbabilidade. É comum que seja cômico e que contenha antíteses, reforçando o 

efeito de improbabilidade dos acontecimentos. Por isso Barthes afirma que a estrutura do fait-

divers é similar à do romance, porque não requer memória prévia. O fait-divers se encerra em si 

mesmo e ainda que a história tenha continuação, ela tem que ser auto-suficiente, com começo, 

meio e fim.  

Duarte (2003, p. 216) também utilizou o conceito de fait-divers para evidenciar aspectos 

atemporais das notícias. Seu objetivo, porém, era apontar uma hipertrofia da dimensão narrativa 

de entretenimento em textos que para ele deveriam ser informativos, em um processo de 

ficcionalização dos fatos. Não descartamos a possibilidade de haver elementos atemporais nas 

duas coberturas analisadas, mas isso não as torna fait-divers. Suas estruturas se assemelham mais 

a uma novela, com vários capítulos, com uma trama que ultrapassa suas fronteiras, indo buscar 

significações em notícias anteriores, e preparando terreno para as posteriores, em um continuum 

narrativo, como já enfatizamos.  

Esse continuum se dá tanto por estratégicas editoriais quanto redacionais. Durante três 
dias consecutivos o caso Gabriela, por exemplo, foi publicado na primeira página lado a lado 

                                                 
14 Sobre o romance policial cf. REIMÃO, Sandra. Literatura policial brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2005.  
15 Narrativa é um texto no qual se relata uma história. É a mediação entre o homem e o tempo (RICOEUR, 1994, 
1995, 1996). Sobre narrativa, ver capítulo 4.  
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da "Guerra de Bush", transferindo editorialmente um sentido de violência de Estado para a 
"Guerra do Rio". Duarte (ibidem) mostra o quanto a metáfora da guerra não-declarada é 
prejudicial à cidadania das classes menos favorecidas, com sua perpétua estigmatização, além 
de reforçar uma idéia de Estado fraco, em uma clara demanda por mais repressão.  

 

1.1.1 Os elos 

 

Na redação das reportagens, esse continuum do sentido da violência fica ainda mais evidente, 
como quando O Globo diz que "Tráfico volta [original sem grifo] a espalhar violência". Essa 
ameaça produz necessidade da intervenção das Forças Armadas na cidade durante o carnaval, 
frente à ameaça do poder do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, em 
uma cadeia de histórias de violência. Essa cadeia discursiva, ou continuum narrativo, como 
temos chamado, fica evidente por meio dos signos compartilhados por ambas as coberturas. 
Houve pelos menos três pontos em comum entre as histórias dos casos Gabriela e Luciana.  

 

O primeiro foi estabelecido por O Globo ao relatar a visita da mãe de Gabriela, Cleide, ao 
Hospital Pró-Cardíaco, onde Luciana estava internada. O segundo fica evidente na foto da 
primeira página, em que os amigos de faculdade de Luciana simulavam uma pomba da paz 
com as mãos, mesmo gesto feito por Gabriela na fotografia que serviu de rubrica para seu 
próprio caso. Essa imagem apareceu já no segundo dia de cobertura. O terceiro ponto em 
comum a Polícia Civil se encarregou de fornecer, ao afirmar que um dos apontados como 
responsável pelo disparo que atingiu a estudante seria o mesmo suspeito de comandar o 
assalto ao metrô, Carlos Eduardo Soares Ramalho, o Nego. 

 

Figura 1: 

 

 
Fotografia de Gabriela na primeira página do dia 27/03/03. 
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Figura 2:  

 

 
Rubrica usada na cobertura do caso Gabriela. 

Figura 3:  

 

 
Fotografia na primeira página (07/05/03) do caso Luciana. 

 

Entretanto, há outros três e fundamentais elos entre as duas coberturas. O primeiro está 
enraizado de maneira profunda nas práticas jornalísticas e fornece a continuidade não somente 
dessas mas de outras histórias. Trata-se da forma como é configurada a narrativa sensacional. 
Assim como os romances de cavalaria medieval (BAKHTIN, 1993, p. 268-274), as notícias 
sensacionais funcionam como se cada reportagem fosse repositório de personagens, dramas, 
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sensações e afetos que se atualizam a cada nova notícia. Ao tratar da teoria do romance, 
Bakhtin fornece algumas pistas fundamentais para o entendimento da idéia de continuidade 
narrativa em determinadas tipologias textuais.  

Para ele, os heróis de cavalaria não são heróis de romances isolados: são heróis de ciclos. 
Dessa forma, não pertencem a quem particulariza sua face sob a forma de texto, isto é, não são 
propriedades dos romancistas. Como heróis épicos pertencem ao “repositório comum das 
figuras que é na verdade internacional e não nacional como no épico.” (Idem, ibidem, p. 270) 

Evidentemente que a reportagem policial não trata de aventuras épicas. O que 
queremos mostrar é que tal como na tipologia estudada por Bakhtin, também ela recorre a 
personagens e enredos que transcendem uma única notícia. Isso não quer dizer que as 
histórias sejam atemporais, mas que criam entre si a impressão de um fluxo do sensacional 
(BARBOSA, 2005). Nesse fluxo, o medo ocupa nas narrativas jornalísticas lugar 
fundamental. 

Essa espécie de memória do medo constitui o segundo elo principal da cobertura policial16. 
Não se retêm na memória dados sensoriais como cópia da realidade. O conhecimento deriva 
de nossas experiências no presente, da confrontação cotidiana de nossa memória com um 
continuum presente (FENTRESS e WICKHAM, 1992, p. 38-40). Assim, podemos perceber 
cada novo crime noticiado como uma espécie de atualização de outros ocorridos 
anteriormente, fazendo parte de um mesmo tema. Deste modo, não é possível pensar a relação 
que os leitores de O Globo estabelecem com os relatos de violência sem compreender o fluxo 
do sensacional e a memória do medo que marcam a experiência cotidiana e o imaginário.17  

O terceiro elo que encadeia as duas coberturas é a similaridade da experiência urbana em 
ambas as histórias, a partir dessa memória do medo. Sobre essa experiência urbana falaremos 
de forma mais detalhada na segunda parte deste capítulo.  

 

1.2 O GLOBO E SEUS META-DISCURSOS 

 

                                                 
16 Estamos tratando da memória coletiva, tal como entendida por Halbwachs (op. cit.,1990, p. 51): "Tem como 
suporte um conjunto de homens, massa de lembranças comuns que se apóiam umas nas outras. Cada memória 
individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva [...] e esse ponto de vista muda de acordo com o lugar que o 
sujeito ocupa e suas relações com o meio." Ou seja, mesmo a memória individual se apóia na coletiva. Memória 
coletiva é viva, está em perpétuo processo e é localizada espacial e temporalmente, pois é limitada no tempo e 
compartilhada por um grupo social restrito. Portanto, há muitas memórias coletivas. As lembranças se movem e se 
completam pelas memórias individuais dos outros, dependem das trocas narrativas e nunca são as mesmas, ainda 
que as pessoas tenham vivenciado o mesmo fato. Sobre memória, cf. capítulo 4.  
17 Entendemos imaginário como "o conjunto de representações que ultrapassam o limite dos fatos comprováveis pela 
experimentação e pelos encadeamentos dedutivos que esta autoriza, o que equivale a cada cultura e, portanto, cada 
sociedade, logo cada nível de uma sociedade complexa, tenha o seu imaginário." (PATLAGEAN in LE GOFF, 
1990) Evelyne Patlagean complexifica ainda mais a definição ao afirmar que a fronteira entre o real e o imaginário é 
"variável enquanto território por ela delimitado permanece, pelo contrário, sempre e em todo lado, idêntico, pois que 
ele não é mais do que o campo por excelência da experiência humana, do mais coletivamente social até o mais 
intimamente pessoal." (Idem, ibidem) 
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Um dos jornais mais lidos do Rio de Janeiro desde a década de 70, O Globo era, em 

2003, o maior jornal do estado e o segundo maior do país, com uma circulação média de 253.410 

exemplares por dia18. Seu público engloba todos os segmentos sociais, incluindo os grupos 

populares, as classes C e D das pesquisas de audiência, disputadas com O Dia e com o Extra, 

este último pertencente à mesma empresa: Infoglobo Comunicações.  

Mais importante do que descortinar o perfil mercadológico do jornal é compreender o 

perfil simbólico do título. Fundado em 1925, O Globo sobreviveu a uma série de transformações 

no jornalismo brasileiro, sobretudo na década de 1950. Deixando de ser vespertino, efetuou uma 

série de modernizações gráficas, comprando novos equipamentos, o que lhe permitiu um horário 

de fechamento mais tardio, além de outras inovações técnicas (RIBEIRO, 2000). O Globo, 

naquela década, conseguiu dar um salto na sua tiragem, passando de 100 mil exemplares/dia em 

1951 para 218 mil/dia em 1960.  

Sobre os pilares do discurso da neutralidade, alcançado graças ao primado da 

objetividade como ideal estratégico do jornalismo19, reafirmou seu prestígio na década de 60 e 

70, ancorado na importância que a TV Globo que passaria a ser, nos anos 1970, líder absoluta de 

audiência em todo o território nacional. 

Para entendermos um pouco mais sobre o lugar que O Globo ocupa no jornalismo 

brasileiro, recorremos a alguns dos meta-discursos produzidos pelo periódico. Neste sentido, a 

exposição "80 anos de História nas páginas no Globo", realizada de 26 de julho a 11 de setembro 

de 2005, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-RJ), em comemoração ao aniversário do 

jornal, fornece indicadores preciosos da autoconstrução simbólica produzida pelo jornal. A 

exposição mostrou como a empresa Infoglobo espera que seu produto seja visto pela sociedade. 

Em primeiro lugar, como testemunha da história. Não somente de uma história local, mas 

principalmente mundial.  

Grande parte das reportagens selecionadas para a exposição dizia respeito a 

acontecimentos internacionais, o que sugere um desejo de se legitimar não somente como 

intermediário da vida local. Os fatos da política nacional também tiveram destaque, bem como as 

celebridades: atletas, estrelas de cinema e da TV, etc. Embora as reportagens policiais tenham 

                                                 
18 Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS. Dados. Disponível em: www.anj.org.br. Acesso em: 
21/01/2006.  
19 Sobre o tema cf. RIBEIRO, ibidem. 
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ocupado com freqüência as primeiras páginas de O Globo desde a década de 50, a exposição 

selecionou crimes violentos na primeira página somente a partir da década de 80.  

Percebemos, pois, um sentido de alteração que o jornal se propõe a dar aos crimes 

violentos, principalmente a partir das chacinas da Candelária e de Vigário Geral e das Operações 

Rio I e II. Inclui-se nesta tipologia também o seqüestro do ônibus 174, e mais recentemente a 

chacina da Baixada e o ataque ao ônibus 350. Tais crimes memoráveis parecem construir em si e 

no continuum de seus relatos uma certa idéia de violência associada às identidades fluminense e 

carioca, não mais como um fenômeno atemporal. No caderno especial publicado em 29 de julho 

de 2005, também em comemoração aos 80 anos do jornal, a frase "O Rio que tinha zonas de 

perigo passou a ser uma cidade perigosa" (p. 25) parece condensar os discursos sobre a violência 

disseminados nos múltiplos relatos de crimes. Na mesma página do caderno, O Globo explica 

que até a década de 60:  

 
[...] As grandes manchetes destacavam crimes passionais entre as classes 
média e alta. Por meses, o leitor seguia investigações e julgamentos, numa 
espécie de grande folhetim, de casos como o do crime do Sacopã e os 
assassinatos de Aída Cury e Dana de Teffé. (O Globo, caderno especial 80 
anos, 29/07/2005, p. 25)  

 

O que aparece é a idealização de um passado ingênuo, no qual os crimes eram passionais, 

em substituição a idéia de violência profissional. A profissionalização do crime parece estar 

próxima à metáfora da guerra, como obstrução da cidadania e reforço de estereótipos, tal como 

alerta Duarte (2003).  

Para O Globo, a diferença entre passado e presente do crime se explica pela própria 

natureza da criminalidade. Na página 24, esclarece a diferença entre os crimes do passado e os do 

presente, como se justificasse seu interesse pelo tema. O que surge na idealização construída pelo 

jornal é que os crimes de hoje são mais graves do que os de ontem. 

 
A preocupação dos cariocas com o aumento progressivo da criminalidade já 
existia nos anos 20, quando surgiu O Globo. No entanto, as duas últimas 
décadas do século XX assistiram a mudanças dramáticas retratadas dia a dia 
nas páginas do jornal. Os crimes passionais deram lugar ao crime organizado, 
alimentado pelo tráfico de drogas. (O Globo, caderno especial 80 anos, 
29/07/2005, p. 24) 
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O Globo define uma fronteira móvel, que varia entre os anos 60 e 80, para o que ele 

considera o passado e o presente do crime. Insinua que dentro dessa fronteira móvel, que 

curiosamente coincide com o período dos governos militares, houve uma mudança no perfil da 

criminalidade. A distinção entre o que é presente e o que é passado não é dada. Ela depende de 

uma consciência coletiva sobre essas duas noções temporais. 20 (LE GOFF, 1997d, p. 294) De 

qualquer forma, é importante assinalar que a definição do que é passado é sempre uma operação 

política em função de um planejamento de futuro.  

Essa suposta substituição de um modelo de violência midiática para outro merece um 

estudo próprio, como se da memória dessa nova violência dependesse a identidade de um Rio 

democrático. Não por acaso, tanto Borges (2005) quanto Duarte (2003) apontam o acirramento 

do medo midiático em períodos que antecederam as eleições com candidatos fortes de esquerda, 

como Leonel Brizola para presidência e Nilo Batista para governador, em 1994, logo depois das 

chacinas da Candelária e de Vigário Geral em 1993, e Lula, em 1989 (vide manchete de O 

Globo a cinco dias do primeiro turno: "Rio refém do medo", apud. DUARTE, 2003).  

O fato é que alguns acontecimentos são inseridos por O Globo em um continuum da 

violência sensacional. Já outros recebem tratamento diferenciado e dificilmente serão lembrados 

como fundadores de uma memória da violência. Portanto, os medos destacados nas coberturas 

dos casos Gabriela e Luciana dialogam necessariamente com um discurso mítico acerca da 

violência no Rio e com um continuum de outros medos.  

Os meta-discursos do jornal na contemporaneidade também podem ser percebidos no 

livro ilustrado "O Globo, primeiras páginas”. Nas 227 páginas que reproduzem nessa obra 

vendida a assinantes, a violência criminal teve bem menos destaque do que na exposição do 

CCBB. As primeiras páginas escolhidas para representar a história do jornal dão destaque 

principalmente à política internacional e nacional, ao esporte, como o futebol e o automobilismo, 

ao carnaval e às conquistas técnicas e editoriais do próprio jornal. O chamado crime organizado 

aparece pela primeira vez na coleção na primeira página de 11 de novembro de 1989 ("Tráfico 

ocupa até camarote da Mangueira"), ainda que sem a ênfase do comentário textual. 

A única primeira página que tem como tema a violência e que merece o comentário 

explícito do jornal é a que destaca a manchete “Paz. A cidade se une contra a violência, na 
                                                 
20 Este tema será retomado no capítulo 4. 

 19 



caminhada Reage Rio, a partir das 16 h, da Candelária à Cinelândia". Antes da era das balas 

perdidas, vivia-se a fase dos seqüestros. "A violência no Rio de Janeiro escapava do controle na 

primeira metade da década de 90. Os seqüestros se sucediam, enquanto o tráfico de drogas 

consolidava as bases nas favelas. Não parecia haver futuro para a cidade [original sem grifo]." 

(MARANHÃO, 2005, p. 186)21 

Através de uma espécie de manchete-convocatória, o jornal destaca no seu meta-discurso 

não só o papel fundamental da imprensa na convocação da população, mas o reconhecimento 

público através de prêmios que recebeu a partir de sua ação. Mais do que informar, o que jornal 

pretende fazer é continuar sendo o intermediário possível entre a população e o poder público. 

Através da mobilização que conseguiu, a população poderia cobrar das autoridades eficiência no 

combate a violência.  

 
Nesse momento, o carioca demonstrou que tinha condições de se mobilizar e 
agir para cobrar das autoridades o que elas são pagas para fazer: trabalhar com 
eficiência. Lançada a idéia pela ONG Viva Rio, o movimento de reação 
àquele estado de coisas recebeu o apoio de outros grupos organizados da 
sociedade e da população em geral. O Reage, Rio convocou uma manifestação 
histórica pela paz para 28 de novembro de 1995, uma terça-feira. Choveu. 
Mesmo assim, milhares de pessoas vestidas de branco ocuparam o Centro da 
cidade. Na véspera, havia sido anunciada a morte de um executivo 
seqüestrado. Aquela primeira página, do dia da manifestação, ganhou o 
Prêmio Esso de Criação Gráfica e Medalha de Prata da Society for News 
Design, SND. (Idem, ibidem, p.186) 

 
Feito esse percurso inicial cujo objetivo foi contextualizar o objeto empírico de nossa 

análise, na segunda parte desse capítulo nos propomos a tratar da questão do medo em 

contraposição à idéia de experiência urbana, mostrando como o jornal O Globo compõe uma 

espécie de mapa do medo ao enfocar nas páginas policiais a questão da violência urbana.  

 

1.3 A CIDADE E O MAPA DO MEDO  

 

O medo midiático está distribuído pela cidade do Rio das páginas de O Globo de maneira 

heterogênea. Analisando as primeiras páginas de 2003, ano dos casos Gabriela e Luciana, 

observa-se que, embora a Zona Norte, notadamente Bangu, a Linha Vermelha e a Avenida 

                                                 
21 Chamamos a atenção para o grifo, pois mais adiante trataremos do problema da memória da cidade. 
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Brasil, apareça fortemente marcada como lugar do medo, a ameaça se encontra em outras 

regiões, principalmente em Copacabana, na Zona Sul, bairro com maior número de referências 

nas reportagens policiais daquele ano com chamadas na primeira página. Também tiveram 

destaque a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a Avenida Brasil, na Zona Norte, o Centro, assim 

como Leblon e São Conrado, na Zona Sul, bairros com os mais altos IPTUs do Rio. 22 

 

 

QUADRO I 

Tipologia do Medo no Noticiário de O Globo - 2003 

 Bairro Nº de Chamadas Tipologia dos 

Assuntos 

1º lugar Copacabana  15 chamadas  pânico, meninos de 

rua, assalto a turistas 

2º lugar  Bangu  13 chamadas rebeliões no 

complexo  

penitenciário 

3º lugar  Linha Vermelha  12 chamadas balas perdidas, 

fechamento de pista 

4º lugar  Barra da Tijuca  11 chamadas estupro, crimes 

passionais e assaltos 

a motoristas  

5º lugar  Avenida Brasil e  

Centro 

10 chamadas cada balas perdidas, 

fechamento de pista 

e brigas de camelôs 

6º lugar  Leblon, São 

Conrado e Zona 

Sul toda 

8 chamadas cada assaltos a 

residências, 

tiroteios, 

fechamento de 

túneis 

Fonte: O Globo: jan-dez. 2003. 
                                                 
22 Foram pesquisadas todas as primeiras páginas do Globo de 2003 e contabilizadas as chamadas que tratavam de 
crimes violentos no município do Rio, incluindo os desdobramentos dos casos. Do total, apenas dez chamadas não 
diziam respeito a acontecimentos da capital.  

 21 



 

O primeiro problema que o quadro nos apresenta é o próprio recorte espacial do Rio. 

Arbitramos por não compartilhar a priori do antagonismo morro versus asfalto. Esse cuidado não 

ocorre em O Globo. Em suas páginas, as favelas que ficam em Copacabana não são identificadas 

como pertencentes a Copacabana. O fato é que ou os leitores do periódico estão tão 

familiarizados com o Pavão/Pavãozinho (situadas na divisa de Copacabana com Ipanema), por 

exemplo, que não é necessário localizar essas favelas ou a sua localização é incômoda. Percebe-

se um esforço de não compartilhamento de uma identidade de bairro com as favelas locais. A 

Rocinha, por exemplo, não fica em São Conrado, bairro nobre do Rio. Rocinha é apenas 

Rocinha.  

Um grupo de pessoas pode habitar o mesmo espaço e, no entanto, considerar diferentes 

qualidades na composição de sua cidade imaginada (HALBWACHS, 1990, p. 139). Os lugares 

não são só lugares. São valores que podem tanto unir quanto separar. Nesse caso, é nítida a não-

inserção das favelas na representação do bairro. Ou seja, na conformação mental da cidade, a 

localização no sistema econômico e na hierarquia social/racial se sobrepõe à localização espacial. 

“Todos esses grupos se sobrepõem às sociedades locais”, continua Halbwachs, 

enfatizando que essa ação, ao contrário de confundir, constrói novas regras que não guardam 

nenhuma relação com a configuração do espaço. “É por isso que não é suficiente considerar que 

os homens estejam reunidos num mesmo lugar, e guardar na memória a imagem desse lugar para 

descobrir e se lembrar a que sociedades eles se ligam." (Idem, ibidem, p. 139) 

 

Assim, uma mesma sociedade pode ter diferentes memórias, construindo, por exemplo, 

vários Rios do medo. Calvino (1990) descreve múltiplas cidades habitadas principalmente por 

aqueles que as narram ou que delas ouvem contar. Para o escritor, as cidades são antes de tudo as 

histórias contadas sobre elas, só existindo enquanto narrativas que circulam. A cidade não 

determina os medos e os desejos, mas oferece a forma que vão adquirir as armadilhas desses 

sentimentos. Também não se deve ser idealista, como adverte o próprio Calvino, e imaginar que 

as cidades mentais existam independentemente da cidade em si. Não se deve confundir a cidade 

com os discursos sobre ela (idem, ibidem, p.59). Mas o que o autor põe em relevo é que as 
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cidades são compreendidas e construídas segundo as teias de relações que nelas se dão, 

incluindo-se a imaginação.  

A cidade é feita da memória das pessoas que nelas habitam assim como daqueles que 

nunca estiveram lá. Mas ela não precisa contar seu passado: "ela o contém como as linhas da 

mão" (CALVINO, 1990, p.14), no traçado das ruas, na cor e na forma das casas, nas árvores, nas 

montanhas ou no areal ou no mangue ou no pântano que a sustenta, nos rios que a inundam. 

Portanto, seguindo as linhas de Calvino, não importa se os vidros dos veículos são escuros, mas o 

porquê de eles serem assim, ou se os edifícios têm gradil, mas as fantasias que cercam essas 

grades. Se a cidade pode ser tratada como um texto, ela dialoga permanentemente com os medos, 

que influenciam na sua configuração espacial, bem como na relação que as pessoas têm no 

ambiente urbano. Segundo Calvino, as pessoas se encontram em diálogo permanente que se 

estabelece em cada pedaço da cidade. E esse diálogo inclui os mortos, como Gabriela. Conversa-

se com suas lembranças, com os mortos que dão nome às ruas, praças e monumentos. Peter 

Burke (2004) afirma que os critérios de batismo dos logradouros públicos dizem muito da 

memória social e cultural de uma determinada sociedade. No caso do Rio, não é desprezível o 

fato de somente os mortos poderem dar nome às ruas. Uma lápide em cada esquina. Sendo assim, 

o que nos interessa não a cidade real, mas a cidade esperada e frustrada, a cidade sonhada, 

fantástica, a cidade do terror, a cidade fonte de histórias sensacionais.  

No recorte da cidade para a formulação do quadro I também não foi possível distinguir 

entre Linha Vermelha, Avenida Brasil e Complexo da Maré. Algumas vezes em que o jornal 

falou Linha Vermelha ou Avenida Brasil estava na verdade querendo indicar o Complexo da 

Maré23, noutras, tratavam-se das vias de circulação, mas sempre em relação a ações referentes às 

pessoas que habitam a Maré. Inicialmente pensamos em classificar todas essas referências como 

Complexo da Maré, conferindo à localidade o estatuto de bairro, até porque o conjunto 

representa, para a prefeitura, uma região administrativa (RA) própria. Entretanto, não foi possível 

fazer essa distinção nas reportagens.  

                                                 
23 Embora o Complexo da Maré também tenha como endereço a Avenida Brasil, as referências à Linha Vermelha 
foram mais freqüentes. O Complexo é formado por 16 favelas, com 130 mil habitantes estimados, sobre 800 mil m2. 
Fonte: CENTRO DE ESTUDOS E AÇÕES SOLIDÁRIAS DA MARÉ – CEASM. História da Maré. Disponível 
em: www.ceasm.org.br. Acesso em: 21/01/2006.  
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Cabe observar que o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM) considera 

que o complexo alcançou o status de bairro em 1994, quando as RAs foram reformuladas e uma 

delas passou a corresponder à área do conjunto. Entretanto, as RAs do município não coincidem 

com a noção do que sejam os bairros em nenhum lugar da cidade. De qualquer forma, a 

identidade do Complexo da Maré, para O Globo, é ambígua, oscilando entre alguma coisa que 

margeia a Avenida Brasil em certos momentos, alguma coisa que margeia a Linha Vermelha em 

outros ou um conjunto de casas aglomeradas que margeia as duas. Há outros momentos em que a 

Maré pertence a Bonsucesso, Ramos e Benfica. Assim, optamos por localizar os acontecimentos 

nas vias, não nos bairros, como fizemos nos demais casos, dada essa espécie de existência etérea 

da Maré. 

Deste modo, diferentes tipos de temores e de experiências configuraram distintos lugares 

imaginários que, por sua vez, compõem um determinado mapa midiático do medo. Se Bangu, 

que abriga o complexo penitenciário, é o bairro da violência explosiva, do perigo que deve ser 

contido dentro de quatro paredes, a Linha Vermelha e a Avenida Brasil são lugares onde os 

traficantes invadem e fecham as pistas, onde há tiroteios, onde o inesperado, o desconhecido, a 

surpresa dominam. Enquanto isso, em Copacabana, bairro da visibilidade internacional e do 

turismo, o medo midiático se configura, sobretudo, em pânico diante de assaltos e tiroteios. Da 

mesma forma, o medo em São Conrado, onde fica a Rocinha, no Leblon e na Zona Sul como um 

todo, objetiva-se em assaltos a residências, tiroteios e fechamento de túneis. No centro da cidade, 

o foco é a desordem urbana. Portanto, em uma dada representação midiática da cidade, cada 

região ou bairro é tipificado segundo determinados medos, o que não significa que alguns deles 

não sejam comuns a vários lugares. Observa-se que os diferentes bairros funcionam como 

espécies de espacializações do medo, guardando uma memória da violência.  

O medo molda o cotidiano das cidades, desde seus contornos arquitetônicos até os 

comportamentos de seus habitantes. No Rio de Janeiro, basta caminhar um pequeno trajeto 

para perceber as ruas largas, com traçado preferencialmente retilíneo, as grades nos edifícios e 

casas, os aparelhos de interfone, as câmeras de vídeo, os vidros escuros nos carros, as faixas 

de pedestres, os sinais de trânsito, os estacionamentos privativos, os policiais e seguranças 

particulares, a iluminação pública, as portas giratórias dos bancos, o vermelho da roupa que 

não se pode vestir. Tudo isso como sinalizações da memória do medo da violência.   
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Os comportamentos frente aos medos também desenham o cotidiano: são as bolsas agarradas 

aos corpos, os horários e diálogos interditados, as mulheres que não se sentam junto às janelas 

dos ônibus e que evitam ruas desertas e mal iluminadas. O andar apressado de quem caminha 

pelo centro, o olhar ressabiado para trás antes de se entrar em um edifício, a suspeição 

generalizada que faz com que se atravesse a rua diante de um estranho, o cruzamento de sinais 

vermelhos à noite, as trancas das portas dos veículos, seus vidros fechados mesmo em dias 

quentes, entre outras tantas marcas do medo. 

Não é somente o aspecto físico das cidades a ser considerado, já que as pessoas produzem 

abstrações dos lugares. (HALBWACHS, 1990, p. 139) Assim, Copacabana se transforma de 

bairro repleto de turistas em uma espécie de lugar síntese dos assaltos fortuitos a esses 

visitantes. Bangu se torna apenas metáfora do complexo penitenciário que lá se encontra e não 

existe para O Globo, a não ser quando aparece espacializando  rebeliões e transferência de 

presos famosos.  

A Linha Vermelha vira sinônimo de passagem perigosa, onde disparos cruzam a pista a todo 

momento. O mesmo ocorre com a Avenida Brasil, também lembrada pelos protestos 

promovidos por moradores de favelas do entorno. Como aponta Duarte (2003), essas 

manifestações são freqüentemente deslegitimadas pelos jornais como sendo ações de 

baderneiros ou de gente associada ao crime.  

O centro da cidade foi lembrado como campo de batalha entre guardas municipais e camelôs. 

São Conrado, Leblon e a Zona Sul de maneira geral têm sua imagem marcada pela 

excepcionalidade dos crimes que lá ocorrem, como se estivessem fora de lugar. É essa mesma 

lógica que governa os casos Gabriela e Luciana. O primeiro crime se deu no metrô, uma 

espécie de emblema da civilidade e do desenvolvimento da cidade, e que fora caracterizado, à 

época de sua inauguração, como meio de transporte seguro, tanto do ponto de vista técnico 

quanto como lugar que neutraliza a criminalidade. Essa caracterização é lembrada, na primeira 

matéria da cobertura, como tendo sido abalada pela série de assaltos que o metrô vinha 

sofrendo. O segundo episódio aconteceu em uma universidade, lugar de distinção social.  

A experiência urbana se apresenta nessas reportagens principalmente em torno do medo. 

Tal sensação é descrita também sob a forma do pânico e têm como sujeito que o impõe o tráfico 
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ou o tiroteio e suas variantes. O que sobressai é a fragilidade diante do caos da cidade. 

Fragilidade essa materializada nas figuras das duas jovens, enquanto o agente do caos é 

representado pela tensão entre os traficantes e as autoridades. Entretanto, os dois episódios, que 

se dão em espaços tão distintos – o metrô e a universidade -, acabam reverberando nas escolas e 

em outras universidades. E essa transferência do medo não é gratuita. Para realizarmos a análise 

a seguir recorremos aos quadros II e III (Apêndice I), que resumem a experiência urbana 

configurada nas duas coberturas.  

 
1.3.1 A cidade perigosa  
 

No quinto dia da cobertura Gabriela e no segundo dia do caso Luciana, O Globo começou 

a inserir como coordenadas24 matérias sobre a alteração da vida urbana em função da violência. 

Essas alterações do cotidiano diziam respeito sobretudo à vida escolar. "Escolas suspendem aulas 

e excursões..." (O Globo, 9/05/03, p.12), ou "Medo muda hábitos nas escolas" (O Globo, 

30/03/03, primeira página).  

Desde sua primeira reportagem, a cobertura do caso Gabriela destacou o fato de a 

adolescente estar andando, pela primeira vez, sem a companhia dos pais ou de outro adulto.  

 

Gabriela do Prado Ribeiro, de 14 anos, cresceu assustada com a violência e, 
por ordem dos pais, quase não saía de casa [original sem grifo]. Ontem, a 
estudante ia pela primeira vez pegar o metrô sozinha [original sem grifo], na 
estação São Francisco Xavier, para saltar uma estação depois, na Saens Peña, 
quando ficou no meio do fogo cruzado entre um policial e bandidos que 
assaltavam uma bilheteria. Atingida no lado direito do peito, Gabriela não 
resistiu e morreu. Na mesma ação, dois policiais ficaram feridos. (O Globo, 
26/03/03, p. 11) 

 

Já no caso Luciana a associação é mais evidente. Quem sofreu o ataque foi um campus 

universitário. Assim está dada a correlação do assalto ao medo nas escolas. Outras 

semelhanças atravessam os dois casos. O fato de as vítimas serem jovens mulheres, tal como 

nos melodramas, talvez seja a semelhança mais emblemática.25 A fragilidade das duas se 

                                                 
24 Coordenada, no jorgão jornalístico, é reportagem secundária, geralmente localizada embaixo da principal.  
25 EL FAR, Alessandra. Páginas de sensação. Literatura popular e pornográfica no Rio de Janeiro (1870-1924). 
São Paulo: Companhia das Letras, 2004, e MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, 
Cultura e Hegemonia. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001. 
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confunde com a da própria cidade, como se seus corpos fossem metonímia do espaço físico da 

metrópole. 

Em "Cinema e a Invenção da Vida Moderna" (CHARNEY e SCHWARTZ, 2004), Ben Singer 

e Mark Sandberg defendem que a percepção de fragilidade no ambiente urbano é 

característica da Modernidade. Esses autores afirmam que a insegurança seria decorrência de 

uma percepção fragmentada da realidade, principalmente a partir da tensão entre a nostalgia 

de um suposto passado tranqüilo e a hiperestimulação tecnológica da passagem do século XIX 

para o XX. Essa percepção, entretanto, diz respeito principalmente às atitudes frente às 

tecnologias, como câmeras vigilantes, bondes assassinos, trânsito caótico, aceleração das 

atividades, os elevadores,
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a vertigem dos arranha-céus26  

Optamos evitar problematizar a periodização da Modernidade, mas podemos entender a idéia 
de moderno como qualquer sentimento de ruptura em relação a um suposto passado. (LE 
GOFF, 1997a, p. 371) Moderno pode ser também sinônimo de novo e de progresso, como 
veremos mais adiante. Nos países em desenvolvimento, tem sido caracterizado por aquilo que 
é próximo ou similar ao Primeiro Mundo. Para os dominantes, moderno pode ser entendido 
como forma de serem senhores da cultura. (ARON27 apud. LE GOFF, 1997a, p.385)   

De qualquer modo, essas coberturas apelam a um imaginário que coloca em destaque a 
imagem de ruas perigosas. E o fato de as duas personagens serem femininas pode funcionar 
como advertência paternalista sobre a vulnerabilidade das mulheres desacompanhadas nas 
metrópoles. (SINGER, 2004) Se no primeiro dia, o periódico destacou no lead o drama da 
menina que andava pela primeira vez sozinha, no dia seguinte (27/03/03), a questão 
reapareceu, desta vez na declaração da mãe, Cleide, incluindo uma reflexão sobre segurança 
nos meios de transporte. Cleide confiou na segurança do metrô.  

 

- Eu não deixava minha filha andar de ônibus, só de táxi, mas ela reclamava 

muito. Eu a deixei ir de metrô porque achei que seria seguro. Quando ela 

demorou mais de dez minutos, sabia que alguma coisa tinha acontecido. Eu 

sempre monitorava seus passos, mas não consegui evitar o que aconteceu 

[original sem grifo]. (O Globo, 27/03/03, p. 10) 

 

Portanto, ainda que o medo central nessas coberturas não seja o tecnológico, é curioso que o 

discurso da segurança se mescle a diferentes modos de se transportar pela cidade. O texto 

acima isolado do contexto da violência criminal poderia ser perfeitamente parte de um 

discurso de medo de acidentes. "O que aconteceu" foi a morte, mas tal como foi construída a 

sentença remete à idéia de algo acidental. Os riscos de se deixar um filho andar sozinho 

                                                 
26 Um novo tipo de sociabilidade no ambiente urbano tinha sido construído na primeira metade do século XIX na 
França moderna, tendo como emblema o flâneur. Ou seja, o burguês para quem a cidade se apresenta para ele como 
espetáculo, principalmente para os olhos. (BENJAMIN, 1994) Passeando por boulevares, galerias e cafés, o flâneur 
observava e interpretava o outro, sem, no entanto, ter ameaçados seu isolamento e seu espaço de indivudualidade na 
cidade civilizada. Civilidade aqui tem o sentido de aquela cultura ter alcançado um estágio ideal de progresso (LE 
GOFF, 1997d, p. 346) 
27 ARON, Raymond. Les dèsillusions du progrèss. Essais sur la dialectique de la modernité. Paris: Calmann-Lévy, 
1969, p.287. 
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reaparecem pela terceira vez no dia 30. A culpa da mãe de Gabriela por tê-la deixado sozinha 

foi tematizada mais uma vez na edição de domingo. 

 

- Eu nunca a deixei sozinha. Ela não ficou desacompanhada no hospital, não 

ficou com o corpinho estirado que nem o de um marginal. Eu cheguei muito 

rápido, ela não ficou largada. Se pudesse, ela teria pensado: 'minha mãe é 

fogo, mal aconteceu e ela já está aqui do meu lado [original sem grifo]. (O 

Globo, 30/03/03, p. 20) 

 

A história de Luciana é um pouco diferente, já que quando atingida, tinha 19 anos, não 

contando mais com a mesma proteção dos pais, embora uma das matérias (07/05/03, p. 17) 

lembre que ela era o dengo da família, por ser a caçula. Portanto, uma espécie de infantilismo 

social da mulher, como criatura que deve ser tutelada, permanece insinuado também no 

segundo caso. (SINGER, 2004, p.107) Mas a periculosidade das ruas não atinge apenas as 

mulheres, embora estas sejam as vítimas preferenciais nesses enredos midiáticos. Meninas e 

meninos estão sob constante ameaça. Há pois uma espécie de convergência entre o medo dos 

espaços onde os crimes ocorreram e instituições de ensino.  

O contraponto ao drama de deixar os filhos sozinhos e da segurança das escolas é fornecido 

pela comparação com a família do secretário de segurança, insinuando também a fragilidade 

do Estado devido à ingenuidade ou à falta de responsabilidade das autoridades públicas:  

 

Já Garotinho se mostrou otimista com o reforço da segurança e afirmou que, 

se um de seus filhos estudasse na universidade, deixaria que ele freqüentasse a 

instituição sem medo de novos atos de violência: - É natural que num 

momento como esse as pessoas fiquem desanimadas. Não podemos entregar 
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os pontos. Pode durar um, dois, três dias, mas nós venceremos... (O Globo, 

07/03/03, página 16) 

 

Está embutida no discurso do secretário a metáfora da guerra da qual Duarte (2003) fala28. Há 

ainda outro momento de comparação com a família Garotinho, no dia 10/05/03, na matéria 

intitulada "Uma família superprotegida" (p. 19). Desde o quinto dia da cobertura Gabriela e 

no segundo do caso Luciana, aparecem matérias nas quais o medo foi transferido para escolas 

e universidades. Esse tipo de operação é eficaz na difusão do medo, como mostraremos no 

capítulo 3.  

 

 

Figura 4: 

 

                                                 
28 Trataremos desse tema com mais detalhes no capítulo 3. 
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Destaque da imagem da primeira página do dia 30/03/03. 

 

A oportunidade faz o ladrão, seja ao vivo ou por telefone. Segundo a polícia e 

fontes ligadas às escolas particulares, depois da bala perdida que feriu a 

estudante Luciana Gonçalves de Novaes no pátio da Universidade Estácio de 

Sá na última segunda-fera, pelo menos cinco colégios particulares da Zona Sul 

foram vítimas de estelionatários que ligam para os diretores e tentam extorquí-

los para que eles não sejam vítimas de represálias. (O Globo, 10/05/03, p.19) 
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O fluxo do medo percorre toda a cidade. Não tem fronteiras, nem distâncias, como aponta o 

trecho da matéria:  

 

Na Universidade Gama Filho, na Piedade, a distância da Estácio de Sá, no Rio 

Comprido, não diminuiu o medo dos alunos de passar pelo mesmo drama da 

estudante Luciana Gonçalves de Moraes [sic], atingida por uma bala perdida 

dentro da faculdade no início da semana. (O Globo, 09/05/03, p.12) 

 

O perigo, aponta o jornal a partir da opinião de especialistas, deve levar a população a criar 

estratégias de defesa. Para ampliar o escopo de opinião frente ao medo da bala perdida, 

construído como fluxo de notícias pelo jornal, há que multiplicar as estratégias noticiosas e 

entre elas figura ouvir os especialistas. Com isso, o periódico referenda sua credibilidade, já 

que é uma voz autorizada que fala sobre um tema sob o qual tem completo domínio. Por outro 

lado, ao transmitir esta fala, o jornal se autoriza como lugar que visibiliza para o leitor 

ensinamentos particulares.  

 

Apesar da onda de violência, a psicóloga Lulli Milman defende que os 

estudantes aprendam desde cedo a ir sozinhos para a escola. Segundo ela, a 

prática é a maior aliada em situações de risco: - Será que num tiroteio, ter a 

mãe ou o pai do lado adianta alguma coisa? Um jovem que anda sozinho 

desde cedo aprende a perceber algo de estranho num ônibus até melhor do que 

um adulto. (O Globo, 30/03/03, p. 20, 2ª edição)  
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Note-se ainda que, em vários momentos, a mobilidade obstruída foi objeto de atenção do 

periódico: quando diz, por exemplo, que houve pânico da Linha Vermelha e que os motoristas 

fugiram na contramão, quando conta que, para procurar os bandidos na favela, o Túnel 

Rebouças chegou a ser fechado. Essa ênfase à mobilidade produz associação entre todas essas 

notícias e o caso Gabriela, que, segundo o jornal (30/03/03), andava habitualmente de táxi e se 

divertia em lugares “seguros”, como os shoppings centers. Assim, já era uma espécie de 

vítima da violência antes de efetivamente ser. "O excesso de zelo dos pais fazia com que 

Gabriela fosse, indiretamente, vítima da violência muito antes de ter perdido a mochila no 

primeiro assalto que sofreu, uma semana antes de morrer." (O Globo, 30/03/03, p. 20) 

"Tem-se a nítida impressão de que o Estado se encontra imobilizado" dizia a nota divulgada 

pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio e publicada em 10/05/03, na página 19. 

Mas não foi somente no sentido de inércia que a imobilidade apareceu. Em Luciana, ela é 

real.29 

 

 – É muito precoce dizer com que lesão ela vai ficar, mas Luciana pode perder 

o movimento dos braços e das pernas e, num caso ainda mais grave, o mesmo 

problema também pode atingir a musculatura respiratória – explicou a diretor 

médico da Casa de Saúde de Portugal, Carlos Alberto Chiesa. (O Globo, 

26/05/03, p. 15) 

 

A cidade paralisada é uma espécie de extensão do corpo de Lucina. A ameaça de imobilidade 

aparece também no dia 09/05/03, quando os motoristas param na Linha Vermelha e voltam 

em pânico na contramão. Ou ainda, quando o acesso às escolas é negado pelo medo, ou 

quando o número de excursões diminui e os passeios são cancelados. Há ainda a citação de 

que os restaurantes do Rio Comprido, onde fica o campus universitário atingido, têm o 

                                                 
29 Luciana, que permaneceu um ano e nove meses no hospital, passou a receber os cuidados médicos em casa. Até 
abril de 2005 ainda precisava de aparelhos para respirar, mas voltou a falar. (O Globo, 01/05/05, p. 19, 2ª edição) 
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costume de fazer entregas de quentinhas porque os trabalhadores do bairro temem sair para 

almoçar.  

Entretanto, se para alguns como Gabriela, Luciana e todos esses frágeis motoristas 

apavorados, ocupar a cidade é um desafio perigoso, para outros, o espaço urbano é um ótimo 

esconderijo. A mesma cidade que ameaça protege. Desde o primeiro dia da cobertura da morte 

de Gabriela, o leitor fica informado que os assaltantes escaparam pelos trilhos do metrô. Além 

disso, os bandidos das histórias sempre estão escondidos em favelas. E quando mortos, são 

seus corpos que lá estão ocultados. Seja o Zinco ou o Turano, são elas que sempre abrigam o 

bandido. 

Foi na Rocinha, em São Conrado, que o primeiro suspeito de ter matado Gabriela foi preso 

(28/03/03, primeira página). O segundo suspeito foi encontrado no Morro do Zinco, no 

Estácio (28/03/03, p. 14). Também era no Morro do Zinco que o sujeito apontado como 

mentor do assalto, Carlos Eduardo Soares Ramalho, o Nego, estaria escondido (29/03/03, p. 

19). Luciana foi vítima de um ataque que partiu do Morro do Turano, na Tijuca (06/05/03, 

primeira página). De lá saiu o som dos disparos. O campus universitário é "cercado por cinco 

favelas", "um Triângulo das Bermudas, onde tudo pode acontecer" (06/05/03, p. 16). Foram 

moradores do Turano que desapareceram três dias antes do ataque (06/05/03, p. 15). O corpo 

de um deles foi encontrado na Favela da Coréia, na Tijuca (06/05/03, p. 15).  

As favelas são lugares privilegiados da estigmatização espacial. Nos discursos midiáticos, 

aparecem em uma seqüência de atribuições negativas: perigosas, lugar da proliferação de 

doenças, lugar da ignorância política de quem vende o voto por promessas vãs, entre outras 

atribuições (DUARTE, 2003, p.162). Não por acaso, no dia 06/05/03, na reportagem sobre o 

caso Luciana com o título "Garotinho afirma que favela ficará ocupada" (p. 16), o Morro do 

Turano aparece em uma fotografia tirada de um helicóptero da polícia que ajuda a vasculhá-

lo, como informa a legenda. No Rio de Janeiro, a favela é a grande paisagem do imaginário do 

medo (BATISTA, 2003, p.29). 

A estigmatização da favela como lugar do perigo está amplamente difundida no imaginário e 

os jornais reproduzem em discurso esses conceitos reconhecidos pelo público: "Devido à 

posição de frente para o morro, a cerca de 200 metros, o bloco F, onde acontece a maior parte 
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das aulas do curso de enfermagem, é apelidado pelos alunos de 'colete a prova de balas'." (O 

Globo, 07/05/03, p. 16) O pai de Luciana, José Almir de Novaes, pede que os morros sejam 

vasculhados para acabar com a bandidagem (06/05/03, p. 16). 

Essa experiência urbana que aparece nitidamente nas notícias configura uma cidade que existe 

espacialmente nas delimitações de fronteiras real e simbólica articuladas pelos jornais.  

Para Sennett (2001), a excentralidade da cidade em relação ao corpo está no cerne do processo 

de formação de um público espectador, portanto da cultura massiva. Para sua consolidação a 

transformação da cidade dependeu de algo observável, cuja figura paradigmática é o flâneur. 

A cidade deveria ser transparente a seus cidadãos, traduzindo a dicotomia nas luzes da razão e 

na opacidade da ignorância. (STAROBINSKI, 1988, p. 48) 

Outros autores localizam essa perplexidade em relação à cidade um pouco mais tarde. Singer 

(2004) mostra que a idéia da Modernidade é fundamentada nas experiências subjetivas das 

pessoas, principalmente em relação ao ambiente urbano. A Era Moderna seria sentida como 

tempo de aceleração e de intensos estímulos sensoriais. A multidão passa a assustar, embora 

possa também proteger. O autor relata uma série de reportagens do início do século XX que 

apresentava Nova Iorque como fonte de alarme, de tensão, de perigo, como cidade perigosa, 

selvagem, com bondes em alta velocidade atropelando os pedestres.  

Se no século XVIII o contato físico, o cheio, o suor, a comida manipulada ao ar livre, a 

bebedeira são a ordem30, no século XX, o contato do corpo representa ameaça, pelo menos do 

ponto de vista burguês. Não somente no contato com outros, mas principalmente com a 

materialidade da cidade, identificada sobretudo com a tecnologia, com as máquinas, como 

indica as ilustrações dos bondes assassinos de Nova Iorque no final do século XIX. Não deixa 

de ser curiosa a aproximação da cidade à idéia de barbárie, portanto de um estado de natureza, 

ao mesmo tempo em que ela se caracteriza como lugar da civilização, ou seja, da cultura.  

Segundo Le Goff (1997a, p. 370), o sentimento diante do que é moderno já era ambíguo 

desde o surgimento desse conceito, na metade do século XIX. Desde então, concentrava a tensão 

entre adesão e reação ao industrialismo no Ocidente.  

                                                 
30 Exemplo emblemático da importância desse tipo de sensação é a reprodução da gravura de William Hoggart, 
reproduzida por Sennett em "Carne e Pedra" (op. cit., 2001). 
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Sendo assim, não é de se estranhar que a tecnofobia caminhe de mãos dadas com a 

tecnofilia. Uma não exclui a outra, mas parecem coabitar as consciências das pessoas. Quando a 

tecnologia da impressão começou a ser difundida, por exemplo, era-lhe atribuída uma aura 

mágica, devido a sua capacidade de "cuspir" cópias idênticas de um texto ou ilustração, como 

uma arte divina (EISENSTEIN, 1998, p. 159). Ainda que uma tecnologia possa ser mágica, 

também pode ser demoníaca. A percepção que se teria ao ler os jornais nova-iorquinos no início 

do século XX seria que os bondes trafegavam em alta velocidade e atropelavam diariamente e 

cruelmente pedestres desprotegidos. Não era diferente em O Globo nos anos 1930:  

 
CAIU DO BONDE 
Um collegial, na rua do Passeio, soffreu esmagamento de uma perna. 
Lamentavel accidente ocorreu na rua Augusto Severo, resultando sair 
gravemente ferido, um collegial que foi internado em estado grave no Hospital 
de Prompto Socorro. O menino Rolando, com seis annos de idade, filho de 
Bruno Cadis, residente á rua Alice, 298, quando viajava de bonde, ao passar 
próximo ao Passeio Público, foi victima de lamentável accidente, sofrendo 
esmagamento da perna direita. (O Globo, 10/11/1937, primeira página, apud 
MARANHÃO, 2005) 

 
A mesma ansiedade em relação ao trânsito, desta vez de veículos automotores, aparece 

nitidamente em O Globo também nos anos 50, não por acaso, a década do grande crescimento 

demográfico no Rio e da consolidação do Brasil como um país mais urbano do que rural. 

Qualquer pequena colisão ou mesmo discussão entre motoristas virava notícia e todas as 

metáforas que se vêem hoje em relação à violência oriunda do tráfico de drogas são facilmente 

encontradas como formas de tratamento dadas ao trânsito naquela época. "A batalha cotidiana do 

trânsito", "as criancinhas vitimadas", a tentativa de controle de em até 50 quilômetros por hora 

devido às altas velocidades que atingiam os carros para os parâmetros da época, a falta de 

sinalização, "a confusão", "a guerra". O trânsito, aliás, era uma atividade masculina que 

demandava coragem.  

A relação com a tecnologia nessas duas coberturas objeto de nossa análise, no entanto, é 

positiva, como no caso da possibilidade de identificação dos criminosos graças aos circuitos 

internos de TV do metrô e da Universidade Estácio de Sá, e da utilização de alto-falantes no 

campus universitário para avisar sobre riscos.  

 
Alto-falantes vão ajudar na evacuação de prédios 
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Equipamento será instalado em vários pontos para alertar alunos sobre casos 
de emergência (O Globo, 10/05/03, p. 17) 

 
Se o anonimato da multidão, ou da favela, é capaz de ocultar, a imagem do circuito de TV 
pode revelar. A diferença é que talvez as respostas para as ansiedades diante dos crimes no 
Rio não estejam nas pessoas individualmente, nem no bandido, nem na vítima, mas na própria 
cidade, com as tensões históricas que veremos no capítulo 3. A relação com essa tecnologia da 
imagem é tão positiva em O Globo e tão catalizável comercialmente que as duas coberturas 
indicavam para os leitores que eles poderiam obter mais imagens no site do periódico. As 
possibilidades de vivenciar a cidade se apresentam aí muito mais para um vouyeur do que 
para um flâneur.  

Para Singer (2004), desde a Modernidade (localizada por ele na segunda metade do século 
XIX) a cidade se tornou centro de atrações sensacionais, sendo ela própria a grande atração. 
Assim, ganha centralidade na experiência urbana não apenas a sensação mas sobretudo a 
narrativa das sensações. Para ele, narrativizar o cotidiano minimizava as perdas de um 
passado pré-moderno, promovendo segurança por meio da presença imaginada de outras 
realidades. Esta teria a vantagem de fazer circular a representação do perigo, não o perigo em 
si. Assim, ainda que O Globo fale em tiroteio, e se pode argumentar que isso perturba as 
pessoas, ainda assim não é o tiroteio. Calvino (1990) estava certo. É pela narrativa que se 
potencializa a experiência. 

A fonte da segurança, portanto, não é uma suposta informação relevante - aquela que vai 
ajudar o leitor a montar um mapa mental da cidade com a localização dos lugares perigosos, 
por onde não se deve transitar – mas o fato de a circulação do perigo ser sobretudo simbólica. 
O tiroteio imaginado é sempre mais seguro do que o real. 

No Rio, a narrativização da violência se tornou a própria atração, promovendo as sensações 
mais comoventes ou apavorantes. O jornal configurou o pânico várias vezes, falou em 
constante estado de alerta, descreveu em detalhes o ferimento de Luciana com direito a 
ilustração do crânio, falou na revolta dos universitários, descreveu com um infográfico as 
ações dos assaltantes no metrô e a agonia de Gabriela até morrer. A violência se apresenta na 
reportagem policial de O Globo como a grande catalizadora da atenção da experiência urbana 
no Rio. Uma experiência urbana que apela sobretudo para as sensações e um jornalismo que 
faz dessas mesmas sensações chave para sua construção narrativa, como veremos no próximo 
capítulo.  
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1.4 APÊNDICE I 

 

1.4.1 Quadro II: A experiência urbana na cobertura Gabriela 

 

DATA PÁGINA EXPERIÊNCIA URBANA 
26/03/03 primeira Pânico e correria na estação do metrô. 

Adolescente andava sozinha pela primeira vez. 
Ladrões escaparam pelos trilhos. 

Tiroteio. 
// 11 Jovem atingida durante confronto. 

Ela não saía de casa. 
Ficou no fogo cruzado. 

Ação gravada por circuito interno de TV.  
Bandido atirou no policial porque ele ficou olhando muito.  

Pânico.  
Pais da vítima perceberam o atraso.  

Encontrados os óculos no chão.  
// // Metrô inaugurado em 1979 como alternativa aos ônibus para se ter 

uma viagem tranqüila.  
Metrô passa a ter até arrastão.  

 38 



27/03/03 primeira Foto de Gabriela viva, fazendo símbolo da paz. 
Foto do cortejo fúnebre de Gabriela.  

Falta de preparo dos policiais para confrontos nas ruas. 
// 10 Batalha perdida.  

Dor das famílias que vivem no Rio.  
Blusas pretas.  

Amigos pintaram nome nos braços depois do velório.  
Primeira vez que Gabriela andava sozinha.  

Costumava andar de taxi e reclamava porque não andava de 
ônibus. Achou que nada aconteceria. 

Aquele foi o sétimo assalto ao metrô até aquela data. 
Amigas que a encontraram momentos antes ouviram os disparos. 

// 11 Justificativa da governadora: tiroteios como conseqüência da caça 
aos bandidos que o governo vem promovendo.  

Especialistas acusam falta de treinamento do policiais. 
Morador da Rocinha baleado no braço, Anderson, é reconhecido 

por detetive que estava no metrô e preso. 
28/03/03 primeira Preso outro suspeito no Morro do Zinco, no Estácio, em casa.  

Identificação feita a partir do circuito interno de TV. 
// 14  Preso no Morro do Zinco Luiz Augusto. Conclui-se que Anderson 

fora preso por engano.  
Luiz Augusto confessa que matou Gabriela e que só saiu de casa (o 
jornal diz que ele foi preso em casa e depois publica a declaração 

de que ele saiu de casa) porque não aparecia no circuito de TV 
(jornal diz que ele fora identificado pelo sistema).  

Cúmplices fugiram do Morro do Zinco.  
Polícia vasculhou favela Paula Ramos, em cima do Túnel 

Rebouças. Houve tiroteio, mas ninguém foi preso.  
Quengão, um dos cúmplices, estaria em uma casa na Tijuca.  

Amigos prometem protesto contra violência na Tijuca. 
Cadeira que Gabriela ocupava vazia.  

Amigos com fitas pretas nos pulsos e camisetas brancas.  
Fotografia de Gabriela retirada do mural a pedido dos alunos. 

29/03/03 19 Acusado de chefiar o assalto, Nego, teria atacado em posto de 
gasolina, em 2001, vítima que morreu.  
Ele é de quadrilha do Morro do Zinco. 

30/03/03 primeira Medo muda hábitos nas escolas.  
Gabriela treinava para andar de salto alto e poder entrar em uma 

boate.   
// 20  Violência faz famílias relutarem a deixar crianças irem ao colégio 

sozinhas.  
Colégios reforçam segurança até fora dos limites das escolas.  

Atrasos são motivos de pânico.  
Passeios reduzidos, principalmente em lugares abertos, por medo 

da violência.  
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Crianças buscadas na porta da escola até o final do Ensino Médio.  
Motoristas de ônibus escolares se comunicam com os pais por 

celulares.  
Excursão ao zoológico foi inviabilizada por excesso de 

telefonemas para o celular do motorista devido à notícia de um 
tiroteio próximo.  

Psicólogos defendem liberdade. Aprendizado para perceber algo 
estranho acontecendo, para andar sozinho.  

Gabriela era criada em uma redoma. Mãe era apavorada com a 
violência. Mãe tem orgulho de ter controlado todos os seus passos. 

Estava ao lado dela até na morte (chegou minutos depois). 
Gabriela já era vítima da violência muito antes de ter sido 

assaltada, uma semana antes de ter morrido. Já era vítima porque 
nunca experimentara a liberdade.  

Era levada de carro aos shoppings e ao cinema. 
Fonte: O Globo: 26-30 de março de 2003. 
 
1.4.2 Quadro III: A experiência urbana na cobertura Luciana 
 

DATA PÁGINA EXPERIÊNCIA URBANA 
06/05/03 primeira Guerra do tráfico atinge universidade e fere aluna.  

Fotografia de Luciana sendo socorrida por ambulância.  
Ataque partiu do Morro do Turano.  

Traficantes tinham ordenado fechamento do comércio na área.  
Novo secretário de segurança mandou ocupar o morro.  

// 15 Traficantes fazem disparos contra campus. 
Foto de carro de polícia e muitos policias em frente á 

universidade. 
Luciana estava na cantina. Comerciantes da Rua do Bispo já 
tinham fechado as portas. Estácio não fechou as portas logo. 

Decidiu dispensar alunos aos poucos para não provocar pânico. "A 
universidade não é uma casa de poder, não é uma casa armada." 

Alunos ouviram disparos do morro.  
Moradores do Turano ensaiaram protesto em frente ao campus em 

protesto contra a prisão de três pessoas que jogavam totó.  
// 16 Garotinho afirma que favela ficará ocupada. PMs encontram 

armas, munição e drogas em casa no morro.  
Crime repugnante, para Garotinho. 

Pai da vítima diz que é preciso vasculhar os morros e acabar com 
a bandidagem. Varrer os morros.  

Campus universitário é cercado por cinco favelas.  
Tráfico assusta alunos e moradores do bairro do Rio Comprido. 

Triângulo das bermudas onde tudo pode acontecer a qualquer hora 
do dia e da noite. O pior caminho, que dá medo em qualquer um, é 
a Rua do Bispo, em direção à estação do metrô Afonso Pena. Não 

 40 



há policiamento fixo e os bandidos atacam em todos os horários.  
Tiroteios freqüentes na região. Trabalhadores não almoçam fora. 

Restaurantes entregam quentinha.  
Lembrado o caso do filho do Neguinho da Beija-Flor, baleado em 

frente ao campus em 2002.  
Lembrados o número de assaltos, encontro de cadáveres e 

seqüestros-relâmpago no Fundão (UFRJ).  
Lembrada aluna baleada dentro da Gama Filho, em 2000.   

07/05/03 primeira Polícia paulista alertou o Rio sobre ameaça à universidade. 
Fotografia com de alunos imitando o gesto de Gabriela. 

// 16 Fotografia do local onde Luciana foi atingida com Morro do 
Turano ao fundo. 

Foto de protesto na rua.  
Alunos protestam contra insegurança. 

Jovens pedem isolamento do bloco ao lado da cantina onde 
Luciana foi atingida.  

Bloco F tem apelido de colete a prova de balas, porque aulas são a 
200 metros do Turano.  

Faixas pretas e cartazes.  
Repetição do gesto de Gabriela. 

Organização de protesto em frente ao campus. Somente 30% dos 
alunos foram à aula. 

Reforço policial na região.  
// 17 Governadora visitou Luciana no hospital.  

08/05/03 primeira Prisão de PMs suspeitos de ter seqüestrado dois moradores do 
Turano. Oito PMs acusamos da extorsão estão presos e um 

foragido.   
// 19 Desaparecimento de dois moradores relacionado ao atentado.  

Estácio poderá ter rádio interno para alertar estudantes.  
Estudantes reivindicam isolamento da área onde Luciana foi 

baleada. Estudantes chegaram a interditar parcialmente a Rua do 
Bispo, atrapalhando o trânsito da região.  

Pedem mais segurança para o lugar.  
Áreas de risco dentro do campus são esvaziadas.  

09/05/03 primeira Cultura do medo se espalha no Rio. 
Acidente banal gera pânico na Linha Vermelha. Motoristas 

tentaram fugir na contramão. Colégio Andrews não terá aulas 
hoje. Escola Parque suspendeu passeio em razão da insegurança 

na Avenida Brasil. Gama Filho dispensou estudantes. 
Sucessão de ataques tornou o carioca refém do medo. 

(Cirurgia de Luciana como coordenada) 
// 12 Episódio da Estácio de Sá insere instituições de ensino na vigília 

contra a violência.  
Acidente pára a Linha Vermelha e motoristas tentam fugir 

assustados na contramão.  
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Sob o domínio do medo.  
// 13 Lembrado de novo episódio do filho do Neguinho da Beija-Flor, 

atingido por bala perdida em frente à Estácio do Rio Comprido. 
Fotografia de fotografias 3 X 4 cm dos dois moradores do Turano 

desaparecidos.  
Mesmo policial acusado da morte de quatro pessoas no Morro do 

Borel é também acusado de participação no assassinato de um 
traficante e do desaparecimento de dois moradores do Turano.  

10/05/03 primeira Tiro pode ter sido disparado de dentro do campus.  
Ameaças fecham escolas.  

// 16 Estácio: PM também é suspeito. Circuito interno de TV e exame 
de balística mudam rumos da investigação.  

95% de probabilidade de ter sido disparada de dentro do campus a 
bala que atingiu Luciana. 

Fotografias de reproduções do circuito de TV: imagens da cantina 
no momento da correria.  

// 17  Campus da Estácio ganha ares de fortaleza.  
Muro que o separa do Turano será aumentado para que disparos 

pelos fundos não possam atingir a universidade.  
Alto-falantes vão ajudar na evacuação de prédios. 

Blocos perto do Turano serão desativados e transformados em 
postos policiais. Será criado ambulatório e funcionários serão 

treinados para prestar primeiros-socorros.  
// 19  A oportunidade faz o ladrão. Depois que Luciana foi ferida, cinco 

colégios da Zona Sul foram vítimas de estelionatários. 
Fonte: O Globo: 6-10 de maio de 2003. 
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2 JORNALISMO DE SENSAÇÕES 

 

 
Fomos derrotados [original sem grifo] nessa guerra. (O Globo, 27/03/03, 
primeira página)  

Preocupação [original sem grifo] dos pais muda rotina das escolas. (O Globo, 
30/03/03 – 2ª edição - primeira página) 

Alunos protestam contra insegurança [original sem grifo]. (O Globo, 07/05/03, 
primeira página)  

Garotinho admite que há descontrole [original sem grifo] na segurança. O 
secretário de Segurança Pública, Anthony Garotinho, disse ontem que o ataque 
dos traficantes do Morro do Turano foi repugnante [original sem grifo]. (O 
Globo, 08/05/03, manchete) 

Cultura do medo [original sem grifo] se espalha no Rio. Escolas e universidades 
suspendem atividades; acidente banal gera pânico [original sem grifo] na Linha 
Vermelha. (O Globo, 09/05/03, manchete) 

Campus da Estácio ganha ares [original sem grifo] de fortaleza. (O Globo, 
10/05/03, primeira página) 

 

Nos títulos e subtítulos listados acima, observa-se nas substantivações e adjetivações 

construídas por O Globo a qualificação do medo. "Repugnante", "descontrole", "pânico", "ter 

ares de", "insegurança", "derrota", "preocupação": um léxico de impressões subjetivas 

objetivadas pelo jornal. O medo midiático insere-se, portanto, num contexto sensível.  

As sensações, mais do que ilustrar as notícias, aparecem efetivamente dando forma às duas 

coberturas de O Globo. Sensações e opiniões são misturadas ao universo informativo, onde 

supostamente deveria predominar um jornalismo objetivo. Mas o que é afinal o 

sensacionalismo na imprensa? Haveria um jornalismo sensacionalista? E o que se entende por 

sensacionalismo?



2.1 O SENSACIONAL E O SENSACIONALISMO  
 

Se nos Estados Unidos, a origem do sensacionalismo – que viria a dar origem a penny 

press (referência ao fato de terem inaugurado a venda a preço modesto) – seja localizada no 

final do século XIX no contexto da rivalidade entre o New York World e o Morning 

Journal31, no Brasil desde o final do século XIX a imprensa do Rio de Janeiro de grande 

tiragem passou a incluir nas suas páginas os chamados crimes de sensação ou as “notas 

sensacionais”. A popularização desses impressos a rigor se deu na esteira da inclusão desse tipo 

de conteúdo nas publicações. (BARBOSA, 1996) 

Esse movimento faz com que nos anos 20 apareçam na cidade jornais inteiramente 

destinados a um tipo de conteúdo que apelava aos valores do grotesco, do inusitado, do desvio, 

da quebra de padrões de uma dada normalidade, como Manhã e Crítica, fundados em 1925 e 

1928, ambos por Mário Rodrigues. 

Envolvendo crimes, desastres, roubos, incêndios, enfim, as tragédias diárias, constroem-

se textos que se referem a lugares existentes e personagens perfeitamente identificáveis. A 

sociedade parece de tal forma contida nessas narrativas que o leitor tem a impressão de ser 

partícipe daquela realidade. Compondo o texto a partir de um mundo, o repórter gera um novo 

mundo: um mundo que mescla realismo e romance, uma vez que a estrutura narrativa dessas 

notícias lembra a dos romances folhetins, ainda que os personagens sejam retirados da 

realidade. (BARBOSA, 1996) 

 

Assim como o realismo grotesco, o sensacionalismo se estabelece em oposição aos cânones 
literários e plásticos que se baseiam nas formas ascéticas e contidas do Classicismo. O termo 
sensacionalismo possui diversas apropriações. No senso comum, serve como acusação que se 
faz contra um veículo de comunicação. É usado como sinônimo de imprecisão, de distorção 
das informações. (ANGRIMANI, 1994) Esta visão comum do sensacionalismo não está 
distante de suas diferentes conceituações, já que sensacionalismo pode ser entendido como a 
prática de se exagerar os sentidos das informações. E esse hiperbolismo poderia levar às 
distorções.  

                                                 
31 Ainda que se atribua a origem da imprensa popular a esse movimento do jornalismo norte-americano há que se 
considerar que a popularização do impresso na Europa Ocidental só se dá a partir da adaptação dos textos às formas 
de narrar populares, incluindo mudanças na edição e no conteúdo das publicações. É a fase dos livretos populares 
vendidos aos milhares (occasionnels, canards, textos sobre as artes de morrer e da Bibliothèque Bleue). Sobre o 
tema cf. CHARTIER, Roger. Práticas de Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. E idem. Leituras e Leitores 
na França no Antigo Regime. São Paulo: Unesp, 2004. Não nos deteremos nesta questão, pois foge ao escopo dessa 
dissertação. 
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Segundo Amaral (2005), o conceito de sensacionalismo freqüentemente utilizado para definir 
os produtos jornalísticos populares não tem sido adequado sobretudo devido a sua própria 
amplitude e aos equívocos teóricos que normalmente o acompanham. Segundo a autora, o 
sensacionalismo corresponde mais à perplexidade diante do desenvolvimento da indústria 
cultural no âmbito da imprensa do que a um conceito capaz de traduzir os produtos 
midiáticos populares mais recentes. Sendo assim, a palavra passa a designar com freqüência 
o jornalismo que privilegia a superexposição da violência por intermédio da cobertura 
policial e da publicação de fatos considerados chocantes, distorcidos, usando uma linguagem 
que não raras vezes apela a gírias, palavrões e inclui no seu repertório narrativo expressões 
de fácil entendimento para os grupos populares. 

Segundo Serra (1986), o exagero nas informações faria com que a realidade parecesse mais 
pálida em comparação às cores vivas do cotidiano midiático sensacional, levando à alienação 
dos leitores. Tal interpretação alienante dada ao sensacionalismo é muito comum e deriva de 
um solo positivista que trata o jornalismo como instrumento iluminador da esfera pública.  

Marcondes Filho (1989) segue o mesmo tipo de raciocínio, enfatizando a interpretação 
alienante, ao atribuir à imprensa sensacionalista um grau radical de mercantilização das 
sensações que se presta a satisfazer as necessidades instintivas do público e a desviá-lo de 
sua realidade. Daí seu suposto pontencial alienador. O autor está considerando 
sensacionalista apenas o jornalismo destinado aos grupos populares. Ele acredita que as 
notícias de crimes em periódicos com esse perfil sirvam para canalizar a rebeldia potencial 
das classes subalternas, assegurando a normatização da sociedade a partir de uma narrativa 
moral no qual o crime não compensa. Por meio desses jornais, o público poderia transgredir a 
ordem simbolicamente, identificando-se com o criminoso momentaneamente. 

Para Amaral (2005) é simplista considerar o pressuposto de que o jornalismo “mexe com as 
sensações físicas e psíquicas”, tal como foi explicitado há mais de três décadas por 
profissionais e teóricos que participaram na Semana de Estudos de Sensacionalismo, 
realizada na USP. Naquele encontro, Alberto Dines (1971, p. 68-69), por exemplo, enfatizou 
o pressuposto que todo processo de comunicação é sensacionalista, uma vez que o jornalismo 
sublinha sempre os elementos mais palpitantes da história com o intuito de seduzir o leitor. 

Evidentemente que quando estamos considerando esse tipo de jornalismo como de 
sensações, não o fazemos apenas por que esses textos apelam às sensações físicas e 
psíquicas. As sensações a que nos referimos encontram-se na relação da leitura com o 
extraordinário, com o excepcional, aproximando esse tipo de notícia do inominável. São as 
sensações contidas nas representações arquetipicas do melodrama e que continuam 
subsistindo nos modos narrativos dessas tipologias de notícias. 

Tal como os gostos e anseios do popular – formado na longa duração – também as sensações 
desse tipo de narrativa mesclam os dramas cotidianos, os melodramas, em estruturas 
narrativas que apelam a um imaginário que navega entre o sonho e a realidade. (BARBOSA, 
2005) 

Esse tipo de jornalismo pode ser caracterizado como de sensações também porque estabelece 
como central na construção narrativa os mitos, as figurações, as representações de uma 
literatura que subsiste há séculos. Uma literatura que falava de crimes violentos, mortes 
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suspeitas, milagres, ou seja, tudo o que fugia à ordem instaurando um modelo de 
anormalidade. Mas uma anormalidade baseada na presunção de uma normalidade sensorial. 

No caso brasileiro, como enfatiza Barbosa (2005), a inclusão das chamadas notas 
sensacionais nas páginas dos diários e a absorção desse tipo de narrativa pelo gosto popular 
devem ser explicadas no contexto histórico de sua produção. Assim, continua a autora, é 
preciso considerar a questão da narrativa. Do ponto de vista do texto, essas notícias possuem 
marcas singulares: alicerçadas nos fatos anteriores ao próprio acontecimento, contam, 
normalmente, duas histórias: a do crime e a de seus antecedentes que englobam outras 
notícias semelhantes. O jornalista-narrador conta não apenas “o que se passou efetivamente” 
ou explica de que forma tomara conhecimento daqueles fatos, como também transporta para 
o relato algo que já é de conhecimento do público. A bondade ou a inocência da vítima, por 
exemplo, podem vir destacadas no texto ao relembrar a sua vida. Esses aspectos são 
comumente construídos em oposição à maldade, à frieza, à crueldade do assassino. A 
composição textual apela a valores duais e antagônicos e deixa uma espécie de ensinamento 
moral suspenso na composição textual. 

As notícias objeto desta análise podem ser consideradas duplamente sensacionais. Primeiro, 
devido ao destaque ao local onde ocorreram os crimes, que confere o efeito de 
excepcionalidade. Ou seja, ainda que morrer de causas violentas na cidade do Rio não 
represente propriamente exceção e que o jornal rememore outros casos de modo a construir 
um continuum narrativo, pode-se questionar, por outro lado, que morrer no metrô ou na 
universidade não é algo corriqueiro. Mas para evidenciar essa afirmativa, precisaríamos 
recorrer às estatísticas e estaríamos conseqüentemente fugindo ao objeto desta análise. A 
excepcionalidade que nos interessa não é aquela inerente ao fato em si, mas aquela que está 
na percepção que se tem do fato e na sua configuração em modo narrativo. Portanto, há 
também uma segunda forma de ser sensacional: por meio da linguagem. 

O Globo usa fartamente a estética do exagero e da antítese nas duas coberturas. Entre os 
recursos que utilizou para sensacionalizá-las estão, além da óbvia melodramatização, 
inúmeras referências ao pânico: "Garotinho admite que há descontrole na segurança" é a 
manchete de 8 de maio. Um dia depois estampam o título "Sob o domínio do medo” (p. 12). 
A fotografia é também um recurso amplamente utilizado com o mesmo objetivo. Assim, 
publicam em 30 de março a fotografia de Gabriela bebê  (p. 20), usam fotografias das mães 
das vítimas (Cleide, dia 26/03/03, p. 11 e mãe de Luciana chorando no dia 06/05/03, p. 15). 
A exacerbação da tragédia, que passa a figurar e a interferir na vida de milhares de pessoas, é 
o outro recurso empregado: "10 mil alunos ficam sem aula" informa a manchete de 10 de 
maio sobre ameaças a escolas. 

Para realizar esta análise, utilizamos principalmente os quadros IV e V que se encontram  no 
Apêndice II ao final deste capítulo. Lá estão descrições detalhadas do ferimento de Luciana, 
inclusive com ilustração do crânio, a referência às imagens do circuito de TV, ao som dos 
disparos contra a universidade, à dor dos pais, às cores do luto na cremação de Gabriela, a 
seu sorriso, sua gargalhada, seu olhar.  

Também a dualidade é explorada como estratégia narrativa, como por exemplo, ao 
publicarem, em oposição, uma fotografia de Gabriela viva e outra de seu caixão (27/03/03, 
primeira página), e a adoção desta mesma fotografia de Gabriela como rubrica de toda a 
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cobertura com a retranca "A Guerra do Rio". Esta fotografia, que isoladamente se tornou 
signo da violência,  passa a fazer sentido a partir da lembrança de sua primeira publicação, 
quando formava uma composição junto a outra fotografia: a do caixão.  

O sensacionalismo também esteve na citação ao clima de paranóia (30/03/03, p. 20), aos ares 
de fortaleza da Faculdade Estácio de Sá, indicando o encastelamento como único meio de 
proteção contra a vulnerabilidade no ambiente urbano (10/05/03, p. 17), no quadro descritivo 
"Como foi o ferimento" de Luciana (06/05/03, p. 15), na chamada para o site de O Globo 
indicando que o leitor poderia obter "Mais imagens do pânico" (06/05/03, p. 15) e na 
chamada pela as imagens do assalto ao metrô (27/03/03, p. 11).  

Assim como o riso sobre a morte é silenciado, também a possibilidade de transgressão pelo 
crime desaparece nessas duas coberturas. Toda a projeção da identificação do leitor é feita 
em direção à vítima, que tem sua vida reconstituída e é sujeito das narrativas. Não é o prazer 
da transgressão que é configurado. Se, como diz Baudrillard32 (apud., ANGRIMANI, 1994, 
p. 55), a morte do outro é saboreada com júbilo secreto, o que surge nessas duas coberturas é 
a indignação encenada para expiar a culpa pelo prazer diante do cadáver alheio. Lembremos 
que a indignação configurada no jornal é reforçada pela citação de cinco manifestações, duas 
anunciadas pelos amigos de Gabriela, duas pelos colegas de Luciana e uma tentativa de 
protesto dos moradores do Morro do Turano. Esta última, nomeada pelo jornal como 
protesto, foi dispersada pela Polícia Militar.  

Mas afinal o que é o sensacionalismo? Forma ou conteúdo? A resposta mais imediata seria 
considerar o sensacionalismo como atributo do gosto popular e, como tal, um recurso 
temático e narrativo utilizado por veículos que pretendem atingir os grupos populares. 

Para Pedroso (1983), trata-se de um modo de produção discursiva que valoriza a emoção, o 
espetacular, o desproporcional. Mott (1941) tentou equacionar o problema tratando o 
sensacionalismo como uma linguagem que estimula respostas emocionais dos leitores, 
privilegiando como conteúdo crimes, desastres, sexo, escândalos e monstruosidades. Os 
autores concordam, porém, que é possível sensacionalizar mesmo aquilo que, em princípio, 
não teriam conteúdo sensacional. Portanto, se o sensacionalismo é uma linguagem, veículos 
que prezam sua imagem de seriedade poderiam se valer rotineiramente da linguagem 
sensacionalista em determinados momentos e em determinadas reportagens.  

Se esses jornais se distanciam dos aspectos emocionais nas notícias, por outro lado, o 
fascínio diante da morte rompe todas as manhãs a camada de verniz cultural que segmentaria 
em tese o mercado em um gosto "popular" e um gosto de elite. (ANGRIMANI, 1994) Mas o 
autor parece ter dificuldade em radicalizar sua constatação. Se, como diz, a diferença entre 
esses dois modelos de jornalismo está na prioridade que os jornais ditos sensacionalistas dão 
à violência, então o que pensar de O Globo que em 2003 teve chamadas de violência na 
primeira página em 76,7% dos dias do ano?33 

                                                 
32 BAUDRILLARD, Jean. L'Échange Symbolique et la mort. Paris: Gallimard, 1976. 
33 Foram 82 manchetes, em um total de 280 chamadas de primeira página em 2003 (ano das coberturas objeto desta 
pesquisa), com palavras-chave como tráfico, drogas, assalto, violência, polícia, armas, gangues, tiros, bala perdida, 
atacar, crime, bandido, patrulhamento, favela (no sentido de lugar do crime), Bangu (em referência às 
penitenciárias), Beira-Mar (o traficante Luiz Fernando da Costa), operação policial, exército, matar, ameaça, 
segurança, guerra, bomba, granada, prisão, entre outras.  
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Por isso, para além de uma definição do que é o sensacionalismo, torna-se importante pensar 
o que se poderia chamar de economia estética do sensacionalismo. Freud (1974a, p. 17-90) 
descreve que o mecanismo mental opera no sentido de evitar o desprazer e buscar o prazer, 
em uma economia das excitações. Assim, se a narrativa sensacional choca, pode também 
aliviar na medida em que proporciona uma experiência simbólica, não real. Há maneiras de 
transformar o desagradável em tema reelaborado mentalmente de modo que não seja mais tão 
terrível. (FREUD, 1974a, p. 29) Essa reelaboração faz com que o sujeito não seja passivo na 
ação e, sobretudo, não seja atingido pela situação. Ou seja, é melhor o sujeito ler no jornal 
sobre a bala perdida do que ser atingido por ela.  

Além da economia estética do sensacionalismo se dar pelo grau de suportabilidade do 
público leitor diante do desprazer, há também razões históricas, de distinção social, para que 
alguns periódicos usem com maior ou menor intensidade a linguagem sensacionalista. Ou 
seja, é preciso analisar os processos de atribuição de valor ou não do sensacionalismo ao 
longo da história, onde, como e por que ele persiste atualmente.34  

A maneira como tratamos a incorporação de narrativas sensacionais aos produtos culturais 
massivos pode levar à conclusão de que nos referimos ao popular como uma espécie de 
cultura pré-moderna, o que não é verdade. Garcia Canclini (2003) afirma que existem 
múltiplas maneiras de se estar na Modernidade. Embora consideremos que narrativas 
sensacionais sobre morte, sangue, violência, circulassem oralmente pelas cidades muito antes 
do estabelecimento de uma indústria cultural, não se deve cair num determinismo temporal e 
entender o sensacional tão somente como vestígio medieval. Por outro lado, é fundamental 
evitar também um determinismo classista, como se o popular fosse algo próprio das classes 
subalternas.  

O termo popular admite diversas apropriações dependendo da visão que se tem de cultura 
(idem, ibidem). Além da corrente que identifica o popular ao pré-moderno, ou seja, ao 
folclore, existem a versão de um populismo político que enxerga no popular a cultura 
excluída do mercado legítimo de bens-simbólicos, bem como a visão frankfurtiana pela qual 
o popular seria aquilo que é imposto às massas pelas classes dominantes. Garcia Canclini 
pretende escapar dessas três correntes ao propor a hibridização das culturas, o que nos 
permite afirmar que O Globo é popular, sensacionalista e melodramático.  

Em primeiro lugar porque o popular não é monopólio das classes subalternas. Segundo 
porque não se deve subestimar a capacidade de as pessoas transitarem por diferentes sistemas 
simbólicos. "Movimentos simbólicos de diversas classes geram outros processos que não se 
deixam organizar sob as classificações de hegemônico e subalterno, de moderno e 
tradicional." (GARCIA CANCLINI, 2003, p. 220-275) Deste modo, pode-se entender a 
designação de popular como uma operação política de atribuição de valor e de distinção 
social num perpétuo processo comunicacional do qual os bens simbólicos são disputados 
dinamicamente. Mais precisamente, é o que Bakhtin (1999) chama de princípio de 
circularidade da cultura.35  

                                                 
34 Evidentemente que não faremos isso nesta dissertação, pois foge em muito ao nosso objetivo central. 
35  Circularidade é o conceito bakhtiano que traduz o relacionamento circular feito de influências recíprocas que se 
estabelece entre as culturas das classes dominantes e subalternas. Cf. GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. 
Cotidiano e idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  
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Buscando auxílio na história editorial carioca, verifica-se que as histórias sensacionais nem 
sempre estiveram vinculadas a um gosto popular no sentido classista. O mercado editorial 
entre 1870 e 1924 era agitado por romances populares, entre eles, os de sensação. Tratava-se 
de melodramas, muitas vezes inspirados nas notícias dos periódicos que, por sua vez, 
realimentavam suas páginas com os modelos literários. (EL FAR, 2004) Mais uma vez, está-
se diante de um forte indício da continuidade permanente do fluxo do sensacional, 
atravessando inclusive múltiplos veículos de comunicação.  

O fato é que essas obras não eram direcionadas a um público específico. O que interessava 
mais aos editores era massificar as vendas e não segmentar o mercado. A distinção social36 
no consumo literário se dava não pelo viés da produção mas por meio dos endereços onde 
essas obras eram adquiridas: se em casas nobres ou se em livrarias barateiras e sebos, ou 
ainda no material e no acabamento das brochuras. 

Entre o sensacionalismo moderno de Charney e Schwartz (2004) e o prolongamento cultural 
de Martín-Barbero (2001), tendemos a ficar com a segunda opção devido à evidência do 
estatuto que o sensacionalismo adquiriu. Se fosse o que é por ser unicamente uma expressão 
moderna e distintiva, provavelmente os veículos de comunicação tentariam se legitimar por 
meio desse discurso. Mas não. Veículos que reivindicam credibilidade tentam justamente se 
legitimar por outras estratégias que procuram distanciá-los do sensacionalismo. Entre essas 
se destaca o fato de se auto-construirem como intermediários do poder, desempenharem um 
papel de utilidade pública, tendo uma função social, serem objetivos, entre outros atributos. 

A reportagem policial, sem dúvida, constitui um dos lugares privilegiados de circulação 
dessas narrativas sensacionais. Entretanto, ao se entender sensacionalismo como linguagem, 
é possível pensar que outros temas possam receber tratamento sensacionalista. Como foi 
apontado em alguns exemplos extraídos das coberturas de Gabriela e Luciana, não importa 
tanto saber onde o jornal se auto-constrói como objetivo ou onde é sensacionalista, mas 
apontar as interseções entre essas duas tradições narrativas presentes nos meios de 
comunicação e que aparentemente não se contrapõem. E, a partir daí, intuir que tipo de efeito 
de verdade se obtém a partir da mescla dessas duas formas de narrativa jornalística.  

Monta-se um quadro em que o sensacionalismo se opõe ao jornalismo informativo e 

atrapalha um suposto acesso racional à esfera pública e uma disputa pela cidade. Não seria tal 

oposição um equívoco, baseado na crença da função informativa e objetiva do jornalismo? Se a 

mídia fornece um libreto de interpretação do espetáculo urbano (BATISTA, 2003, p. 96), o que 

leva a crer que as sensações também não pautam essa interpretação?  Se há expectativas acerca 

da informação jornalística também nenhum outro meio de experimentação da cidade é tão forte 

quanto as sensações. Até que ponto, em vez de o sensacionalismo enevoar a objetividade, é a 

noção de objetividade que conduz ao sensacionalismo? 

                                                 
36 Bourdieu considera que a distinção social se dá não somente por meio do capital financeiro, mas também pelo 
capital cultural. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas lingüísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: Edusp, 
1996. 
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Como lembra El Far (2004), o realismo literário e mesmo o naturalismo influenciaram 

enormemente o jornalismo carioca do final do século XIX e início do XX. Tal período coincide 

com a primeira estruturação de um jornalismo fundamentado em princípios de objetividade. 

(BARBOSA, 1996) Época em que os periódicos precisavam disputar ferozmente com os 

romances de sensação para estabelecer mercado. Naquele momento, buscar objetividade e 

abusar das sensações não eram operações excludentes. Também foi assim nos Estados Unidos, 

na metade do século XIX, quando surgiram os jornais sensacionalistas, justamente no momento 

em que os periódicos financiados por partidos políticos perdiam subsídios e privilégios. Até que 

ponto a precisão das informações, os detalhes das descrições não são muito mais tributários de 

uma herança do realismo do que uma necessidade de objetividade? Até que ponto não fazem 

parte das estratégias de verossimilhança das narrativas sensacionais, com quem o mito da 

objetividade contribui ao dar respaldo às sensações ali descritas? O poder de ficção dos jornais 

decorre justamente do poder de verossimilhança que o mito da objetividade lhe confere. Para 

Motta, o excesso de informação, o detalhamento, tem por objetivo justamente dar o efeito de 

verdade, produzir a verossimilhança. "No jornalismo, é praticamente impossível encontrar 

textos puramente descritivos tanto quanto aqueles exclusivamente narrativos." (MOTTA, 2005, 

p. 26)  

Caracterizado o que estamos entendendo por jornalismo sensacionalista, ou jornalismo 

de sensações, trataremos agora do teatro melodramático construído – baseado em parâmetros 

que apelam sobretudo às dualidades – pelas narrativas do caso Gabriela e Luciana. 

O principal tema das reportagens, na nossa interpretação, não é a bala perdida, nem a 

vitimização dos inocentes. O medo midiático destaca-se como o objeto central das narrativas 

que se constroem em torno dos personagens humanos que ofertam na enunciação da sua própria 

experiência os sentidos da experiência a ser narrada. E o medo midiático, como afirmamos, 

insere-se, no contexto do sensível. E este sentimento só está presente no jornalismo 

contemporâneo justamente por ter sobrevivido à imprensa (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 154-

178), ou seja, por ter subsistido ao surgimento de um novo regime de publicização das 

impressões acerca da cidade.  
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2.2 IMPRENSA E TERRITORIALIDADE CULTURAL 
 

Pode parecer paradoxal que um sentimento tenha não só resistido mas inclusive 

contribuído para a difusão de uma forma de publicização que se legitimou como afirmação da 

razão. Afinal, o medo midiático é consumido como parte de um produto – o jornal – que é filho 

direto do iluminismo, da crença na razão e do desenvolvimento do capitalismo. (HABERMAS, 

1984) Esse aparente paradoxo se explica não somente pela trajetória das narrativas sensacionais, 

oriundas da tradição oral, e por sua inserção na indústria cultural, como pela própria 

constituição ficcional das discussões travadas nos periódicos. Interessam, portanto, as 

imbricações entre informação e sensação, entre uma suposta opinião pública qualificada e o 

senso comum, entre o estatuto racionalista e a herança de emoções hiperbólicas do jornalismo. 

A invenção da imprensa está no seio de uma discussão que norteia os estudos em 

comunicação: a tensão entre os paradigmas tecnológico e cultural. Alguns autores, para quem a 

imprensa inaugurou a Modernidade, acreditam no impacto das tecnologias sobre a sociedade. 

"Quando uma nova tecnologia é introduzida num ambiente social, ela não cessa de agir nesse 

ambiente até a saturação de todas as instituições." (McLUHAN, 1964, p. 203) Outros 

relativizam esse impacto de acordo com as condições institucionais da sociedade e com as 

mentalidades de uma época. (EISENTEIN, 1998) Para estes últimos, uma certa lógica medieval 

avançou sobre a Modernidade justamente por meio da imprensa, onde encontrou terreno fértil 

para sua sobrevivência, como se verá no caso dos relatos de crime (matéria principal da 

reportagem policial).  

Mas, ainda que discordem a respeito da emergência da técnica ou da demanda, os 

pesquisadores costumam concordar em relação à importância da imprensa na passagem de uma 

certa forma predominante de publicização para outra. Antes da imprensa, embora houvesse a 

escrita, os fatos da cidade permaneciam na memória por meio principalmente da narração oral. 

Ou seja, para que algum acontecimento ou informação se tornasse público era preciso que ele 

fosse recontado oralmente repetidas vezes.37 

                                                 
37 A persistência da oralidade e de formas de leitura oralizada é objeto de estudo de vários autores. Sobre o tema, 
cf., por exemplo, DAVIES, Natalie Zemon. Culturas do Povo, sociedade e cultura no início da França moderna. 
Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1990 e CHARTIER (op. cit., 1996). Do mesmo autor, Do palco à página: 
publicar teatro e ler romances na época moderna (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2002; 
"Leituras e leitores 'populares' da Renascença ao período clássico." In: CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, 
Roger (orgs.). História da leitura no mundo ocidental. São Paulo: Editora Ática, 1999.  
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No Brasil, a permanência da oralidade como forma de apropriação dos conteúdos 

midiáticos é marcante38. As práticas de leitura em voz alta e coletiva faziam com que os 

impressos fossem consumidos aos milhares numa sociedade de maioria analfabeta, como era o 

caso do Rio de Janeiro, por exemplo, no início do século XX (BARBOSA, 1996). A imprensa 

laicizou a palavra escrita e possibilitou que as línguas vernáculas fossem espacializadas39, ou 

seja, ganhassem uma representação visual mais difundida (ZUMTHOR, 2003). Mesmo com a 

difusão de meios impressos e a popularização dos jornais, continuou-se a ler em voz alta e 

coletivamente. A própria noção de público, como um conjunto de leitores dispersos (TARDE, 

1992)40, só foi possível a partir da ampliação do acesso aos bens culturais escritos. Para 

Eisenstein, a imprensa foi condição para que isso ocorresse, mas essa difusão não teria sido 

possível se não houvesse uma submersão à lógica iluminista. Tentando provar tal afirmação, a 

autora mostra o quanto a relação das pessoas com o produto impresso, tanto na sua produção 

quanto no seu consumo, permaneceu semelhante à relação dos bens manuscritos por mais de um 

século.  

Segundo Ong (1998), a imprensa forneceu outro lugar à palavra. Ela nasceu num 

momento de interseção entre a cultura oral e a escrita. Naquele momento, a voz e a impressão 

disputavam a autoridade sobre as palavras. Essa disputa pode ser verificada em algumas das 

maneiras como a Idade Média avançou sobre a Modernidade nos produtos culturais destinados a 

um público mais abrangente. Martín-Barbero (2001) identifica no século XVII uma literatura 

intermediária entre o oral e o escrito, na qual se processa a transformação da cultura popular 

(espontânea) em cultura de massa (direcionada pela indústria cultural). 

Na França, havia o colportage e, na Espanha, pliegos, que levavam ao público narrativas 

sensacionais remontando tragédias, fábulas, descrevendo assassinatos e demônios, ampliando 

blasfêmias e sátiras contra as cidades e as pessoas, entre outros temas. Os próprios impressores 

                                                 
38 Sobre o tema, cf. FERRÃO NETO, José Cardoso. O mundo na sua língua: rádio, Internet e a BBC Brasil. 
Dissertação de Mestrado. Niterói: PPGCOM-UFF, 2005.  
39 Escrita como espacialização da palavra. ONG, Walter. Oralidade e cultura escrita. A tecnologização da palavra. 
Campinas (SP): Papirus Editora, 1998. 
40 O autor distingue público de multidão da seguinte forma: a multidão tem um limite espacial e seu contato é 
físico, já o público tem uma extensão maior e sua coesão é mental. A crueldade da multidão está no número, a do 
público está na dispersão e no anonimato. A ira da multidão pode ser muito violenta mas o público não é passivo, 
porque ele tem o poder da opinião. TARDE, Gabriel. A opinião e as massas. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
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se apropriavam de obras consideradas cultas41, adaptando-as ao gosto popular e à sua 

capacidade de leitura, assim como as publicando em edições com material mais barato. Nos 

pliegos, uma espécie de intermediário entre o livro e o jornal, já existia a preocupação com o 

destaque dos títulos, análogo às atuais manchetes, e com um pequeno resumo no início do 

texto.42  

Segundo Martín-Barbero (2001), os clichês não eram algo que denegrissem as obras, 

como são interpretados hoje pelos críticos de arte, mas funcionavam como chave de 

entendimento das tramas. Por meio dos clichês, sabia-se a que gênero o texto pertencia e isso 

tanto facilitava o entendimento quanto fazia parte da própria lógica de entretenimento.  

Entre os pliegos havia os "pliegos de acontecimento", ou seja, de notícias. Um dos 

gêneros de "pliego de acontecimento" mais difundidos era o de crime, que foi o primeiro a ser 

escrito em prosa. Martín-Barbero identifica aqui o nascimento do jornalismo sensacionalista e 

que começou a ser entendido como sendo destinado a um grupo social determinado, "inferior". 

Também começaram a surgir os pliegos com ilustrações, em narrativas seqüenciais feitas de 

imagens. 

Por outro lado, a estrutura dramática e tipo de expressividade dos pliegos alcançaram 

uma nova forma de publicização massiva por meio do teatro melodramático no século XVII. O 

melodrama surge em um momento em que a burguesia promovia o controle das emoções em 

público. (SENNETT, 2002) Naquele momento, começou-se a estabelecer a distinção que 

perdura até hoje, embora nuançada, entre produtos destinados a grupos sociais diferenciados. 

Passou a caber aos grupos menos favorecidos, sociologicamente falando, a exclusividade de 

sentir as emoções nas suas expressões mais exacerbadas, enquanto, por outro lado, a burguesia 

se continha. Está-se diante da dicotomia excesso/contenção das expressões.   

Enquanto a burguesia inaugurava uma nova relação social como espectador (SENNETT, 

2002), ou seja, tentando absorver uma certa interioridade da obra, restava ao público, que 

assistia ao melodrama, um comportamento muito mais próximo da multidão (TARDE, 1992), 

com gritos, gargalhadas e lágrimas. Ou seja, ainda que a imprensa tenha dado condição ao 

                                                 
41 As obras ainda não possuíam "autor", porque a lógica era da narrativa oral. Mesmo quando a obra tinha um autor 
declarado, este podia simplesmente não existir, podia ser um conjunto de pessoas ou mesmo ser o nome do editor 
que a publicava. Portanto, não havia a noção de propriedade intelectual como se tem hoje. (ZUMTHOR, op. cit.)  
42 Sobre o tema, cf. também CHARTIER (op. cit, 1996 e op. cit., 2002).   
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surgimento da noção de público (como multidão dispersa e qualificada), parece pouco óbvio que 

a antiga forma de consumir manifestações culturais tenha desaparecido completamente.  

O melodrama era um teatro de ação, sem diálogos, já que estes foram proibidos, como 

forma de conter as paixões da plebe. Por esse motivo, os dramaturgos encontraram soluções 

cênicas para substituir os diálogos, como figurinos estereotipados, efeitos sonoros e música, 

mímica, pirotecnia, ilusionismo, entre outros recursos. (MARTÍN-BARBERO, 2001)  

A estrutura dramática se baseava principalmente na esquematização de arquétipos 

sociais e na polarização dos personagens entre o bem e o mal. Segundo Martín-Barbero (idem), 

havia quatro estereótipos principais: o traidor, que encarnava o mal e, por conseguinte, o medo; 

o justiceiro, responsável pela proteção da vítima e pelas cenas excitantes; a vítima, geralmente 

uma mulher, representante da dor; e o bobo, responsável pelas críticas e pelo riso. Os temas 

favoritos giravam em torno do medo, do terror e do mistério.  

 
2.3 O TEATRO MELODRAMÁTICO CONTEMPORÂNEO: AS COBERTURAS DOS 
CASOS GABRIELA E LUCIANA 
 

É possível fazer uma aproximação entre as temáticas melodramáticas sistematizadas por 

Martín-Barbero e a forma como se estrutura as narrativas jornalísticas na contemporaneidade? 

Quais são os estereótipos construídos na conformação dessas notícias? Que esquematismos são 

construídos e que polaridades são apresentadas? 

 Em relação ao objeto de nossa análise iremos, no item que se segue, identificar os 

arquétipos narrativos presentes nas matérias e, sobretudo, mostrar como essas narrativas 

produzem polaridades em torno estereótipos centrais como o medo e a dor. O riso está ausente. 

 
2.3.1 O medo  
 

Nas narrativas do teatro melodramático o medo acompanhava o sentimento de fascínio e 

o terror. Os personagens que provocavam esses sentimentos eram identificados como traidor, 

como sedutor, agressor ou a própria encarnação do demônio.  

Nas coberturas de O Globo, o traidor é interno. Aparece poucas vezes e de forma breve 

na figura dos criminosos diretamente relacionados com o assalto ao metrô e o ataque à 

universidade. O primeiro é Carlos Eduardo Soares Ramalho, o Nego, acusado de participação 

nos dois casos. Anderson Ribeiro chega a ser preso sob acusação de ter dado o tiro que matou 
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Gabriela, mas não tem tempo de encenar o traidor já que, no dia seguinte, Luiz Augusto Couto 

de Souza se apresenta à polícia, confessa o crime e afirma que Anderson não participara do 

assalto. Entretanto, a aura de perversidade não é atribuída ao novo preso, Luiz Augusto, que se 

mostra arrependido, dá entrevista e tem uma fisionomia que não se encaixa no perfil de um 

antagonista. Imediatamente, a cobertura se volta para Nego, que, foragido, é tratado como o 

mentor intelectual do assalto. (Ver figuras 8 e 9, capítulo 4) 

Com exceção, portanto, desses casos nos quais a figura do mal tem nome e sobrenome, 

geralmente ela aparece de modo abstrato e difuso, em expressões como "ladrões" e 

"vagabundos", e em prosopopéias como "bala perdida", "Morro do Turano", "tiroteio", 

"confronto", "o crime", "o tráfico", "guerra do tráfico", "ameaças" e "a violência". Nessas 

reportagens, "crime", "tráfico", "ameaças" são sujeitos que praticam ações. O fato de o mal não 

ser personificado em atores concretos leva estas narrativas a encarnar universos ainda mais 

fantásticos, potencializando a capacidade de difusão do pavor. Isso poderia colocar em xeque o 

perfil objetivo com que o jornal se auto-constrói, mas o fantástico e o sensacional estão longe de 

serem antitéticos ao jornalismo. Pelo contrário, são seus pilares mais sólidos.  

No que se refere ao ataque à universidade, cuja história é mais complexa, a figura do 

agressor oscila entre muitos personagens. Ela tem início de modo concreto e vai se tornando 

abstrata, a medida em que a cobertura se amplia temporalmente. Começa com "guerra do 

tráfico", "Morro do Turano", "traficantes", os oito PMs (que extorquiram os traficantes do 

Morro do Turano, o que teria motivado o ataque à universidade), o inspetor Alcides Campos 

Sodré Ferreira (que recebeu uma fita com denúncias sobre o ataque e que teria se omitido), 

"tráfico", etc. No dia 9 de maio, o vilão se torna o próprio mal, ou seja, o medo ganha 

autonomia dramática: "cultura do medo", "crime", "ameaças", ligações telefônicas. O medo se 

torna difuso se espalhando por toda a cidade. Até um telefonema pode representar o agressor. 

Como se verá no capítulo 3, a identidade mais estável de traidor, a do morador da favela, seja 

ele traficante ou não, dialoga com alguns medos profundamente enraizados no imaginário das 

elites cariocas. 

 

Mas esta caracterização pode sofrer oscilação. A Polícia Militar, que freqüentemente 

personifica o mal, pode ser tratada como justiceira em determinados momentos. O secretário de 
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Segurança, que pode ser responsabilizado algumas vezes como "o traidor", tenta se colocar mais 

adiante como "a vítima" na trama de incompetências e omissões das demais autoridades. 

"Autoridades" também aparecem como culpadas em alguns trechos assim como justiceiras em 

outros.  

Mas normalmente o justiceiro é representado como um fraco, uma espécie de anti-herói. 

O estado de imobilidade do Estado e a criminalidade dentro da polícia dão a entender que o 

crime é um inimigo mais organizado, eficiente e forte, como Batista (2003) aponta. O jornal, 

supostamente representando a sociedade, denuncia essa espécie de fracasso do justiceiro, que 

precisaria tomar a dianteira da história. Por outro lado, tal fraqueza do justiceiro pode ser um 

jogo de retórica para mostrar que, na realidade, quem é o protagonista da história, capaz de 

salvar a cidade indefesa, é o próprio jornal. Deste modo, ele reafirma seu poder simbólico.  

 
2.3.2 A dor  
 

No melodrama, segundo Martín-Barbero (2001), a vítima encarnava a dor, sempre 

injusta, mas também costumava ser identificada como a heroína por uma espécie de sofrimento 

edificante. Sua força estava em sofrer quase resignada.  

Da mesma forma, nas notícias sobre os crimes violentos e que interrompe 

repentinamente a trajetória de jovens indefesos, a violência é sempre externa e causa uma 

profunda dor pelo seu caráter injusto. Nesse sentido, as vítimas personificadas nas matérias de 

O Globo são a própria inocência. Ainda que a adjetivação da vítima se faça pelo discurso de um 

outro – neste caso, a autoridade que representa a segurança -, a rigor o entrevistado reproduz 

uma conceituação que resume o sentido que o jornal quer atribuir a vítima. Um sentido 

reconhecido publicamente. 

 

Determinei que a Core (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da 
Polícia Civil), o Bope (Batalhão de Operações Especiais) e os batalhões da 
área fossem atrás desses criminosos covardes que atiraram contra essa menina 
inocente [original sem grifo], que estava estudando, exercendo seu direito de 
viver [original sem grifo] – afirmou o secretário de Segurança. (O Globo, 
06/05/03, p. 16) 

 

Junto com as vítimas, sofrem as famílias e os amigos, assim como outros personagens da 

cidade não diretamente relacionados aos acontecimentos narrados. A todos esses, tenham eles 
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ou não ligação direta com Luciana e Gabriela, está associada maior carga dramática. Nos textos 

analisados, as vítimas emblemáticas são as duas jovens. Mas outros também são elevados a esta 

condição: os comerciantes obrigados a fechar as portas por ordem do tráfico, os "estudantes", os 

"motoristas", os "jovens", os "pais" e os "filhos". Cada um deles é sempre apresentado como 

categorias genéricas.  

Em determinados momentos, a própria PM oscila entre ser a vítima ("Tráfico ataca 

PMs") e a justiceira, como se disse anteriormente. O secretário de Segurança também pode ser 

interpretado como vítima ou como traidor, tal como ocorre na manchete do dia 8 de maio 

("Garotinho admite que há descontrole na Segurança"). Ou seja, a dor é transmitida para outros 

personagens. 

Alguns lugares privilegiados também aparecem como "vítimas": as "escolas", as 

"universidades", os "colégios" e o próprio metrô ("No fim da linha"). O estado do Rio com um 

todo também surge como vítima quando o assunto "violência" se relaciona à administração 

federal.  

O que se pode apreender das duas coberturas é uma correspondência sugerida entre as 

duas jovens e a própria cidade. A vítima é uma cidade privilegiada. Dessa forma, a 

inviolabilidade atribuída ao metrô, às escolas e às universidades e à própria cidade teria sido 

abalada.  

Referendando uma espécie de passado mítico, o tempo fabuloso de antes, as reportagens 

constroem a noção de que o presente é dominado por uma idéia de caos. Os espaços públicos 

são construídos como potencialmente perigosos, como indica o primeiro texto publicado acerca 

da morte de Gabriela, que "cresceu assustada com a violência." Nele observa-se claramente o 

discurso de que o Estado deve ser o guardião da ordem pública, ou seja, deve manter a acesso 

seguro à esfera pública, à própria cidade.  

O espetáculo melodramático, portanto, fornece os principais contornos de ambas as 

coberturas. Acrescente-se a isso, uma espécie de supracontexto produzido por outros 

acontecimentos, que ganham nas páginas dos jornais uma similitude que na prática não existe. 

Assim, o fato de haver uma proximidade temporal entre o início dos ataques norte-americanos 

ao Iraque (esses foram deflagrados em 20 de março de 2003) produz uma associação entre esses 

assuntos, formando uma espécie de tipologia da violência e configurando o que estamos 
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chamando supracontexto jornalístico. O que marcará mais profundamente as duas coberturas 

será a metáfora da guerra: "Fomos derrotados nessa guerra", dizia o título na primeira página no 

dia 27 de março ou "A guerra do Rio". O jornal também usa a violência de Estado como 

metáfora da violência urbana, misturando crimes particulares e crimes públicos.  

É possível localizar as sensações próprias ao melodrama – sobretudo a dor e o medo - 

encarnadas nas figuras das vítimas, do mal e dos heróis nas duas coberturas. Mas, afinal, onde 

foi parar o riso?  

 
2.3.3 O riso 
 

No melodrama, o riso representa a distensão, o relaxamento da trama narrativa. Esse 

relaxamento, ainda que não provocando gargalhadas, pode estar, por exemplo, nas reportagens 

de cultura, no Segundo Caderno, de moda, no Caderno Ela, nas edições dominicais, ou nas 

matérias conhecidas como features. Para os jornalistas de O Globo, a definição de feature é 

exatamente esta: dentre uma série de reportagens consideradas sérias, ela deve ser uma espécie 

de respiro. Sua linguagem deve ser mais descontraída, com temáticas classificadas como leves. 

Mas, mesmo com essas brechas espaços, podemos dizer que sobra pouco espaço para o riso em 

O Globo, que também estão nas charges, nos quadrinhos, em uma ou outra coluna. 

O feature em O Globo é, na prática, o fait-divers conceituado por Barthes (2003). No 

caso das coberturas Gabriela e Luciana, que demandam uma memória sobre o imaginário 

urbano do Rio, estas estão muito mais próximas do sensacionalismo melodramático.  

No melodrama, o bobo é responsável pela crítica, a sátira, a inversão do drama em algo 

cômico (MARTÍN-BARBERO, 2001). Não há como negar, portanto, que O Globo possua 

espaços de distensão, de comicidade, onde procura tornar mais leves os destinos. Mas essa 

operação é extremamente limitada e recebe tratamento gráfico diferenciado. Um fio 

circundando o texto pode ser a senha para a imersão do leitor no espaço do riso. As histórias de 

Gabriela e Luciana, por exemplo, não foram dignas do riso em nenhum momento, em nenhum 

lugar, nem sequer nas charges. Por quê? 

O sentido do riso também é histórico e vem sofrendo alterações. Bakhtin (1999) atribui a 

ele uma expressão genuína da cultura popular medieval, como uma segunda vida em relação à 

oficial. Assim como o sensacional, o riso foi combatido pela racionalidade iluminista, para a 
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qual a seriedade se confunde com a sisudez. Mas para os camponeses europeus da Idade Média, 

o riso era tão sério quanto qualquer outra forma de compreensão: expressava a visão 

carnavalesca do mundo, na qual tinham vez os ritos, espetáculos, obras verbais, insultos e 

heresias.  

O riso estava associado à temporalidade cíclica, fundamentada em uma religião pagã, em 

oposição a uma temporalidade cristã linear. Nascer e morrer possuíam outros sentidos que não 

os atuais. A morte, por exemplo, não se colocava em oposição à vida e não difundia o terror. 

Nascer e morrer eram atos que estavam inseridos nas funções "baixas" da vida – comer, beber, 

dormir, defecar, procriar. Tal inteligência prática dizia respeito ao universo concreto, sensível, 

ou seja, das sensações mesmo. Não por acaso, do mesmo universo do qual se extrai o 

sensacionalismo.  

Para Bakhtin (ibidem), o riso carnavalesco não negava a realidade, apenas lhe dava outra 

leitura. O riso não era depreciado, negativo ou desprezível. Ria-se dos anões, dos mal-formados, 

dos reis, dos santos, dos padres, de Deus, do idiota, da mulher grávida, do ébrio e do sóbrio, da 

criança, do velho, indiscriminadamente, riam das grosserias, dos insultos, riam dos que riam, 

riam de si mesmos. O riso não negava a ordem. Era ambivalente – negava enquanto afirmava – 

e estabelecia relação dual com a realidade.  

A topografia de uma cultura que ria de si relacionava-se à topografia dos corpos (idem, 

ibidem, p. 18). Afinal, o próprio entendimento de corpo confundia-se com o entendimento de 

povo. Ou mesmo de cidade. O "alto" significava o céu, o nobre, a cabeça, a razão. O "baixo", a 

terra, o sexo, as necessidades fisiológicas. Dessa distinção decorre em parte as considerações 

sobre o que é cultura "alta" e "baixa". Resumindo, o riso, assim como o sensacional, fazia parte 

do que Bakhtin chama de realismo grotesco.43 

Hoje, credita-se ao grotesco a falta de gosto, o vulgar, aquilo que é desarmonioso. 

(PAIVA e SODRÉ, 2002) Significa uma forma não canônica de arte, aquilo que foge às 

expectativas do belo classicista. É importante explicitar que o grotesco hoje, segundo Paiva e 

Sodré, não é gênero, mas uma categoria estética que transita por diferentes formas de expressão. 

Vários tipos de obras e de gêneros podem se valer da estética do grotesco.  

                                                 
43  O realismo grotesco pode ser visto como o sistema de imagens da cultura cômica popular da Idade Média cujo 
apogeu se deu no Renascimento. (BAKHTIN, op. cit., 1999, p. 17) 
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Como se disse anteriormente, o realismo grotesco chegou à Modernidade desvalorizado, 

como algo pejorativo, como cultura de segunda categoria, como cultura popular no sentido do 

senso comum quando, por exemplo, diz-se que são "populares" os jornais sensacionalistas. O 

riso chega enfraquecido, contido, envergonhado.  

Deste modo, em um diário que se auto-constroi como sério, o riso seria uma espécie de 

ameaça à credibilidade, um desvio de leitura. Desvio no sentido conceituado por Velho (1974): 

como o diferente possível. Para manter a encenação dos rituais de objetividade, o jornal precisa 

apagar o riso sensorial, potente e alegre e figurar, em raros e específicos espaços, o riso 

sarcástico e irônico. Portanto, a degenerescência da estética do riso impossibilita que hoje O 

Globo produza riso com os casos Gabriela e Luciana.  

A despeito disso, o riso sobrevive também nas manchetes de duplo sentido dos jornais 

explicitamente sensacionalistas em textos que apelam para o duplo sentido: "Meteu o sabugo na 

nêga do PM." (DIAS, 1996, p. 111)  

 

As duas coberturas foram, portanto, configuradas de modo melodramático, 

principalmente sob os pilares da dor e do medo. Com isso, percebe-se que dramas em princípio 

isolados são amplificados na medida em que o jornal destaca alguns aspectos de modo a 

fornecer um sentido ao teatro público de ansiedades, dores, expectativas e demandas. Ainda que 

o problema da criminalidade seja efetivamente público, é a sensacionalização das notícias que 

assegura a identificação do leitor e o compartilhamento de uma noção de experiência comum. O 

melodrama participa, assim, do aparato simbólico de interpretação da cidade.  
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2.4 APÊNDICE II 

 

2.4.1 Quadro IV: A experiência sensorial no caso Gabriela 

 
DATA PÁGINA EXPERIÊNCIA SENSORIAL 

26/03/03 11 Jovem atingida por bala perdida. Ficou no meio do fogo cruzado. 
Imagens de TV do metrô gravaram o assalto. Ladrão deu dois tiros 

no policial. Houve pânico entre passageiros. Gabriela chegou a 
tentar fugir mas caiu na calçada. Quando camelô chegou perto, 
ainda estava respirando. Chegou morta no hospital. Energia do 
metrô teve que ser desligada para policiais fazerem buscas nos 

trilhos.  
Quadro: como foi a ação dos bandidos.   

27/03/03 10 Que a dor de perder um parente não continue acontecendo a cada 
vez mais famílias. Para que outros não sofram. Que a dor sirva 
para fazer alguma coisa contra essa violência. Além da dor pela 
morte... Clima de perplexidade. Blusas pretas. Avô emocionado. 
Mãe bastante abalada espera que sua dor sirva para alguém tomar 
providências. Pai se realizará se outros pais não sentirem a mesma 

dor. Professora emocionada levou fotografia.  
Atraso de Gabriela para chegar ao ponto de encontro.  

// 11 Governadora diz que polícia tinha que reagir. Perícia tenta 
descobrir de onde partiu a bala que matou Gabriela.  

28/03/03 primeira Polícia já identificou três bandidos pelas imagens  
do circuito de TV.  

// 14 Homem fora preso por engano por se semelhante ao suspeito.  
Fitas pretas nos pulsos. Camisetas brancas.  

Fotografia de alunos se abraçando.  
Alunos fazem o sinal da paz com as mãos.  

Alunos dizem que são alvo freqüente de assaltantes.  
Amiga descreve sorriso, gargalhada, olhares de Gabriela. Fala de 

sua dor imensa.  
29/03/03 19 Nego tem características físicas semelhantes às de assaltante de 

posto de gasolina de 2001.  
30/03/03 primeira Gabriela treinava andar de salto mas não teve tempo de aprender.  

// 20 Crianças ouvindo expressões como tiroteios. Medo nas escolas. 
Clima de paranóia. Sistema de comunicação por rádio. Telefone 

não para de tocar.  
Distâncias curtas não é motivo de tranqüilidade. Andar sob os 

olhos atentos de um responsável.  
Necessidade de aprender desde cedo a andar sozinhos.  

Gabriela não andava desacompanhada.  
Fonte: O Globo: 26-30 de março de 2003. 
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2.4.2 QUADRO V: A experiência sensorial no caso Luciana 

 

DATA PÁGINA EXPERIÊNCIA SENSORIAL 
06/05/03 primeira Baleada na cabeça, risco de ficar tetraplégica, bala entrou pela 

mandíbula e destruiu terceira vértebra. 
Fotografia de Luciana na maca e espectadores olhando. 

// 15 Quadro: como foi o ferimento, com desenho do crânio.  
Fotografia da mãe chorando.  

Luciana e outros alunos estavam sentados na cadeira da cantina. 
Ouviram tiros vindos do morro. Saíram correndo. Um se jogou no 

chão. Luciana não teve tempo. Caiu ensangüentada.   
Moradores do Turano revoltados. 

Entrou no hospital desacordada, sofreu parada respiratória, foi 
reanimada. Não mexia as pernas. Descobriram que tinha uma bala 

de grosso calibre alojada. 
Risco de perder movimentos dos braços, das perdas e musculatura 

respiratória.  
Corpo do traficante Sapinho encontrado no sábado (03/05/03) na 

Favela da Coréia, ao lado do Morro do Salgueiro, na Tijuca.  
Denúncia de que policiais torturaram Sapinho antes de matá-lo. 

Comandante da PM dissera que morreram em tiroteio com a 
polícia.  

Indicação de que há mais imagens do pânico no site de O Globo. 
// 16 Crime repugnante. 

Criminosos covardes versus menina inocente. 
Pai de Luciana diz que está morrendo com a filha. Se diz 

revoltado.  
Em 1997 assalto a uma agência bancária dentro do campus deixou 

alunos em pânico. 
07/05/03 primeira Luciana em coma induzido. 

// 16 Em fita de conversa telefônica gravada, traficante manda atacar 
universidade por causa da repressão policial. Ameaça jogar bomba 
e matar um monte de estudantes se policiais não ficarem devagar.  

Alunos revoltados. 
Vestidos de branco. 
Alunos com medo. 

// 17 Luciana respirando com a ajuda de aparelhos. 
08/05/03 19 Moradores do Turano teriam sido espancados. 

Risco de rompimento da medula de Luciana. 
Alunos revoltados com a violência.  

09/05/03 primeira  Cultura do medo se espalha no Rio. Carioca se tornou refém do 
medo. Pânico na Linha Vermelha. Sujeição à histeria. 

// 12 Sob o domínio do medo. Constante estado de alerta. Ameaça 
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imaginária. Onda de boatos e suspeição.  
// 13 Não se sabe de estudante recuperará os movimentos.  

10/05/03 primeira Ameaças fecham escolas.  
Com base em imagens de vídeo, polícia analisa se tiros partiram 

de dentro do campus.  
// 16 Reforçada a versão de que tiro não saiu da favela. Perícia analisa 

projétil retirado da coluna cervical de Luciana. 
// 17 Campus ganha ares de fortaleza.  

Alto-falantes vão ajudar na evacuação de prédios.  
// 19 Escolas vítimas de ameaças. Pessoas se beneficiando do medo. 

Impressão de o Estado estar imobilizado. Ambiente de medo 
chegou ao Centro Educacional Jean Piaget, em São Conrado. 

Importância de chamar a atenção das autoridades para a situação 
de medo.  

Fonte: O Globo: 6-10 de maio de 2003. 
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3 IMAGINÁRIOS DO MEDO 

 

 

O medo midiático vem sendo apresentado neste trabalho como importante elo encadeador da 
narratividade acerca da experiência urbana. No capítulo 1, destacamos uma das formas como 
essa experiência se apresenta nas reportagens analisadas: a fragilidade. Já no capítulo anterior, 
procuramos evidenciar a filiação dessa sensação a uma dada tradição de narrativa jornalística. 
Faz-se necessário, neste capítulo, compreender o que se está considerando medo e, 
principalmente, diagnosticar os objetos do imaginário em torno dos quais o jornal configura o 
que estamos chamando medo midiático. 

 Já vimos que no fluxo do sensacional (BARBOSA, 2005), o medo constitui uma importante 
maneira de as pessoas se relacionarem com as narrativas jornalísticas. Ele surge no primeiro 
dia de cobertura da história de Gabriela sob a forma do temor dos pais deixarem-na andar 
sozinha. A capital fluminense é desde este primeiro momento descrita como lugar perigoso, 
onde paira ameaça constante às crianças e aos jovens. Que temores estão em jogo?  

A reportagem referia-se à angústia dos pais de Gabriela ao esperá-la na estação do metrô e 
não vê-la chegar, materializando o medo da falta do objeto amado. (FREUD, 1974b, p. 81-
171) No dia 28 de março, esta interpretação ganha reforço com a reportagem destacando a 
falta que Gabriela fará na escola. Dizia o lead:  

 
Na sala de aula da turma 101, uma das cadeiras da primeira fila ficará vaga. 
Por decisão dos colegas de Gabriela, desde ontem o lugar onde ela costumava 
se sentar está vazio para lembrar a presença da estudante. (...) (O Globo, 
28/03/03, p. 14) 

 



O texto, assim, reforça na memória não apenas dos colegas de turma de Gabriela, mas 

dos leitores a ameaça da falta. Mais adiante, a cobertura destacou o impacto emocional diante 

das narrativas em circulação que moldam o imaginário da cidade, como conceitua Calvino 

(1990).  

 
Expressões como tiroteio, bala perdida e comércio fechado pelo tráfico 
podem nem ser das comuns nos livros, mas já começam a afetar a rotina das 
escolas particulares da cidade e a dar novas proporções a um eterno dilema 
dos pais: superproteger ou dar liberdade aos filhos. (O Globo, 30/03/03, p. 
20, 2ª edição) 

 
O Globo insinua a percepção de que o que causa impacto emocional nos jovens diz 

respeito mais à vivência narrativa da violência do que à própria possibilidade real de vitimação. 

Pouco mais de um mês depois da morte de Gabriela, a cobertura do ataque ao campus 

universitário reatualiza a ameaça da falta e o medo, em um fluxo contínuo de dores e ausências.  

Cogitou-se novamente apelar para as Forças Armadas para manter a ordem, como havia 

ocorrido naquele ano durante o carnaval, conforme descrevemos no início do capítulo 1. 

Cobrou-se solução para o crime, como se a conclusão das investigações pudesse restituir 

simbolicamente a ordem perdida, ainda que não restituíssem as duas jovens às famílias. As 

reportagens chegaram a tratar dos riscos que os alunos sofriam, mas o problema ainda estava 

limitado àquela universidade. No quarto dia de cobertura, o diário localizou o medo espalhado 

por outras universidades e escolas, tornando-o o próprio protagonista das reportagens. A 

configuração dada por O Globo para esses episódios foi como se tivesse ocorrido uma espécie 

de contaminação espacial do medo. A manchete dizia: "Ameaças fecham escolas e 10 mil 

alunos ficam sem aula" (10/05/03, primeira página). Alguns desses estabelecimentos decidiram 

suspender as aulas mesmo sem terem sido ameaçados, o que pode indicar a eficiência do jornal 

na construção de uma memória recente acerca do medo e da ameaça.  

No quinto dia de cobertura, o medo alcançava ares de histeria coletiva. "Cultura do medo se 
espalha no Rio", dizia a manchete de nove de maio. Note-se que a reportagem principal que 
dá origem à manchete foi estruturada a partir de diferentes fatos ocorridos naquele dia na 
cidade que não tinham necessariamente relação entre si a não ser pelo medo envolvido. Desta 
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forma, vê-se como a ameaça e o medo se espalharam, desencadeados a partir um único 
acontecimento inicial.44  

Ainda na mesma matéria de nove de maio são cobradas soluções do poder público porque, 
afinal, o medo é real, ainda que nunca se possa saber (ou não importe) se é fundamentado ou 
não. Sob a forma de ameaça, de pânico, de insegurança, o medo não só esteve lá como 
encadeou as duas coberturas em um fluxo de acontecimentos como na segunda operação 
mimética de Ricoeur (1994). Mas, antes de aprofundar os medos midiáticos, é fundamental 
esclarecer o que se está conceituando como medo.  

 

3.1 O QUE É O MEDO? 

 

Pensando no indivíduo, Freud (1974a) distingue ansiedade, medo e susto. Este último deriva 
de uma situação vivida pela pessoa e que pode ter causado um trauma. Já a ansiedade é a 
espera do perigo e é, de certa maneira, útil, pois faz o sujeito se preparar mentalmente para 
algo ruim ou se defender. É dessa forma que Singer (2004) se refere aos espetáculos 
sensacionais no que concerne à adaptação ao impacto da cidade moderna. Já o medo, para 
Freud, exige um objeto definido. Mas não se pode transferir o pensamento acerca do 
indivíduo para fenômenos sociais. Por isso vamos privilegiar na nossa conceituação uma 
perspectiva de natureza histórica. Mas, ainda assim, o binômio ansiedade/medo individuais 
reverbera, de certa forma, nos conceitos de medos subjetivos/medos objetivados que serão 
tratados a seguir.  

Parte-se do pressuposto nesta análise que os sentimentos constituem matéria social e 
histórica. Ou seja, que as experiências e as atitudes frente aos medos podem variar tanto ao 
longo do tempo quanto em relação a diferentes grupos sociais. Pode também dar forma às 
cidades, como se viu no capitulo 1. Deste modo, o medo pode funcionar como importante 
instrumento de interpretação e intervenção histórica. Olhar para o que as pessoas temem em 
um determinado momento e lugar ajuda a entender o que elas vivem. Neste caso, os 
habitantes do Rio de Janeiro atual. Na disputa pelas interpretações dos sentimentos sentidos 
coletivamente – portanto interpretações históricas –, os medos midiáticos figurados nas 
notícias sensacionais são fundamentais para ler os diálogos que se estabelecem entre as 
pessoas e seu tempo.  

Elaborando uma história do medo no Ocidente, Delumeau (1996) mostra diferentes 

medos que povoam o imaginário coletivo em diversos períodos históricos. "O medo é o hábito 

que se tem, em um grupo humano, de temer tal ou tal ameaça (real ou imaginária)". Realizando 

                                                 
44  Operação semelhante é estudada por Fishman (1990) como a produção de eventos públicos, ou seja, o 
encadeamento de vários acontecimentos similares de modo a produzir o efeito de um único evento mais 
abrangente. Cf. FISHMAN, Mark. Manufacturing news. Austin: University of Texas Press, 1990. A questão do 
encadeamento de eventos distintos será tratada no capítulo 4.  
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uma espécie de "inventário explicativo dos medos de outrora", o autor identifica dois níveis de 

medos, fundamentais para tentar explicar como aparecem nas reportagens aqui analisadas. A 

distinção do historiador se baseia, grosso modo, entre medos desconhecidos e nomeados. Os 

primeiros seriam permanentes ou cíclicos, sentidos pela maioria das pessoas em um tempo e um 

lugar. São as angústias, a melancolia, o medo do desconhecido, "da vertigem do nada, da 

esperança de uma plenitude, que é ao mesmo tempo temor e desejo". Os segundos seriam medos 

refletidos dos primeiros, objetivados em elementos do cotidiano. (DELUMEAU, ibidem, p. 24-

34)  

Esses temores se inter-relacionam e se realimentam, como em um jogo de espelhos. Ou 

seja, um medo objetivo pode estar impregnado de temores inconscientes e estes, por sua vez, 

podem ser materializados em medos objetivos. Delumeau fornece uma série de exemplos. O 

medo do abismo infinito do mar depois do horizonte e das criaturas marinhas (na época das 

grandes navegações) que rendiam histórias terrificantes inclusive para impressionar os 

adversários comerciais e dissuadi-los em rotas ousadas que poderiam levar à fortuna. Até que 

ponto o medo do vazio no horizonte não alimentou a invenção dos monstros fantásticos e vice-

e-versa? Ou o medo dos saqueadores e dos mendigos em período de extrema penúria que 

antecedeu a Revolução Francesa. Não teria sido o medo da fome? Também o medo dos 

"terríveis e pavorosos cometas" (idem, ibidem, p. 78), alardeados amplamente pelos jornais em 

1527, 1577, 1604 e 1618. Ou ainda o medo do nó da agulheta, uma verdadeira psicose coletiva 

(para usar o termo de Delumeau) que voltou a assombrar no século XVI. Tratava-se de um 

feitiço – dar um nó em um cordão – durante uma cerimônia de casamento. Acreditava-se que 

assim o noivo ficaria impotente. Delumeau interpreta o fato de este temor ter voltado naquele 

momento devido à proliferação da sífilis que, em seu último estágio, levava à impotência.  

O medo das doenças, aliás, é uma dessas aflições que reaparecem de tempos em tempos. 

Sua forma mais dramática ocorreu entre 1348 e 1720, período no qual a peste negra reaparecia 

em ciclos de terror. Durante 400 anos, ela foi um importante personagem da história, levando as 

pessoas à extrema vulnerabilidade e tendo eliminado um terço da população européia.  

O horror diante da degeneração foi um dos grandes pavores do século XX, propulsor dos 

discursos disciplinadores do biopoder (FOUCAULT, 1999, p. 285-315) que alcançaram 

inclusive, os escravos, como contaminadores até de ordem moral.  
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As ameaças sequer precisam ser reais. Delumeau afirma que as coletividades estão 

comprometidas em um diálogo permanente com o medo, mesmo com aqueles que podem 

parecer simples e irreais, tais como o dos demônios, das bruxas, dos cometas em rota de colisão 

com a terra, das profecias, dos fantasmas, do bicho-papão, do lobisomem entre tantos outros.  

Portanto, alguns medos são objetivados em determinados momentos, como se 

esperassem a oportunidade para emergir de um subsolo inconsciente. "A racionalidade de nossa 

civilização camuflou, mas não destruiu, reflexos coletivos que não esperam senão as ocasiões 

propícias para se manifestar novamente." (DELUMEAU, 1996, p.154) São medos bastantes 

insistentes no imaginário, como o do degredo, da loucura, do abandono, da miséria, da fome, do 

futuro (a partir da idealização do passado), da morte, do outro, personificado no judeu, no 

inimigo de guerra, nas mulheres, no vizinho, no muçulmano, no cigano, no estrangeiro, entre 

tantas outras representações.  

Até mesmo o medo do escuro, construindo como sendo do universo infantil, marca 

profundamente a existência humana. "O temor de ver o sol desaparecer para sempre no 

horizonte perseguiu a humanidade" (idem, ibidem, p. 97). Tal temor não faz parte somente do 

cotidiano de sociedades ditas primitivas, adoradoras do sol e da lua. Quantas vezes se clamou 

por iluminação pública para conter assaltos, como se a luz protegesse? Quantas vezes se leu e se 

ouviu nos meios de comunicação o clichê "o crime aconteceu em plena luz do dia"? Como se tal 

frase denunciasse uma vulnerabilidade que deveria ocorrer somente à noite, quando não se vê o 

inimigo, quando a escuridão encobre o criminoso. Não por outro motivo, para o flâneur, a 

cidade deveria ser transparente, livre de obstáculos à visão e à ação de caminhar (SENNETT, 

2001). Iluminação é quase sinônimo de civilidade. No caso de nosso objeto de análise, 

entretanto, os crimes que desencadearam as duas coberturas ocorreram durante o dia.  

Ao falar do medo da escuridão, Delumeau explica o diálogo entre os medos subjetivos e 

os medos nomeados, objetivos. "Que os 'perigos objetivos' da noite tenham levado a 

humanidade, por acúmulo ao longo das eras, a povoá-la de 'perigos subjetivos' é mais do que 

provável”, afirma. E completa: “E dessa maneira já o medo na escuridão pôde tornar-se mais 

intensamente e mais geralmente um medo da escuridão." (DELUMEAU, 1996, p. 99) 

Com esse trecho, o historiador parece estabelecer uma hierarquia entre os medos, na 

qual as experiências concretas determinariam a imaginação. Porém, ele prossegue desfazendo 
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essa impressão. “Mas este último (medo da escuridão) existe também por outras razões mais 

internas e que se prendem à nossa condição”. Segundo ele, a visão do homem é mais aguda do 

que a de animais e desse modo, as trevas deixam-nos mais desamparados. Além disso, “a 

privação de luz atenua os 'redutores' da atividade imaginativa. Esta, liberada, confunde mais 

facilmente do que durante o dia o real e a ficção e corre o risco de orientar-se fora dos caminhos 

seguros”. A escuridão, para ele, subtrai de nós mesmos a auto-vigilância ou a vigilância do 

outro, e, assim, é mais propícia que o dia aos atos que reprimimos, por consciência ou temor: 

audácias inconfessáveis, empreendimentos criminosos, etc. “Enfim, o desaparecimento da luz 

nos confina no isolamento, nos cerca de silêncio e portanto nos 'desassegura'”. Essa é apenas 

uma das razões que explicam a “inquietação engendrada no homem pela chegada da noite e os 

esforços de nossa civilização urbana para fazer recuar o domínio da sombra e prolongar o dia 

por meio de uma iluminação artificial."(idem, ibidem, p. 99) 45  

Se pensarmos nos efeitos da privação da luz sob a ótica do pensamento foucaultiano, a 

escuridão pode significar a suspensão de um sistema de vigilância generalizada, quando as 

regras de exercício de poder se alterariam em função de outros padrões de vulnerabilidade.46  

Essa antítese imemorial entre luz e sombras serviu inclusive para a interpretação feita 

pelos homens da Revolução Francesa de seu passado medieval como Era das Trevas. 

(STAROBINSKI, 1988, p. 38-40) Interpretação essa, aliás, que perdurou por séculos e que tem 

sido desfeita principalmente a partir da obra de Jacques Le Goff. "Idade Média", por exemplo, 

foi um termo surgido do humanismo da segunda metade do século XV que se assenta na idéia 

de que os valores da Antiguidade teriam sido eclipsados durante aquele período (LE GOFF, 

1997e, p. 346). Entre os vários instrumentos de iluminação da vida, tais como as revoluções, 

estava a imprensa.  

Portanto, Delumeau desfaz uma suposta hierarquia entre palavras e coisas. Entre medos 

objetivos e imateriais. Tende-se neste trabalho a privilegiar a perspectiva da narrativa. Não de 

forma idealista, como se o discurso construísse o mundo, mas tendo-o como constituidor de 

mundos. Deste modo, não importa que os medos sejam fundados ou não, razoáveis ou não. 

Importa que sejam narrados tais como as cidades de Calvino.  

                                                 
45 E pelos horários de verão, por exemplo.  
46 Sobre vigilância generalizada, cf. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. História da violência nas prisões. 
Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 1995. 
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Mas a teoria de Delumeau sobre um substrato do medo pode dar a impressão de que se 

privilegia o tratamento ontológico deste objeto. Essa impressão pode surgir na medida em que o 

pesquisador incorre em um dos principais demônios do historiador, como afirma Batista (2003, 

p. 41): a obsessão pela localização da origem. Além disso, costuma-se privilegiar as rupturas em 

detrimento das continuidades. Enfim, não estamos considerando que as pessoas não 

reconfiguram os medos. Por outro lado, não temos a pretensão de querer captar as pequenas 

mudanças que ocorrem na longa continuidade ou na “longa duração”. Pelo contrário, o que nos 

interessa para explicar as razões dos medos midiáticos configurados em O Globo é justamente 

aquilo que persiste no imaginário, ou seja, o medo que dura, ainda que por uma longa sucessão 

de imperceptíveis pequenas mudanças. (HALBWACHS, 1990)  

Há ainda um terceiro argumento contra uma possível interpretação ontológica da teoria 

de Delumeau e de sua aplicação a esta pesquisa que é o fato de uma memória só acabar quando 

se esgotarem plenamente suas conseqüências. E parece que há alguns medos específicos 

característicos do Rio fruto de conflitos que não se resolveram.  

É preciso deixar claro que, ao falar do medo, não se está tratando de um detalhe, mas de 

um elemento histórico importante na prefiguração do mundo, capaz de mobilizar os atores 

sociais, como mostra Lefebvre (1979). O historiador apresenta a Revolução Francesa sob o 

ponto de vista do medo. Mesmo levando em conta as condições políticas e principalmente 

econômicas (da miséria), ele mostra como os homens, agentes concretos da história, estão 

sujeitos a seus próprios sentimentos. Sob este ângulo, a Revolução Francesa parece um evento 

histórico desencadeado pela boataria, que só proliferou graças a um ambiente dominado por 

uma série de temores. A Revolução Francesa teria sido, antes de tudo, uma revolução dos 

boatos, alimentados pelos medos. Ou dos medos alimentados pelos boatos. Ou seja, ainda que 

os franceses tivessem razões objetivas para temer e do que temer, as situações de pânico 

brotavam de um solo inundado por medos subjetivos.  

Naquele ambiente, uma comunidade era capaz de se sublevar com base em relatos 

sensacionais que poucas vezes corresponderam aos fatos. Naquele contexto, os boatos eram 

disseminados não só pelos viajantes, pelas autoridades e pelo correio como também pelos 

periódicos, que acabavam por oficializar e amplificar as narrativas sensacionais, tal como 

fizeram com os cometas pavorosos. Como diz Delumeau sobre a obra de Lefebvre, "o Grande 
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Medo foi um conjunto de falsos alertas (...), saques de castelos e destruições provocadas pelo 

temor de um complô aristocrático contra o povo." (DELUMEAU, 1996, p. 23) Mas essas 

notícias só tiveram condições de se disseminar graças a um clima anterior (prefigurado) de 

terror dos salteadores miseráveis, dos bandidos, dos mercenários, dos traidores do rei (a 

aristocracia), dos exércitos local e estrangeiros, dos cobradores de impostos, da penúria, da 

fome. 

Ou seja, os medos podem variar na sua forma de expressão e mesmo no seu objeto de 

temor, dependendo das condições históricas. Para os camponeses franceses, havia o medo das 

invasões de hordas de bandidos, de soldados inimigos, de tropas mercenárias financiadas pela 

aristocracia francesa e mesmo estrangeira, entre outros temores. Já, nas cidades, ocorria 

justamente o oposto: o medo era de possíveis invasões rebeldes promovidas pelos camponeses. 

No caso francês, os medos eram gerados espontaneamente a partir das expectativas e dos 

temores reais das pessoas em relação ao desconhecido, ao que poderia vir de fora, ou seja, uma 

forma do medo do outro.  

No Rio de Janeiro, no período que estamos analisando, também os medos de uns são 

bem distintos dos medos de outros. As narrativas que são objetos de nossa reflexão enfocam 

apenas alguns deles.  

Com essas lições de Delumeau acerca dos dois níveis dos medos, procuraremos a partir 

de agora não somente quais os medos figurados das coberturas analisadas como também aqueles 

medos inconfessados, inconscientes ou não, que não se pronunciam, mas que se insinuam nos 

jornais. O medo mais evidente é o da violência. Mas afirmar isso é pouco. É preciso ir atrás das 

razões dos medos, principalmente dos não-ditos. 

 
3.2 DOIS TEMORES MIDIÁTICOS 

 

Em quais objetos do imaginário carioca O Globo objetiva os medos narrados? Um deles é o 
da morte. Começamos a mostrar que ele aparece sob forma de temor da perda dos filhos. No 
dia 26 de março, O Globo trazia no canto superior esquerdo da primeira página a notícia 
"Adolescente é morta em tiroteio no metrô". O título da página principal da Editoria Rio 
também trazia a morte em letras garrafais: "Estudante morta no metrô". O medo da morte é 
exibido com dramaticidade desde o início do texto:  
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Gabriela do Prado Ribeiro, de 14 anos, cresceu assustada com a violência e, 
por ordem dos pais, quase não saía de casa [original sem grifos]. Ontem, a 
estudante ia pela primeira vez pegar o metrô sozinha [original sem grifo], na 
estação São Francisco Xavier, para saltar uma estação depois, na Saens Peña, 
quando ficou no meio do fogo cruzado entre um policial e bandidos que 
assaltavam uma bilheteria. Atingida no lado direito do peito, Gabriela não 
resistiu e morreu. Na mesma ação, dois policiais ficaram feridos. (O Globo, 
26/03/03, p. 11) 

 

A narrativa enfatiza o medo da adolescente de 14 anos que, "assustada com a violência" e 
"por ordem dos pais" nunca saía de casa. Há nessa perspectiva da fragilidade, sem dúvida, 
muito mais do que uma suposta perplexidade perante a cidade moderna. Há aí o medo mais 
fundamental da morte.  

O repórter, no papel de personagem onisciente e onipresente, resgata o passado da 
personagem como se tivesse presenciado esses momentos anteriores, criando a expectativa 
para um clímax já anunciado: ao transgredir a ordem, não considerando o medo, Gabriela 
seria vítima de uma violência já anunciada. A principal fotografia na página mostrava a mãe 
da adolescente chorando a perda recente e ainda inacreditável. Ela conversava com alguém 
de costas no hospital, possivelmente o médico que lhe dava informações sobre a morte de sua 
filha. Ao lado, outra mulher, provavelmente a tia, com a mão no rosto em sinal de 
lamentação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  
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A continuação da cobertura, no dia seguinte, trazia na primeira página duas eloqüentes 
chamadas. "Fomos derrotados nessa guerra", dizia a primeira. Deste modo, toda a 
coletividade, ou uma dada idéia de sociedade parecia estar em guerra com alguém ou alguma 
coisa. Lembremos da perspectiva de Duarte (2003) acerca da metáfora da guerra que será útil 
para entendermos a produção de um inimigo interno como o grande agente do medo.  

A fotografia que ilustrava essa chamada era a imagem da própria Gabriela simulando uma 
pomba da paz com as mãos, como se, ao morrer Gabriela, a própria paz tivesse sido perdida. 
Estavam ali, na mesma chamada de capa, o pessimismo, o inevitável e a morte, associada à 
esperança, como se a ruptura e a continuidade da vida também estivessem figuradas. Ou seja, 
a interrupção da vida de Gabriela e a continuação da vida de quem leu sua morte no jornal. A 
segunda chamada mostrava a fotografia do enterro, ao lado de uma imagem sua quando viva. 
Nas páginas internas do jornal, mais uma vez, o abre47 trazia o espetáculo da morte e da dor.  

 

Figura 6:  

                                                 
47 No jargão jornalístico, abre é a página principal de cada seção. 
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As reportagens tratavam, entre outros temas, da saudade e da revolta, ou seja, do medo de 
perder quem se ama. No terceiro dia de cobertura, uma reportagem na qual os amigos de 
Gabriela, portanto aqueles que, assim como leitor, escaparam da morte, prometiam fazer um 
protesto contra a violência. Aparece, portanto, na promessa da catarse coletiva, o discurso da 
esperança, de que a vida continua, ou seja, o alívio de quem não morreu. 

Rondelli (2000, p. 160) aponta cinco práticas discursivas comuns no tratamento midiático da 
violência. Entre elas, estão os discursos pessimistas e otimistas em relação ao 
restabelecimento da ordem que se alternam nessas narrativas. Ou seja, depois de uma 
reportagem que privilegia a desmobilização, o desânimo em relação ao fenômeno da 
violência, em seguida, é publicada outra que indica a esperança de solução do problema. 
Serra (1986, p. 20) também destaca a função normativa do jornalismo, que, enfatizando o 
desvio, confirma a norma. El Far (2004) tem o mesmo argumento no que concerne aos 
romances de sensação. Segundo Angrimani (1994, p. 47-78), ainda que normativa e, 
portanto, moralista, a narrativa jornalística constitui a possibilidade de o leitor vivenciar uma 
experiência total, ou seja, de ele poder transgredir a ordem e sentir o prazer da vingança de 
forma simbólica por meio da identificação com o criminoso. Entretanto, não é esse tipo de 
relação que se estabelece com o criminoso em O Globo. Nele, o narrador onisciente costuma 
promover a identificação com a vítima. O objetivo não é o prazer da transgressão, mas, por 
meio da lamentação, justificar certos posicionamentos.  

Fica evidente também a tentativa de elaborar ritos de dor no próprio jornal, por meio do 
relato do protesto, encenando assim os discursos pessimistas e otimistas de que fala Rondelli. 
A matéria mostrava que os colegas de Gabriela pretendiam perpetuar sua falta com 
estratégias memoráveis:  

 

Na sala de aula da turma 101, uma das cadeiras da primeira fila ficará vaga. 
Por decisão dos colegas de Gabriela, desde ontem o lugar onde ela 
costumava se sentar está vazio para lembrar a presença da estudante 
[original sem grifo] (...) (O Globo, 28/03/03, p. 14) 
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O quarto dia de cobertura já seria mais discreto, com uma reportagem de menor destaque 
trazendo informações sobre os desdobramentos da caça ao suposto mentor do assalto ao 
metrô. Somente no quinto dia de cobertura é que o medo de perder os filhos ganhará forma 
ainda mais explícita em duas reportagens. A primeira destacava que a cultura da violência e 
do medo estava sendo absorvida pelos jovens. O lead afirmava que "expressões como 
tiroteio, bala perdida e comércio fechado pelo tráfico estão ‘afetando’ as crianças”. Vê-se 
aqui nitidamente a expectativa de banimento da morte da vida social, principalmente  das 
crianças, até mesmo via narrativa. Insinua-se ainda a figuração de um princípio de relação 
com a morte e a crença na formação do caráter pelas escolhas e contatos que o indivíduo 
estabelece. Vê-se ainda o mito burguês do livre-arbítrio, típico do flâneur.  

Como abordado anteriormente, o próprio jornal dá a entender que não são os tiroteios e as 
balas perdidas que afetam as crianças, mas as expressões. Ou seja, o texto fornece pistas de 
que o elemento que transporta o medo às consciências e às memórias formatadoras da cidade 
não é a morte em si, mas a morte narrada. Neste momento, o jornal reconhece o poder das 
palavras. A experimentação da violência não estava em vivenciar o tiroteio, mas em ouvir 
falar dele. O medo se experimenta pelos ouvidos.  

A segunda matéria do quinto dia, um domingo, repleta de fotografias de Gabriela quando era 
pequena, traz uma entrevista com a mãe da vítima. A reportagem explicitava a interrupção de 
uma vida que mal começara, a morte sem sentido de que fala Elias (2001). Ou, ainda, aponta-
se para o medo subjetivo compartilhado pelos pais de perderem os filhos, tanto no sentido 
real quanto simbólico. Ressaltamos que o comportamento da família de Gabriela constitui 
exceção em casos de filhos da classe média mortos pela ação de bandidos. Geralmente, essas 
pessoas têm aversão à mídia. Neste caso, entretanto, a mãe, Cleide, o pai, Carlos, tios e 
amigos expuseram sua dor no jornal. Não seria este um comportamento que contraria a 
tendência de banimento da morte da vida social?  

Já o caso Luciana foi tratado de modo mais sensacionalista nas páginas de O Globo. Deste o 
primeiro dia48, pouco antes do Dia das Mães, o assunto foi manchete: "Guerra do tráfico 
atinge universidade e fere aluna". Mais uma vez, a angústia da perda do filho parecia estar 
subjacente ao medo da violência urbana. Tal grau de destaque o caso Gabriela jamais teve. 
Entretanto, embora estivessem separados por apenas 41 dias, os dois acontecimentos 
apresentaram uma série de coincidências que foram entrelaçadas pelo jornal de modo a dar a 
sensação de continuidade entre eles, como já destacamos no início do capítulo 1. 

Ambas foram vítimas de balas perdidas, ou seja, da morte aleatória, acidental. E o gesto de se 
simular uma pomba da paz com as mãos, feito por Gabriela é repetido pelos amigos de 
Luciana, construindo a idéia de que a cada nova vítima da violência era a própria paz que 
fenecia. Aqui se percebe nitidamente a morte que espreita os destinos, afinal, foi feita 
referência a uma morta em uma reportagem enfocando alguém que sobreviveu.49  Enquanto 
Luciana tentava salvar sua vida no hospital, o jornal já publicava na primeira página a 
imagem de seus colegas de faculdade repetindo o gesto da paz que havia simbolizado a morte 

                                                 
48 O Globo, 06/05/2003. 
49 Luciana, que permaneceu um ano e nove meses no hospital, passou a receber os cuidados médicos em casa. Até 
abril de 2005 ainda precisava de aparelhos para respirar, mas voltou a falar (O Globo, 01/05/05, p. 19, 2ª edição).  
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de Gabriela. Talvez porque o luto independesse de alguém morrer ou não. O luto era de outra 
natureza. Tratava-se do luto pela violência em que estava imersa a cidade.  

Como dissemos no capítulo 1, a fotografia de Gabriela se transformou em signo da violência 
naqueles dias não tanto pelo gesto que ela fazia com as mãos, mas pelo lugar que a imagem 
ocupava na página, ao lado de outra fotografia do caixão em seu cortejo fúnebre. O símbolo 
da paz foi utilizado dessa maneira como metáfora e instrumento de memória da morte.  

A cobertura do ataque contra o campus universitário recebeu muito mais espaço desde o 
início e perdurou por meses. Para se ter uma idéia, foi manchete ou teve participação de 
destaque em manchete por quatro dias consecutivos. Toda a cobertura que se seguiu teve 
fortes contornos políticos, com o debate sobre uma possível crise na segurança pública, sobre 
a competência policial e sobre o desvendamento do que realmente aconteceu naquela manhã.  

Ainda no primeiro dia, uma matéria exibia a dor do pai de Luciana: "Estou morrendo um 
pouco com a minha filha." As declarações do motorista aposentado José Almir de Novaes 
traduziam uma espécie de desejo de morte para aqueles que perdem seus entes queridos. Em 
meio a outras reportagens, o segundo dia de cobertura deu espaço ao anúncio de um protesto 
contra a violência marcado pelos colegas de universidade de Luciana, como tentativa de 
expurgar o fantasma da morte, afastando-a, ainda que simbolicamente.  

No terceiro dia de cobertura, o medo começou a ganhar maiores proporções. "Garotinho 

admite que há descontrole na segurança", dizia a manchete. Cogitava-se apelar para as Forças 

Armadas mais uma vez, como acontecera naquele mesmo ano durante o carnaval50. 

Novamente, o caso Luciana servia como apoio para confirmar a manchete e aparecia como 

coordenada no mesmo quadro. Naquele dia, houve reportagens ainda sobre a cirurgia na 

coluna de Luciana e sobre o protesto de seus colegas de faculdade, na qual havia referência 

aos riscos permanentes que sofriam os estudantes.  

Finalmente, no quarto dia de cobertura, o medo se torna protagonista, como se confundisse 
com o próprio mal. As reportagens enunciavam, a partir da história de Luciana, que o medo 
tinha se espalhado. A manchete era "Ameaças fecham escolas e 10 mil alunos ficam sem 
aula." Aproveitando o medo de novos atentados contra instituições de ensino, traficantes 
estariam ameaçando essas escolas. Mesmo sem ter recebido ameaças, algumas delas 
decidiram suspender as aulas por receio de ser alvo de ataque semelhante ao ocorrido contra 
a universidade, ao se ignorar os avisos dos traficantes. Uma terceira matéria também tinha 
como pano de fundo o medo: "Campus da Estácio ganha ares de fortaleza." Nela, eram 
descritas as novas medidas de segurança adotadas por aquela universidade.  

                                                 
50 O Rio de Janeiro possui tradição de intervenções militares em períodos tidos como de maior insegurança. 
Segundo Borges (op. cit.), o Brasil tem tendência a tratar as questões sociais ora como caso de política, ora como 
caso de polícia. Nestes últimos, é freqüente a utilização do Exército para o controle social de forma mais incisiva, 
como na ECO-92 e durante as operações Rio I e Rio II (em 1994 e 1995). Borges conclui que os medos figurados 
dos meios de comunicação acabam por criar uma "aura" de instabilidade que, de acordo com esses mesmos 
discursos midiáticos, justifica ações autoritárias das elites e dos governos, minando possibilidades reais de 
conquistas sociais. 
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No quinto dia de cobertura, o medo alcança ares de histeria coletiva. Enquanto uma 

fotografia na primeira página mostrava o secretário de segurança e a governadora do Estado 

negociando a liberação de verbas para o combate à violência com o ministro da Justiça, 

Márcio Thomaz Bastos e com o secretário nacional de Segurança, Luiz Eduardo Soares, a 

manchete dizia "Cultura do medo se espalha no Rio". O caso foi publicado novamente como 

coordenada da primeira matéria política e como parte de seu argumento.  

A reportagem principal, com o título "Sob o domínio do medo", foi estruturada a partir de 
diferentes fatos que não tinham necessariamente relação, a não ser pelo medo. Desde a 
redução no número de excursões escolares, o fechamento de comércio, suspensão de aulas, 
até o pânico em auto-estrada devido a boatos de arrastão e de tiroteios, passando pela 
lembrança do caso, tudo estava ali relacionado. A segunda matéria falava do estado de saúde 
da universitária. Aliás, a expectativa da tetraplegia de Luciana apareceu nos cinco dias de 
cobertura, como uma espécie de ícone da ameaça.  

Em outra reportagem no dia seguinte, dizia-se que escolas particulares estavam sendo vítimas 
de extorsão. No texto, o jornal explicava que os diretores das instituições acabavam cedendo 
às ameaças. Portanto, o caso Luciana estava presente em uma diversidade de reportagens que 
já não tinham mais relação direta com ele, mas que eram tratados como fatos contínuos. 
Como se a morte, a ameaça e o medo se espalhassem, desencadeados por um único 
acontecimento inicial. Portanto, uma série de fatos distintos foi inter-relacionada pelo medo, 
principalmente pelo da morte, no caso de Luciana. Este por sua vez, como se viu, também já 
se apresentava como continuação de um acontecimento anterior: a morte de Gabriela.  

Os trechos seguintes mostram a evocação do que ocorreu à estudante em relatos sobre outros 
acontecimentos nesses dois dias, como acidentes de trânsito e extorsão de escolas: 

 
Cultura do medo se espalha no Rio 

Escolas e universidades suspendem atividades; acidente banal gera pânico na 
Linha Vermelha 

A sucessão de ataques violentos na cidade tornou o carioca refém do medo, 
seja ele justificado ou não. Um simples acidente que engarrafou a Linha 
Vermelha levou ontem pânico a motoristas, que tentaram figir pela contramão. 
O Colégio Andrews, no Humaitá, não terá aulas hoje por causa de ameaças 
anônimas. E a Escola Parque, na Gávea, suspendeu um passeio de alunos à 
Fiocruz em razão da insegurança na Avenida Brasil. [...] (O Globo, 09/05/03, 
primeira página) 

 

Na Universidade Gama Filho. na Piedade, a distância da Estácio de Sá, no Rio 
Comprido, não diminui o medo dos alunos de passar pelo mesmo drama da 
estudante Luciana Gonçalves de Moraes [sic], atingida por uma bala perdida 
dentro da faculdade no início da semana. (O Globo, 09/05/03, p. 12) 
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Ameaças fecham escolas e 10 mil alunos ficam sem aula 

Alvo de extorsão, colégio em São Conrado leva alunos ao shopping 51 

Doze escolas particulares não funcionaram ontem, deixando mais de dez mil 
alunos sem aulas, por causa do medo. [...] (O Globo, 10/05/03, primeira 
página) 

 

Colégios são vítimas de um novo tipo de extorsão 

Estelionatários exigem senhas para recarregar cartões de celulares 
possivelmente usados por traficantes 

A oportunidade faz o ladrão, seja ao vivo ou por  telefone. Segundo a polícia e 
fontes ligadas a escolas particulares, depois da bala perdida que feriu a 
estudante Luciana Gonçalves de Moraes [sic!] no pátio da Universidade 
Estácio de Sá na última segunda-feira, pelo menos cinco colégios da Zona Sul 
e da Barra foram vítimas de estelionatários que ligam para os diretores e 
tentam extorquí-los para que eles não sejam vítimas de represálias. (O Globo, 
10/05/03, p. 19)52 

 

Utilizando as categorias de Delumeau sobre os sentimentos subjetivos e aqueles 

objetivados no mundo, vê-se que a primeira reportagem trata, logicamente, da morte de 

Gabriela. Porém, o periódico refere-se a uma série de outras mortes e de medos. Cleide e Carlos 

efetivamente perderam Gabriela, mas não são somente eles que perdem a partir do momento em 

que o público se identifica com sua dor. A relação entre a morte efetiva de Gabriela e o medo da 

morte desencadeado nos outros se estabelece de maneira evidente no domingo.53 Ali, a página 

inteira, dividida em duas matérias, é dedicada ao caso Gabriela. A da metade inferior estampa a 

entrevista com a mãe da jovem, ilustrada por três fotografias do acervo pessoal, portanto 

forjando uma intimidade do leitor com a vida privada de Gabriela, como se todos pertencessem 

à família e olhassem para suas próprias recordações. É a memória de Gabriela que está sendo 

reconstruída no jornal a partir de sua fragilidade em relação à cidade perigosa. O que foi sua 

vida se confunde dessa maneira com o que tem sido a vida urbana: arriscada.  
 

                                                 
51 Mais uma vez aparece a idéia do shopping como lugar seguro em oposição às ruas perigosas. Lembremos que o 
jornal destacara que Gabriela, antes de morrer na escadaria do metrô, só freqüentava shoppings.  
52 Chama atenção o fato de o nome de Luciana ter sido errado duas vezes, o que indica que os repórteres que 
fizeram essas reportagens não cobriam regularmente o caso mas foram orientados a se referirem ao caso Luciana 
para que a notícia que davam adquirisse um determinado sentido.  
53 O Globo, 30/03/2003, p. 20, 2ª edição.  
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Figura 7: 

 

 

 

A matéria principal no alto da página dizia: "Preocupação dos pais muda rotina de 

escolas". A fotografia mostrava um pai abraçado aos seus dois filhos, levando-os à escola. Um 

deles tem uma expressão um pouco contrariada. O texto falava que algumas escolas estavam 

reforçando a segurança e cancelando excursões.  

Mas o que um assalto a uma estação de metrô tem a ver com crianças andando sozinhas 

e com excursões escolares? A ligação foi fornecida no primeiro dia de cobertura quando o lead 

dizia que os pais de Gabriela nunca tinham deixado a menina sair sozinha por medo da 

violência. O dia em que foi morta tinha sido a primeira vez que andava sozinha. Portanto, mal 

começara a se desgarrar dos pais, a criar independência. Tal processo de amadurecimento é 

indicado posteriormente em uma matéria que informava estar Gabriela treinando andar de salto 

alto. A filha única do casal tornava-se mulher e começava a caminhar sozinha. Andar de salto 

alto é metaforicamente perder a infância e se tornar mulher.54 Mais uma vez é estabelecida uma 

relação entre o medo objetivo da violência e o subjetivo. 

                                                 
54 Arquétipo da virgem morta é um dos mais recorrentes nas narrativas sensacionais e promove grande apelo. (EL 
FAR, op. cit.) 
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"Violência faz famílias relutarem em deixar crianças irem ao colégio sozinhas e reduz o 

número de excursões à metade", dizia o subtítulo da mesma matéria. Ou seja, até que ponto o 

medo cotidiano da violência figurado nestas reportagens não está impregnado do medo de se 

perder quem se ama na cidade perigosa?  

Seguindo o quadro teórico de Delumeau acerca da objetivação dos medos, já em maio, 

durante dois dias seguidos, O Globo publicou duas reportagens falando dos protestos dos 

estudantes: "Alunos protestam contra insegurança" (07/05/03, p.16) e "Alunos fazem 

manifestação pela paz" (08/05/03, p. 19). Para Delumeau (1996, p. 19), "a necessidade de 

segurança está na base da afetividade e da moral humanas. A insegurança é símbolo da morte e 

a segurança, símbolo da vida". É evidente que não se está falando de segurança pública no 

sentido usado pelos jornais. A falta de segurança é o desconhecido, a surpresa. Em ambos os 

textos, o periódico afirma que os alunos exigem o isolamento da área onde Luciana foi baleada, 

o bloco F, pela sua proximidade em relação ao Morro do Turano, em nítida tentativa de 

afastamento da morte, procurando domesticá-la, evitá-la, como se a antecipação da violência 

fosse antídoto, a previdência da morte. 

A preocupação com a premeditação da morte aparece novamente no dia 08, na página 

19. Em um determinado trecho da matéria, o jornal dizia: "Estácio terá rádio para alertar sobre 

os riscos". Lê-se aqui, portanto, a atribuição dada aos meios de comunicação – no caso, o rádio - 

de serem mais do que uma defesa contra a morte. Por outro lado, eles podem ser encarados 

também como um modo seguro de se lidar com ela. 
 

3.2.1 A morte 

 

A cultura ocidental é herdeira de um homem que, enquanto fazia notáveis descobertas científicas e atravessava os oceanos em 

busca de novas riquezas, temia monstros mitológicos como ciclopes e sereias e dava explicações mágicas para as doenças. (SCLIAR, 2003) 

E se a imprensa surgiu nesse mundo de incertezas, em que conviviam fantasia e razão, é coerente que se preservem, de alguma forma, as 

ambigüidades que a constituíram.  

Embora o homem moderno ainda prezasse seus monstros e temesse a peste, cada vez mais a grande ameaça passava a ser o 

próprio homem, principalmente, à medida que a medicina conseguia dar conta de um número cada vez maior de males e que se alcançava 

certo grau de pacificação interna das sociedades. Por isso, com a retração das explicações mágicas em diferentes campos e com a ampliação 

da expectativa de vida, o medo desloca-se cada vez mais dos fantasmas e das doenças para o outro, para o próprio homem. Sennett (2001) já 

tinha apontado para a suspeição em relação ao outro na metrópole moderna, como abordamos no capítulo 1. Weber (2004) chama esse 

processo de desencantamento do mundo, ou seja, a substituição de uma mitologia religiosa por outra científica. 
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Com essas mudanças ao longo da Modernidade, o estatuto da morte e, por conseguinte, do 
medo sofrem alterações. Segundo Elias (2001), fez parte do processo civilizador recalcar a 
morte, ou seja, empurrá-la para as coxias da vida social. A morte em épocas anteriores à 
chamada Modernidade teria sido, se não bem aceita ou tranqüila, pelo menos vista com mais 
naturalidade. O que o autor diz é que o processo civilizador inaugurou novas formas de 
distanciar os moribundos dos vivos.  

As formas com que as pessoas se relacionam com a morte são parte da dinâmica social e, portanto, constituinte da identidade de 

grupo. E a consciência em que a sociedade está mergulhada hoje é tributária dessa idéia de uma morte evitada e evitável, da morte afastada 

da vida social. O desenvolvimento da medicina e a maior expectativa de vida contribuem para manter a morte afastada da vida das pessoas 

por longos anos. O certo grau de pacificação interna das sociedades faz com que gerações possam atravessar a vida inteira sem viver uma 

guerra. A idéia predominante é a de que a morte deva ser um processo controlado, regulado pela racionalidade. Entretanto, a crença em uma 

morte tranqüila, asséptica e inodora, em uma cama de hospital, é enganosa e gera sentimentos ambíguos (idem, ibidem, p. 60). Afinal, 

continua-se morrendo de causas outras que não a doença: de acidentes a assassinatos. O imaginário da cidade perigosa permanece 

desafiando essa expectativa de domesticação da morte. Ao mesmo tempo em que se abriu mão do direito de matar, em função de um 

monopólio da violência por parte do Estado, continua-se sendo morto. 

O produto dessa ambigüidade não é outro senão o medo. E, como afirma Elias (2001, p. 44), 
"a administração dos medos humanos é uma das mais importantes fontes de poder das 
pessoas sobre as outras, sob os quais se estabeleceram uma profusão de domínios e que 
continuam a se manter sobre essa base." Procuram-se culpados, ameaças. Ou seja, o medo 
pode ser visto como projeto estético e político. (BATISTA, 2003)  

Há dois tipos de morte presentes dos meios de comunicação. A natural, que só merece 

destaque se o morto for famoso e sobre a qual se pode criar uma cerimônia (BARBOSA, 2004), 

ou a morte do anônimo, que teve sua vida interrompida por uma causa externa violenta. 

Gabriela, por exemplo, teve sua vida reconstruída. Não poderia ser anônima na medida em que 

se esperava narrar muito mais do que uma morte na cidade. Esperava-se que significasse mais 

uma tragédia fruto do caos, da barbárie da violência. Por isso, ela não poderia ser uma morta 

qualquer. Tinha que ter família, um passado, uma infância, sonhos, um futuro interrompido.  

Diante desse segundo tipo de morte midiática, como a da Gabriela, constroem-se 

discursos como os da falta de sentido. Elias (2001) dá o exemplo de um homem de 30 anos, 

casado, pai de duas crianças, que morre em um acidente de automóvel do qual ele mesmo não 

teve culpa. A morte é vista como sem sentido porque destruiu as expectativas tanto do morto 

quanto dos vivos: sua esposa, filhos, amigos. Ou seja, trata-se da morte como ruptura da ordem 

e é dessa ruptura que é feita a notícia. Esse tipo de morte combina perfeitamente com o efeito de 

perplexidade diante da perigosa cidade moderna, como se viu no capítulo 2. O que morre é o 

futuro.  
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É sobre esse tipo de morte que se constrói a grande maioria das reportagens policiais, 

como no caso Gabriela. É a morte sobre a qual não se tem controle. É a transitoriedade que não 

se consegue evitar. Segundo Elias, "a retração do conhecimento fantasioso55 acontece quando 

aumenta o controle efetivo dos acontecimentos que podem ser úteis às pessoas ou dos perigos 

que podem ameaçá-las." (ELIAS, 2001, p. 89) Então, se o movimento da Modernidade partiu da 

fantasia em direção à racionalização (o que não significa que a fantasia não seja produto da 

razão), pode-se pensar o papel a mídia tem nesse contexto. Despertar as fantasias ou apresentar 

as explicações racionais para os acontecimentos?  
Certamente, todo o discurso de legitimação dos meios de comunicação tem sido construído sobre as bases da racionalidade, da 

necessidade de informação, sobretudo objetiva. Mas até que ponto o produto midiático não é também de natureza imaginativa? Até que 

ponto não é capaz de produzir mitos contemporâneos? Levando esse raciocínio para a questão da morte e das ameaças, pode-se supor que 

os meios de comunicação acabem por despertar a sensação de falta de controle sobre a realidade, de insegurança, de angústia. Ou ocorreria 

justamente o contrário e a mídia seria mais uma tentativa simbólica de domar o inevitável? 

Ainda sobre o estatuto da morte, Ariès (1977) acredita que desde o Romantismo europeu, quando se podia falar da morte com 

humor e sem constrangimento, o ato de morrer foi sendo varrido da vida social, até se sedimentar em medo no século XIX. Como se a 

morte tivesse tomado o lugar do sexo como o principal tabu vigente. Entretanto, o próprio Ariès (ibidem) observa que quanto mais a morte 

era esvaziada de seu papel público, mais crescia o interesse do público leitor de jornais e revistas por ela. Talvez daí decorra a perplexidade 

com a cidade moderna, pois, quanto mais civilizada ela for, maior a expectativa de que a morte seja domada. Quando essa expectativa é 

frustrada, e a morte individual, privada, é violenta, toma uma dimensão pública. 

A morte exerce nos leitores de jornais uma espécie de fascínio, como algo que possui a dimensão do proibido. É como se o lugar 

de experimentação da morte fosse transferido para a mídia, que a resgata de alguma forma para a vida pública.  

Segundo Ariès (1977), é ao longo do século XX que a morte se torna um problema. Se até a 
década de 30, na Europa Ocidental, ainda era uma cerimônia quase pública, a partir da 
Segunda Guerra Mundial, um certo desconforto em relação aos moribundos e em relação às 
pessoas enlutadas começa a predominar. É a morte já recalcada e tornada o próprio desvio 
em relação à ordem dos vivos. 

Tanto por meio de Ariès quanto de Elias se pode refletir também se o horror contemporâneo 
diante da morte (incluindo a morte midiática da violência urbana) não seria um valor burguês 
que se espraiou pela sociedade durante o desenvolvimento do capitalismo. O horror que se 
tem hoje da morte, ou pelo menos a obrigação de encenar esse suposto horror, seria tributário 
de valores de um grupo social específico, que foi absorvido por toda a sociedade ao longo da 
Modernidade, mas que produz a impressão de ser um valor único e universal. E não teria a 
imprensa sido inaugurada precisamente sobre as bases desses valores que se estabeleciam? 
Convém perguntar se a mídia destruiu o valor da morte ou se o resgatou. 

Vovelle (1987) enxerga na Modernidade a emergência de um projeto de banir a morte da 
vida social, embora não veja (ao contrário de Ariès) em períodos históricos anteriores uma 
relação de tranqüilidade em relação à temática. Segundo ele, houve a partir do final do século 

                                                 
55  O desencantamento de Weber (2004). 
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XVIII uma proliferação de discursos literários acerca da morte. Entretanto, para este autor, 
naquela época, os padrões de sua representação na arte eram limitados e a mídia constituiu 
um campo fértil para a sua abordagem como espécie de novo desvio, o novo obsceno.  

Então, está-se diante de um (aparente) paradoxo. A mídia gera e exacerba o medo ou o 
domestica? Vovelle dá uma pista quando afirma que "quando os homens se calam sobre sua 
morte, o indício é tão essencial como quando eles produzem, para aprisioná-la, um discurso 
construído". Portanto, pode-se pensar se a mídia não seria uma maneira de vivenciar o medo 
na sua forma mais assustadora, mas, o contrário, uma tentativa de controlá-lo sob a forma 
discursiva. Seguindo o raciocínio de Vovelle, calar e falar não são operações excludentes. Ao 
narrar notícias sensacionais, a imprensa mantém o valor público da morte, ainda que tente 
bani-la da vida pública. É possível que racionalizar e tratar como sensacionais a morte e o 
medo sejam apenas duas formas de domá-los.  

Segundo Barbosa (2004), as mortes encontradas na mídia, ou seja, o fenômeno da morte 

midiática prefigura uma certa sensibilidade cultural coletiva, uma determinada forma de se 

conceber a morte na atualidade. No caso, a morte como espetáculo. "O que importa é o 

espetáculo da brutalidade cotidiana, não a morte em si." Portanto, está-se diante de uma morte 

governada pela visibilidade dos meios de comunicação. Morte que, sendo do outro, causa tanto 

impacto quanto alívio. (ANGRIMANI, 1994, p. 55) 

A morte está explícita na primeira cobertura analisada. Refere-se à interrupção da vida de 
uma jovem de 14 anos. Já, na segunda, a morte é latente, a morte esperada. Há a 
possibilidade de a universitária, que está internada, ainda vir a morrer, e descreve-se o drama 
de sua imobilidade, assim como a da cidade. Nessas reportagens, a chamada violência urbana 
é mais do que a metáfora da morte: é sua metonímia.  

 

3.2.2 A alteridade  
 

Tanto a vulnerabilidade perante a cidade moderna, caótica, quanto o medo da morte 

fundamentam as duas coberturas analisadas que se inserem por sua vez no fluxo do sensacional. 

Mas esses dois medos midiáticos fazem parte dos medos subjetivos categorizados por 

Delumeau. Se a sensação de fragilidade diante da urbi e da morte está presente, ela está 

objetivada em algum agente: o narcotráfico.  

Quando demos início a essa pesquisa percebemos que o objeto de temor mais explícito 

nessas coberturas era uma espécie de inimigo interno. A partir daí traçamos alguns vetores para 

chegar até ele. Mais recentemente, descobrimos em Batista (2003) trajetória bastante similar a 

que vínhamos fazendo, inclusive com autores e metodologia em comum. Método que ela atribui 

a Ginzburg (1996) de decifração dos enredos, de rastreamento dos signos. (BATISTA, 2003, p. 
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55) Esse método exige, evidentemente, interpretação e, em conseqüência, um certo grau de 

flexibilidade nas respostas.  

Batista fala do medo como instrumento de reforço das fronteiras simbólicas dentro da 

cidade do Rio e da produção de um grande outro que se deve temer como disse Sennett (2001). 

Sua principal hipótese é que o medo se torna determinante para a adoção de medidas 

repressivas. Rondelli (2000, p. 156) já se refere a esse mecanismo de agendamento das políticas 

públicas de modo a proteger aqueles que são caracterizados como ameaçados. Lembremos que 

no dia seguinte ao ataque à Estácio, a universidade estava com reforço policial e o Morro do 

Turano foi “vasculhado”. Três dias depois da morte de Gabriela, a polícia também “vasculhou” 

(o verbo usado foi o mesmo) a Favela Paula Ramos. Houve tiroteio e o Túnel Rebouças chegou 

a ser fechado. Medidas espetaculares de governo para demandas espetaculares do público.  

O medo funciona também como medida de controle social. Mas é preciso deixar claro 

que há múltiplos medos articulados midiaticamente e aqueles configurados na reportagem 

policial de O Globo não servem, no nosso entender, ao propósito direto de subordinação das 

classes subalternas como no estudo de Batista. O medo de O Globo é muito mais fruto do medo 

das elites que experimentam a sensação de vulnerabilidade justamente devido a sua condição 

social/racial. E assim encenam nas páginas do jornal a luta pela posição da vítima. O jornal 

torna-se campo de batalha.  

 
3.2.2.1 O que é o outro? 
 

Portanto, uma das principais origens do medo midiático dessas coberturas é a 

prefiguração de certas relações com a alteridade. "Teme-se a alteridade assim como o vizinho." 

(DELUMEAU, 1996, p. 59) Mas como se dá a produção dessa alteridade? A partir daí é 

possível compreender quais são os outros históricos do Rio e porque exatamente esses 

personagens, já que, muitas vezes, falar do outro é se referir a personagens estigmatizados. O 

que distingue o eu do outro é apenas o ponto de vista e até mesmo o eu pode se tornar um outro, 

diz Todorov (1988).  

“Somente meu ponto de vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou aqui, pode 

realmente separá-los e distingui-los de mim”, diz. Dessa forma, os outros podem ser concebidos 

como abstração, "como uma instância da configuração psíquica de todo indivíduo, como o 
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Outro, outro ou outrem em relação a mim". O outro pode ser também um grupo social concreto 

ao qual nós não pertencemos. “Este grupo, por sua vez, pode estar contido numa sociedade: as 

mulheres para os homens, os ricos para os pobres, os loucos para os ‘normais‘”. O outro pode 

ser também exterior à sociedade ao qual pertenço, próxima ou longínqua. Seres, segundo 

Todorov, que se aproximam de nós, cultural, moral ou historicamente, ou, ao contrário, 

desconhecidos, “estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, tão estrangeiros que 

chego a hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espécie." (Idem, ibidem, p.3) 

 

Com estas categorizações de alteridade traçadas por Todorov, pode-se pensar tanto a 

questão do outro exterior (o problema do autor ao tratar de "A Conquista da América") quanto a 

do outro interno, o criminoso na cidade do Rio. Evidentemente, essas categorias não são 

estanques e aquele que é o outro em um determinado momento pode deixar de ser (WEBER, 

2004), se alteradas as condições sociais.  

Como se disse anteriormente, o medo do outro é um dos pavores mais recorrentes da 

história. A relação com a alteridade, como aponta Todorov, se dá em múltiplas  dimensões. Ele 

divide esse processo de produção da alteridade em três operações. A primeira é maniqueísta: o 

outro é bom ou mau. E, se ele é mau, o eu é necessariamente superior, melhor. A segunda 

operação é estabelecer uma relação de distanciamento ou de proximidade com esse outro. Ou 

seja, ou se reconhece, assimila e adota sua identidade ou se rejeita. Entre um e outro, ainda há a 

indiferença. A terceira operação constitui ignorar a identidade do outro. E, é claro, existem 

relações entre esses três planos. (TODOROV, 1988, p.183) 

Todorov acrescenta ainda a consciência de que reconhecer a legitimidade da identidade 

do outro, conhecer essa identidade e querer incorporá-la são operações distintas que não 

necessariamente caminham juntas. E, ainda, ao se aceitar incorporar a identidade alheia, esse 

processo não se dá sem que se trave uma batalha sobre em que termos essa incorporação se 

dará: por submissão ou não.  

Brilhante ilustração de tal problema nos dão Elias e Scotson (2000) acerca da pequena 

cidade de Winston Parva56, na Inglaterra, cujos moradores mais antigos, os estabelecidos, 

olhavam com desconfiança os recentes moradores, os outsiders. A dificuldade de integração 

                                                 
56 O nome da cidade é fictício.  
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entre os dois grupos se baseava não somente na variante "tempo de estabelecimento", mas no 

grau de coesão interna dos grupos e da ocupação de postos políticos. Os estabelecidos não 

procuravam e não aceitavam criar nenhum laço com os novos moradores, ainda que, muitas 

vezes, fossem até mesmo colegas de trabalho. Os estabelecidos atribuíam aos outsiders toda 

sorte de fofocas, considerações inferiorizantes e mesmo características criminosas. Tais 

conflitos, concluem os autores, partiriam, entre outros fatores, da visão que os estabelecidos 

tinham dos outsiders como ameaça não só a seus postos de trabalho, mas também a sua 

identidade. 

Os estabelecidos se chamavam entre si de "a aldeia", que era constituída por dois  grupos 

de moradores. Um que se estabelecera em 1880 e o segundo que se estabelecera em 1920, 

portanto 40 anos mais tarde. O terceiro grupo, considerado pelos dois grupos anteriores os 

outsiders, estabeleceu-se menos de dez anos depois. Portanto, a explicação temporal não é 

suficiente. Também não havia diferenças fundamentais de classe, de formação cultural, de 

ascendência étnica, de nacionalidade, nada que explicasse a categorização do terceiro grupo 

como outsiders. Segundo os autores, o que aconteceu foi que os dois primeiros grupos criaram 

de tal forma laços identitários (o que não significa dizer que não houvesse hierarquia e 

inimizades) e regras sociais que qualquer elemento exterior àquele conjunto em equilíbrio 

ameaçaria a ordem, de acordo com seu ponto de vista. Deste modo, fica claro que o outro é uma 

questão de ângulo de visão. Qualquer elemento externo significava uma ameaça à identidade já 

estabelecida.  

Um novo loteamento fora construído sobre um pântano, e os moradores de lá passaram a 

ser chamados pelos "da aldeia" de ratos, porque são os ratos que vivem no pântano. Como diz 

Halbwachs (1990, p. 145), não é tanto a relação exatamente com o espaço físico que importa, 

mas com as pessoas que intervém naquele espaço. Podemos fazer uma analogia com a questão 

do prolongamento da relação que se estabelece no Rio com as favelas e com os seus moradores 

por extensão, sejam eles traficantes ou trabalhadores.  

O que estava em luta em Winston Parva era a incorporação ou não de uma nova 

população à identidade local e de que forma essa incorporação se daria. Os antigos moradores 

da "aldeia" não encontraram a suficiente submissão que esperavam dos novos habitantes.  
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Winston Parva dá mostras de que as relações entre os moradores de um mesmo local 

também podem gerar medos, dependendo das atribuições de valores que uns dão aos outros. O 

caso da Revolução Francesa é paradigmático neste processo de produção do outro interno, já 

que promoveu um trauma acerca das turbas urbanas e camponesas, que, daquele momento em 

diante, deveriam ser controladas permanentemente. Tanto neste caso quanto no inglês, os 

boatos, o monstro subterrâneo do rumor, têm papel definitivo no temor do outro.  

Boatos são narrativas com grande poder de difusão e que não dependem dos meios de 

massa, mas que também podem se difundir por eles. Geralmente oferecem explicações vívidas 

ou memoráveis e atribuem a responsabilidade sobre desgraças aos outros. "As circunstâncias 

que favorecem a difusão de boatos  incluem uma atmosfera de medo e incerteza provocada por 

qualquer forma de crise, como guerras, ondas de fome, epidemias e revoluções". Além da 

grande capacidade de difusão, os boatos têm grande tendência a serem sensacionalistas. 

"Quando começam a se espalhar, as histórias talvez não sejam muito sensacionais, mas à 

medida que circulam são adaptadas, consciente ou inconscientemente, e assimilam formas 

comuns aos boatos do passado”. Assim, segundo Burke, os elementos do boato que os ouvintes 

recordam e transmitem aos outros “dependem de seus interesses, preconceitos e ansiedades." 

(BURKE, 2004, p. 3) 

 

Na cidade inglesa, os estabelecidos atribuíam aos outsiders altos índices de delinqüência 
juvenil e de criminalidade. O professor Scotson decidiu então fazer uma pesquisa – que deu 
origem ao livro com Elias – para saber o porquê de tanta delinqüência e descobriu que os 
índices de criminalidade da área dos outsiders só foram maiores do que no resto da cidade 
por dois anos. Depois eles se nivelaram e por vezes até se inverteram. Mas no imaginário 
local, os jovens outsiders eram sempre baderneiros e marginais.  

 

3.2.2.2 O outro negro 

 

Já se falou do medo da morte figurados nas coberturas analisadas. Também do medo do 
escuro que subjaz na fórmula "o crime ocorreu em plena luz do dia". O assalto ao metrô 
aconteceu "por volta das 15h30m". Os disparos contra a universidade foram feitos "pouco 
antes das 9h30m". Mas uma outra escuridão vem assustando as elites cariocas: o negro da 
pele. Evidentemente que se está enfocando o medo que os brancos têm dos negros, mas não 
se está desconsiderando os medos no sentido inverso, acreditando-se que parte da submissão 
à escravidão era mantida graças ao terror do castigo. É impossível pretender pensar a 
desigualdade social, a criminalidade no Rio de Janeiro e os medos midiáticos sem levar em 
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conta a questão escravista e o racismo. A importância do problema certamente desculpa a 
citação longa que se segue:  

 
Tia Josefa dos Prazeres era uma negra muito feia que inspirava medo às 
criancinhas cada vez que as fitava com aqueles olhos felinos, injetados de 
sangue. Recém-chegada à cidade juntamente com seu marido, o pedreiro e 
coveiro Manoel Congo, levou algum tempo para que ela ganhasse a 
confiança de seus habitantes. Tia Josefa, porém, sabia fazer uns ótimos 
pasteizinhos de carne, muito alvos e macios, e com o tempo conseguiu 
muitos fregueses. Além disso a sua casa, situada ao lado do cemitério, 
começou a ser bastante procurada por aqueles desejosos de mezinhas e de 
uma boa parteira. Assim, o tempo venceu as primeiras desconfianças e, 
embora as crianças ainda a olhassem assustadas – tal como uma feiticeira de 
seus pesadelos -, tia Josefa tornou-se uma figura imprescindível do cotidiano 
de pacatos cidadãos.  

Mas um dia Nini, uma linda menina loira, rosada, alegre e esperta, por causa 
de um pequeno resfriado, começou a tomar as beberagens de tia Josefa e, ao 
invés de melhorar, piorou rapidamente. Chamado finalmente o médico, já 
não havia mais remédio para ela, a não ser buscar Manoel Congo para 
enterrá-la. Para consolar a pobre mãe, a boa tia Josefa passou a presenteá-la 
com aqueles seus deliciosos pastéis.  

Esta história terminaria aqui se não fosse a mãe, inconsolável, pedir para ver 
a filha ainda uma última vez, oito dias depois de sua morte. Para seu espanto, 
nada mais havia no pequenino caixão aberto pelo coveiro. A suspeita criou 
asas e a polícia cercou a casa de tia Josefa e Manoel Congo. Lá dentro 
encontrou cachos loiros, restos de roupa de criança e, embaixo da mesa da 
cozinha, pequeninos ossos... 

O povo quis esquartejar os dois negros, enquanto a mãe da linda menininha 
morta, quase louca, contorcia-se horrorizada – tinha comido a filha em 
pastéis... (CORTINES, apud. AZEVEDO, 1987, p. 17)  

 

Este conto, de autoria de Arthur Cortines (apud. AZEVEDO57, ibidem, 1987), foi publicado 
pelo Correio Paulistano em 26 de julho de 1888 e revela a desconfiança em relação aos 
negros pouco mais de dois meses depois da assinatura da Lei Áurea. Dá mostras de que a sua 
incorporação à identidade nacional não seria fácil. Note-se a construção da narrativa: tia 
Josefa é tratada como feia, próxima à animalidade, já que tem olhos felinos, como os de 
outro personagem perseguido – as feiticeiras.  Não quaisquer feiticeiras, mas aquelas dos 
pesadelos. Ela ainda é casada com um sujeito que lida com os mortos, o coveiro, profissão 
também estigmatizada. Além disso, mora perto do cemitério. Seus pastéis são alvos como a 

                                                 
57 CORTINES, Arthur. Artigo para o Correio Paulistano de 26 de julho de 1888, analisado por SCHWARCZ, 
Lilia. Retrato em branco e preto – jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do século XIX. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987. Reproduzido por AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco. O 
negro no imaginário das elites – século XIX. São Paulo: Editora Paz e TerrraTerra S.A., 1987. 
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linda menina loira. Também é caracterizada como outsider: "Recém-chegada à cidade 
juntamente com seu marido". O conto reforça a idéia de desconfiança para com os negros e 
que a amabilidade e as habilidades especiais que possam ter, como fazer pastéis, não dão 
garantia do seu caráter.  

E Cortines não estava  sozinho. Seu conto encena um sentimento comum na época, 

momento decisivo para a formação da identidade nacional. A idéia era de que reproduzindo o 

negro e o mestiço que aqui habitavam com brancos selecionados seguidas vezes, a quinta 

geração seria branca. Tudo isso dava mostras, segundo Azevedo, de que, às vésperas da 

Abolição e mesmo depois dela, persistiu um medo de inversão da ordem social, sobretudo se 

esta se desse à custa de revoltas.  

Não se pode esquecer que tanto a história de Gabriela quanto de Luciana têm como vilão o 
mesmo Carlos Eduardo Soares Ramalho, cujo vulgo é Nego. Carlos Eduardo era suspeito de 
ter disparado contra o campus da universidade e também o principal suspeito de comandar o 
assalto ao metrô. No terceiro dia da cobertura do caso Gabriela, em 28 de março, uma 
reportagem traz as fotografias de três homens, todos negros ou descendentes. O texto informa 
que Anderson Ribeiro de Souza, de 22 anos, fora preso no dia anterior pela polícia, talvez 
sequer tivesse participado do assalto ao metrô. A matéria mostra um novo preso: Luiz 
Augusto Castro de Souza, de 28 anos, este sim, teria dito à polícia que matou Gabriela, 
inocentando o preso do dia anterior. A confusão é explicada pelo jornal na página 14: "(...) 
devido à semelhança entre o bandido preso ontem e Anderson". Ou seja, ambos eram 
mestiços. 

O argumento da semelhança física é novamente acionado no dia seguinte, na página 19, onde 
o diário explica que Carlos Eduardo pode ter matado uma mulher em um posto de gasolina 
durante um assalto em 2001. "As características físicas de Nego são muito semelhantes às do 
retrato falado do assassino de Sônia". (O Globo, 29/03/03, p. 19)  

Restavam então prender os dois outros homens das fotografias: Carlos Eduardo e Luiz Carlos 
Ferreira da Silva, o Quengão ou Globão, e ainda outros dois que não tinham fotografias: 
Rafael Gomes, o Gago, e um homem conhecido somente como Paulinho. 

Apesar da prisão de Luiz Augusto e da sua confissão, o texto destaca aspectos sensíveis 

do bandido, reproduzindo sua fala: "Fui eu que matei. Me sinto arrependido com o que fiz, 

porque tenho uma filha de 5 anos e um filho que está prestes a nascer". Com esta frase, o 

assaltante é transportado para o papel de pai, o que facilita a identificação do público. Seu 

retrato é construído de forma ambígua, dificultando a encarnação do outro absoluto ou do mal, 

como no melodrama. É importante lembrar que, ao longo dos enredos propostos pelas duas 

coberturas, o mal foi cada vez mais transposto para elementos abstratos, tais como "ladrões", 

"vagabundos", "bala perdida", "Morro do Turano", "tiroteio", "confronto", "o crime", "o 

tráfico", "guerra do tráfico", "ameaças", "a violência", entre outros.  
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Naquele momento, portanto, reduziu-se o caráter vil de Luiz Augusto e se transferiu a 

responsabilidade por ambos os episódios a Carlos Eduardo. Em uma escala que conjuga negro e 

periculosidade, Carlos Eduardo, o Nego, era mais outro que Luiz Augusto. 

Batista (2003, p. 222) chega a afirmar que a história dos brasileiros negros é contada pelos 
jornais por meio das fichas policiais. Ela estuda a influência da Revolta Malê na Bahia em 
1835 no imaginário carioca acerca de uma eterna eminente revolta negra, principalmente 
entre os anos 1830 e 1870, quando a população era majoritariamente negra. A partir daí 
começou-se a estimular o embranquecimento populacional por meio da imigração, como já 
falamos. Para a autora, o medo é uma dimensão oculta da história que precisa ser articulada. 
Além disso, segundo ela, o medo do branco em relação ao negro tem sido camuflado por um 
discurso que mescla estrategicamente preconceito social e racial, de modo a apaziguar 
qualquer sentimento de revanchismo negro. 

Enquanto isso, os principais clientes do aparelho repressivo, dos cárceres e dos cemitérios 
clandestinos ou não são jovens de até 19 anos, negros, principais vítimas da violência 
(ZALUAR, 2004), ao contrário do que pode parecer ao ler O Globo. Diferentemente de uma 
expectativa de ver a morte domada, saneada, provocada por doenças, com evolução 
previsível, morre-se no Brasil cada vez mais de causas externas violentas. (Idem, ibidem, p. 
138)  

 

3.2.2.3 O fantasma da sedição 

 

Se a compreensão da violência por parte da sociedade carioca passa pelo medo não-dito 

do outro de modo geral e da inversão social do negro de modo específico, este medo está 

bastante associado e se confunde com o temor mais geral do bandido social (HOBSBAWM, 

1978), ou seja, do risco de revoltas populares.  

É preciso deixar claro que o bandido social de Hobsbawm (1976) não é um 

revolucionário com amplos objetivos políticos, mas ainda assim assusta as elites. O autor tentou 

encontrar um modelo que se repetiria na história, dada a grande freqüência com que encontrou 

tal fenômeno. O banditismo social estaria, porém, localizado em um período pré-moderno e em 

locais com tensões oriundas de transformações econômicas, políticas e sociais. Além disso, 

seria um fenômeno do campo, não das cidades. O bandido em O Globo só é bandido se for um 

agente da desordem. O critério para ele participar da reportagem policial sob o tema da 

violência urbana é fazer parte de uma massa perigosa.  

Em O Globo, a memória da violência se dividia, como se viu no capítulo 1, entre um 

passado de crimes ingênuos, passionais, e um presente de crimes profissionais e mais cruéis. 
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Ainda assim, não é possível afirmar que nas duas coberturas analisadas isoladamente haja 

algum apelo ao passado, alguma espécie de saudosismo. 

Historicamente pode-se identificar a questão da contenção dos personagens que 

representam o perigo (normalmente o pobre e desempregado), que passam assim a ser 

identificado com o elemento criminoso. Cria-se dessa forma uma espécie de inimigo interno da 

cidade.58  

A contenção social pode se dar não somente pela violência mas também por mecanismos 

simbólicos, tal como a estigmatização. Elias e Scotson (2000) descrevem esses processos a 

partir do desenvolvimento do carisma coletivo, ou do auto-elogio de um grupo, o que implica a 

depreciação do outro. Enfatiza-se mais uma vez o papel das fofocas e dos boatos. Outro 

mecanismo descrito constitui a produção das normas grupais e, conseqüentemente, do desvio.  

Debruçando-se com mais atenção sobre este último mecanismo, vê-se o que, inspirado 

em Foucault (1995), pode ser interpretado como a produção da marginalidade, do desvio a partir 

da norma. Ou seja, a prisão, por exemplo, serviria não para recuperar o detento, mas para 

marcá-lo com o estigma de ex-detento e para lembrar as normas sociais aos que não são 

considerados criminosos. Sob esse ângulo, a prisão, em vez de fracassada nos seus objetivos, 

seria bastante eficiente. Seus muros serviriam para prender tanto os que estão do lado de dentro 

quanto os que estão fora. 

A prisão, entretanto, é apenas parte de mecanismos mais gerais de estigmatização. 

(ELIAS e SCOTSON, 2000) Afinal, do lado de fora continua havendo desvio. Para entender 

melhor e definir esses mecanismos essenciais para compreender a configuração do medo 

midiático nas reportagens analisadas, recorre-se ao conceito de desvio de Velho (1974).  

O desviante para Gilberto Velho não é aquele que nega ou que não consegue se adaptar 

às normas vigentes, mas é aquele que lê a realidade de modo diferente. Quando se fala em 

desvio nesta dissertação, portanto, não se está pensando em desvio em relação a normas sociais 

                                                 
58 Sobre a estigmatização desses personagens no início do século existem numerosos trabalhos. Não nos detivemos 
neste aspecto por não ser central nesta dissertação. Sobre o tema cf. ENGEL, Magali. Meretrizes e Doutores: saber 
médico e prostituição no Rio de Janeiro (1840-1890). São Paulo: Brasiliense, 1989; ESTEVES, Martha de Abreu. 
Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1989; CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim. Campinas (SP): Editora Unicamp, 2005; SOIHET, 
Rachel. Condição Feminina e Formas de Violência, Mulheres pobres e ordem urbana – 1890-1820. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1989, entre dezenas de outras pesquisas.  
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monolíticas, mas em relação a normas negociadas, disputadas permanentemente. Sendo assim, 

os meios de comunicação são vistos como tendo papel mais importante do que simplesmente 

reproduzir a ordem social. Para Velho, portanto, a norma e o desvio, o legal e o crime, são 

sempre de caráter político, jamais dados de uma estrutura social estática. Se, ao longo da 

história, alguns personagens têm parecido estar sempre enquadrados como o desviante, o 

marginal, o criminoso, o outsider, talvez seja à custa de muita violência.  

Por enquanto, é preciso lembrar que Velho aponta para a luta política no estabelecimento 

do que é norma e desvio dentro dos processos identitários a partir não somente da manutenção 

efetiva dos postos de poder, mas do grau de coesão interna dos grupos sociais. Essa perspectiva 

vai ao encontro das explicações de Elias e Scotson (2000), para quem as condições de 

desenvolvimento de cidade podem levar a um enredamento de preconceitos e estigmatizações 

mútuos que se perpetuam. Também no caso do Rio de Janeiro, a história de seu 

desenvolvimento propiciou a existência de certos temores, como a desordem, como eufemismo 

para rebelião.  

Portanto, o controle de populações não se dá apenas espacialmente, mas também de modo 

simbólico, por meio dos discursos que circulam pela cidade. E neste processo os meios de 

comunicação participam ativamente. Não se pode esquecer dos processos de estigmatização, 

principalmente do negro e do mestiço, por meio da produção do desvio. É devido a esses dois 

mecanismos – a criminalização de comportamentos populares (CHALHOUB, 2005) e a 

estigmatização do espaço – que prevalece um imaginário acerca do Rio de Janeiro que pré-

configura o que apareceu nas páginas de O Globo: a cidade quilombada (BATISTA, 2003), 

aquela que fica no Morro do Turano. Contra essa perigosa aproximação, pediu-se o 

isolamento do bloco F do campus universitário. Seja incômoda a localização das favelas ou o 

lugar onde ocorreram os crimes – o metrô e a universidade –, o fato é que foi a cidade 

sonhada (branca, européia ou americana), que foi atingida. Não se quer dizer com isso que 

não haja brancos na favela, nem negros na universidade, mas que esses lugares representam 

no imaginário das elites que reverbera em O Globo uma divisão de classes.  

O metrô foi construído na caracterização vigente como uma espécie de emblema da 

civilidade e do desenvolvimento da cidade. Assim, foi lembrado no primeiro dia da cobertura 

como meio de transporte seguro, tanto do ponto de vista técnico quanto como um lugar que 
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neutraliza a criminalidade. A universidade, por sua vez, destaca-se pela produção de 

distinção social. O contorno sensacional desses dois crimes se reforça, portanto, pela 

excepcionalidade em relação aos lugares onde ocorreram, reforçando a estigmatização 

espacial.  

 

3.2.2.4 A desordem em O Globo 
 
O Globo articula um léxico de desordens como indicativos de ameaças de sedições. 

Assim, o fantasma das sublevações aparece vinculado implícita ou explicitamente ao que o 

jornal constrói como desordem. Em suas páginas policiais, esse temor surge tanto como 

protagonista em reportagens especiais, como disperso em expressões que envolvem menores de 

rua, traficantes, tiroteios e balas perdidas, brigas entre camelôs e guardas municipais, 

manifestantes que queimam ônibus, entre outros. Como se vê, o medo midiático se constrói em 

torno de determinados personagens urbanos. Quase sempre observa-se na narrativa jornalística 

que enfoca tais temores a participação da polícia. Essa participação, porém, nem sempre está 

associada à tentativa de manutenção da ordem. Muitas vezes, o jornal assume posição crítica em 

relação à polícia, tratando-a não somente como incompetente para conter a violência e, 

conseqüentemente o medo, mas ela própria como agente da desordem.  

Tal caracterização não é recente. Ela pode ter sofrido alterações ao longo das últimas 

décadas, mas as idéias relativas à polícia como mal e à desordem como risco estão bastante 

enraizadas no imaginário carioca. Por outro lado, a mesma polícia desperta outros temores nas 

populações mais pobres ou marginalizadas. É preciso lembrar que o medo em O Globo está 

longe de representar todos os temores experimentados na cidade por seus diversos personagens. 

Ao analisar os gêneros jornalísticos na longa duração, encontrar-se-á a associação do 

medo à desordem em diferentes temas, lugares e personagens. Percorremos uma espécie de 

trajetória acerca dos olhares midiáticos sobre o medo. No final do século XIX e ao longo do 

século XX os jornais apontaram para diversos tipos de temores. Nas primeiras décadas do 

século XX, os periódicos cariocas expressavam a preocupação de uma elite "civilizadora" 

acerca das "habitações insalubres" das famílias pobres (BARBOSA, 1996, p.202), vistas como 

proliferadoras de doenças, fruto de uma desordem urbanística. Estes diários promoviam 

 93 



insistentes campanhas higienistas, embora pudessem eventualmente se opor a atitudes 

específicas como, por exemplo, a campanha da vacina, em 1904. 

Décadas mais tarde, já no jornal O Globo, encontram-se múltiplos lugares do medo e da 

desordem59. Usando como referência edições de meses aleatórios no ano de 1954, vê-se, por 

exemplo, que o grande medo da época era o atômico. Havia apenas nove anos que as bombas de 

Hiroshima e de Nagazaki tinham sido lançadas e o mundo estava dividido em dois blocos, sob a 

constante ameaça de uma guerra nuclear. A apreensão quanto à iminência da guerra parecia o 

substrato de quase todas as reportagens de assuntos políticos. Diante de qualquer crise política 

parecia estar o medo atômico, o que perdurou durante todo o período da Guerra Fria, ainda que 

com o passar dos anos tenha adquirido uma forma mais branda. Havia também na década de 50 

"o inquietante problema comunista" (O Globo, 11/03/54), a apreensão em relação às atividades 

subversivas, às greves, às manifestações, ao iminente caos político. Tais angústias, porém, não 

eram incompatíveis com o medo de não haver eleições, com o medo da arbitrariedade policial 

em casos políticos. Ainda assim, não faltavam casos de violência cotidiana, como na coluna 

"Dramas e comédias da cidade", que iria desaparecer durante a década de 1960.  

Na década seguinte, tendo como referência exemplares anteriores e posteriores tanto ao 

golpe militar quanto ao Ato Institucional 5, o medo nuclear persiste, além do risco dos 

"subversivos", que se intensifica, e que continuaria na década de 70. Ganham destaque nessas 

duas décadas, entretanto, outros tipos de anseios, como a falta de habilidade dos policiais em 

desvendar os crimes, o que era abertamente criticado. "Mesmo o crime tendo ocorrido há quatro 

dias, a polícia nada fez até agora para localizar o autor do disparo" é um exemplo encontrado na 

página 9 da edição do dia 4 de janeiro de 1967.  

Desde a década de 50, encontram-se críticas em relação à polícia "devorada pelo câncer" 

(O Globo, 27/05/54). Entretanto, tais críticas diziam respeito à arbitrariedade dos policiais na 

condução de casos políticos. Até então, as reportagens policiais eram tratadas com forte carga 

de suspense, enfatizando-se o fato de o periódico estar contribuindo para desvendar mistérios. 

Essa situação irá se inverter na década de 60, quando a crítica aos casos políticos silencia. A 

coluna "Dramas e comédias da cidade", que enfocava casos de crimes comuns, desaparece, e o 

                                                 
59 Para esta análise, apresentada apenas de maneira referencial por não ser foco central do trabalho, recorremos às 
edições de O Globo de maio, junho, novembro e dezembro de 1954; junho de 1960; janeiro e agosto de 1967; 
setembro de 1969 e março de 1977. 
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tratamento dado pela polícia a esses crimes passa a ser objeto de crítica do jornal. Se por um 

lado, tal fato pode ser interpretado como postura ousada, afinal criticava-se a polícia em pleno 

período militar, por outro pode significar a adoção por parte do jornal de um discurso por 

demanda de repressão policial como indica a matéria: "Será fácil descobrir quem baleou 

Valéria. A polícia não terá muito trabalho para descobrir o criminoso. O trabalho policial será 

ainda mais facilitado pelo exame de balística" (O Globo, 05/01/67, p. 14). Ou: "Policiamento 

ostensivo mais eficiente" (O Globo, 08/01/67, p. 8). Ou ainda: "Farão jus os homens da polícia 

aos impostos pagos pelo povo" (O Globo, 14/01/67, p. 13).  

O discurso da ordem, imposta à força, legitimando ações autoritárias, fica evidente nesta 

matéria sobre a criminalidade na Região Nordeste:  

 
Nordeste apaga fronteiras na guerra ao crime. A cláusula sétima apagou, no 
mapa do Nordeste, as fronteiras entre os Estado quando se tratar de ação 
policial para captura de criminosos. A guerra ao crime, conjunta e sem 
barreiras, foi acertada nesta capital (Maceió), ao fim da reunião em que os 
Secretários de Segurança dos 8 Estados nordestinos examinaram o problema 
da crescente criminalidade na região (...) Pela cláusula sétima, policiais de 
um Estado podem agir livremente em outro, em sindicâncias, diligências e 
execuções de prisões [...] (O Globo, 04/08/67, p. 8) 

 
As favelas também são cada vez mais destacadas nas reportagens como lugares 

perigosos, que precisam ser contidos, além da Baixada Fluminense. "Mais uma mulher apareceu 

degolada em Nova Iguaçu" (O Globo, 04/01/67). "Lei dura contra crime na Baixada" (O Globo, 

05/01/67). "Clima de rebelião no morro do Borel. Todo desconhecido que chega ao morro do 

Borel é olhado com desconfiança e hostilidade. Os favelados aguardam, nem clima de rebelião, 

a execução do despejo determinado pelo juiz..." (O Globo, 06/06/60, 1ª página)   

Essa multiplicidade de objetos de temor indica que, a cada época, dependendo do 

contexto político, econômico, social e cultural, as expressões do medo vão mudando, mas nem 

sempre os próprios medos. Ou seja, a objetivação do medo pode mudar – uma hora o capoeira, 

na outra o comunista, mais adiante o traficante, mas os medos subjetivos levam muito mais 

tempo para sofrer alteração. E os meios de comunicação trabalham distribuindo papéis, como no 

melodrama, sobre quem deve temer, o que e como. (BATISTA, 2003) 

 

 95 



No próximo capítulo, as reportagens do caso Gabriela e Luciana, que foram o material 

empírico privilegiado de nossa análise, serão enfocadas sob o ponto de vista temporal, para 

se completar a investigação sobre as configurações do medo midiático de O Globo, bem 

como seu papel no diálogo com um imaginário da vida cotidiana do Rio. 
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4 ELOS DE UMA HISTÓRIA: 
A EXPERIÊNCIA TEMPORAL E A MEMÓRIA DO MEDO 

 
 
Nos capítulos 1 e 2, procuramos identificar de que modo O Globo apresenta 

discursivamente as relações entre os habitantes do Rio e os espaços físicos e simbólicos da 

cidade, de modo a evidenciar o medo midiático como mediador dessas relações. Mas só é 

possível compreender plenamente o medo configurado no jornal se analisarmos como ele se 

articulada temporalmente nas duas coberturas, já que é somente no tempo que se dão as 

experiências humanas. O Rio de Janeiro dessas narrativas sensacionais é fundamentalmente um 

Rio temporal. "O tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo 

narrativo; em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da 

experiência temporal." (RICOEUR, 1994, p. 15) Esses traços são responsáveis por toda a 

arquitetura do medo que a narrativa constrói e por sua experimentação.   

O jornal diário costuma tratar de acontecimentos que se deram ontem ou que estejam em 

andamento em função de ações recentes. Mas afirmar isso é pouco diante da riqueza de 

temporalidades que se constroem diariamente nas páginas dos periódicos. Temporalidade é, 

para Heidegger60 (apud. RICOEUR, 1994, p. 96), a própria experiência temporal dada pela 

interação dialética entre o ser-por-vir, o tendo-se sido e o tornar-presente. Ricoeur ressalta, 

porém, que Heidegger privilegia uma representação linear do tempo, como uma sucessão de 

agoras. Já o que Ricoeur pretende mostrar é as narrativas sendo constituídas de múltiplas 

temporalidades. Por isso, ele adota o termo intratemporalidade, ou seja, uma estrutura temporal 

prática, não abstrata, do ser-no-tempo. Inicialmente, entretanto, tomaremos a idéia de

                                                 
60  HEIDEGGER, Martin. Sen und Zeit. Alemanha: Tübingen, Max Niemeyer, 1963, 10ª edição, p. 404-437. 



temporalidade a forma como se desenvolvem as atividades humanas na duração. Então, sobre 

quais temporalidades se baseiam o jornalismo de modo geral e as duas coberturas de O Globo 

especificamente?  

 
4.1 O TEMPO DO CONTAR 
 

Para além do tempo das histórias, é importante analisar brevemente o tempo de contar as 

histórias. Pode-se afirmar que a arquitetura temporal do jornalismo é composta 

fundamentalmente por um tempo linear e por outro cíclico. (POMIAN, 1984) Como afirma 

Chesneaux (1986), o tempo das mídias é o linear da ubiqüidade sincrônica, é o tempo-mundo, 

da globalização, da economia mundializada, dos transportes, da padronização das medições da 

passagem do tempo por sistemas matemáticos. O primado do documento61, remetendo à idéia de 

objetividade, pressupõe também uma memória linear, progressiva, por meio da noção de fato, 

de acontecimento, o que não levaria em conta outras temporalidades.  

Se, por um lado, a literatura jornalística é orientada pela flecha temporal (metáfora 

consagrada da noção de uma temporalidade linear que segue em direção ao futuro), por outro, o 

que a caracteriza é sua periodicidade. Ainda que não seja a mesma edição, o jornal está lá 

dependurado nas bancas todos os dias. Mesmo algumas reportagens dizem respeito a 

acontecimentos que realmente se repetem nos calendários, como as cerimônias e 

acontecimentos cíclicos, além das festas profanas e católicas: Reveillon, Natal, Carnaval, a 

chegada do verão, o início do ano letivo, as tempestades que alagam as cidades, o campeonato 

de futebol, as copas do mundo, as eleições, as Olimpíadas, entre tantos outros. Portanto, o 

tempo do jornal é também o dos calendários e do dia, este último a mais natural das medidas do 

tempo, como lembra Ricoeur (1994, p. 99). Se existe alguma medida abstrata de contar o tempo 

que se aproxima do tempo concreto da experiência prática, essa medida é a duração do dia, ou 

seja, o tempo do trabalho, do fazer, do acordar e dormir.  

O mais indicado, portanto, é afirmar que essas duas temporalidades não são antitéticas. 

Pelo contrário. Nas duas coberturas aqui analisadas, elas se complementam na construção do 

                                                 
61 "Resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, 
mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou 
a ser manipulado, ainda que pelo silêncio." (LE GOFF, 1997b). Sobre documento, cf. LE GOFF, Jacques. 
"Documento/monumento" in Enciclopédia Eunandi, vol. 1. Portugal: Imprensa Nacional, 1997 (p. 95-106). 
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quadro mental do medo no Rio. Mas essas não são as únicas formas segundo as quais a 

experiência temporal se apresenta. Há também o tempo do fazer jornalístico, o tempo da 

publicação, da circulação e, principalmente, o tempo da leitura, entre outros dos quais não se 

tratará aqui. Destacamos nesta análise alguns dos tempos que constituem a trama narrativa, 

cujos padrões e velocidades variam, bem como os marcos do que representam passado, presente 

e futuro. Para analisar o que é presente, passado e futuro não estamos levando tanto em conta o 

tempo verbal e os advérbios mas o sentido das frases e até a escolha do vocabulário, como 

lembra Le Goff (1997d, p. 296). Esse método, conseqüentemente, exige livre interpretação. 

4.2 O TEMPO CONTADO 
 
As duas coberturas se apresentam não somente como parte do mesmo tema, 

aparentemente óbvio, da violência urbana, mas principalmente como capítulos de uma mesma 

história do medo como se viu nos capítulos anteriores. Neles, mostramos que os textos apontam 

para uma forma de sociabilidade e de percepção do ambiente urbano com base em um 

imaginário do medo difuso, deslocado para diferentes espaços da cidade: escolas, outras 

universidades e vias expressas. Mas os elos entre as duas histórias vão além das semelhanças na 

abordagem da experiência urbana e na difusão espacial do medo. Eles também dizem respeito a 

uma arquitetura temporal semelhante. Portanto, a experiência urbana só pode ser percebida a 

partir do acionamento de uma memória do medo e da violência que tem, necessariamente, viés 

temporal. Usamos como auxílio para a análise que os quadros VI e VII, que se encontram no 

Apêndice III.  

 
4.2.1 A experiência temporal 
 

Nesse sentido, a cobertura do caso Gabriela é especialmente rica. Desde o primeiro dia, 

na primeira página, o jornal destaca a data de sua morte como marco de sua vida. Isso seria 

aparentemente um dado óbvio, levando-se em conta que os dois maiores marcos na vida são o 

nascimento e a morte. Mas a importância que o jornal confere à data deriva de outro lugar: do 

fato de ter sido aquele o dia em que Gabriela iria andar sozinha de metrô pela primeira vez. Seu 

corpo estava preste a se misturar simbolicamente com a cidade.  
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O texto principal da página 11 se apresenta praticamente dividido em dois ambientes, 

cada qual com uma temporalidade própria. Enquanto na Estação São Francisco Xavier o tempo 

dominante era o da premência da morte, da agilidade do assalto, dos vários acontecimentos 

velozes e simultâneos, em uma sucessão de imprevistos, na outra estação, na Praça Saens Peña, 

onde uma mãe apreensiva aguardava a chegada da filha, dominava a lentidão do tempo da 

espera. Dez minutos, segundo o jornal, foram uma eternidade, tanto que Cleide teve a certeza de 

que algo acontecera à sua filha. A separação entre as duas temporalidades é inclusive insinuada 

por um entretítulo que impõe uma fronteira na mancha gráfica do texto. O religamento entre 

elas se dá quando a personagem de um dos ambientes invade o outro, ou seja, quando o tempo 

da espera vai ao encontro do tempo da morte. Carlos, pai de Gabriela, resolve ir até a estação 

São Francisco Xavier procurá-la. Lá encontra apenas os óculos da filha caídos na escada. Eles 

condensam a metonímia de Gabriela e a metáfora da morte. Ao vê-los, Carlos, e ao mesmo 

tempo o narrador e o leitor, já tem a certeza da morte. Toda a informação está contida naquele 

par de óculos. 

Figura 5: 

 

 100 



O enredo vai sendo construído por meio de indicações da simultaneidade dos 

acontecimentos que levará ao clímax que é a morte da adolescente, de modo que a própria 

simultaneidade representa o grande mal. O subtítulo diz: "Jovem de 14 anos é atingida por bala 

perdida durante [original sem grifo] confronto entre policial e assaltantes." (O Globo, 26/03/03, 

p. 11) Em seguida, o jornal retrocede mais um pouco quando diz que Gabriela não saía de casa 

nunca, mas que ontem pegaria o metrô pela primeira vez sozinha. Informa, ainda, que os quatro 

bandidos chegaram à estação às 15h30. Nota-se a preparação do clima.  

Começa a ação do assalto. Um dos bandidos tenta fugir pela escada e se depara com um 

detetive à paisana que descia. Os dois entram em confronto e uma bala perdida atinge Gabriela, 

"que também descia [original sem grifo] a escada para entrar na estação." O texto indica o 

improvável: a menina estar fazendo a mesma ação que o detetive e ao mesmo tempo. Enquanto 

isso, a mãe esperava na outra estação. É como se a esfera doméstica e a pública estivessem 

materializadas nas duas estações do metrô. Em uma, a mãe à espera da jovem indefesa. Na outra 

ponta, o perigo das ruas. Portanto, o texto construiu a diversidade dos tempos dos bandidos, do 

detetive e de Gabriela. Quando foram simultâneos, produziram a tragédia. Não foi somente a 

bala que cruzou o caminho de Gabriela. Foi o tempo da menina que interceptou os tempos do 

bandido e do detetive.  

Enquanto, no texto, a ação é descrita a medida em que a história avança, no quadro 

"Como foi a ação dos bandidos", está inscrita, condensada, no instante da ilustração. Mas nem 

por isso é menos dinâmica. O leitor pode recorrer ao quadro como apoio ao final da leitura ou 

pode intercalá-la com a análise da imagem, produzindo assim ainda mais diversidade de 

temporalidades. A ilustração, ainda que estática, também produz narrativa. Ela é, na página, a 

redundância do texto. Mais um recurso, aliás, que remete à estética sensacionalista.  

A reportagem é mediadora da experiência urbana, entre outras razões descritas por 

Ricoeur, por sua capacidade de articulação dos tempos cronológicos e não-cronológicos. O texto 

se refere a um episódio ocorrido em um determinado dia, pertencente a uma seqüência temporal 

linear, publicado em edições de um determinado dia que circulam em uma sucessão de agoras. 

Entretanto, para fazer compreender o episódio que conta, a reportagem precisou ser redigida 

também em uma ordem não-cronológica, indo e voltando na flecha do tempo, apresentando 
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temporalidades múltiplas de vários personagens ainda que sob o ponto de vista de um único 

narrador.  

O clímax desta primeira reportagem da história de Gabriela é evidentemente sua morte. 

Essa informação, que seria a conclusão da história, o leitor já sabe desde o título na primeira 

página "Adolescente é morta em tiroteio no metrô" (O Globo, 26/03/03, primeira página). Em 

uma estrutura linear cronológica, ainda que retrospectiva, como costumam ser as matérias 

jornalísticas que utilizam a técnica da pirâmide invertida, o leitor encontra a explicação para a 

morte somente ao avançar na história, como diz Ricoeur. Mas a explicação vai até certo ponto. 

O que garante continuidade ao noticiário é justamente o adiamento perpétuo de todas as 

explicações. O fluxo do medo sobrevive exatamente do fornecimento de conclusões parciais a 

cada nova edição. Assim, o continuum narrativo fica garantido. Portanto, a mesma reportagem 

apresenta tanto um caráter linear – avançando sobre a história – quanto cíclico – de repetir o 

tema no dia seguinte.  

Além disso, como descrevemos anteriormente, o texto foi composto por dois tempos: o 

tempo da ação dos bandidos e o tempo de espera de Cleide. O primeiro tempo, o do crime, é 

retrospectivo. O leitor fica sabendo que Gabriela morreu antes de conhecer detalhes sobre o 

assalto, embora este seja relatado cronologicamente. Mas o segundo tempo, o da espera, é 

cronológico prospectivo, produzindo deste modo sensação de ansiedade, assim como viveu 

Cleide. O leitor precisa acompanhar cronologicamente os fatos para descobrir como a família 

soube da morte da menina. A notícia da morte, pelo seu adiamento e pela sobreposição do 

tempo de leitura com o tempo da explicação, acaba por ser mais dramática narrativamente do 

que a própria morte.  

A escolha da fotografia da mãe de Gabriela se lamentando é outra referência à notícia do 

crime, mais do que ao crime. Pode-se pensar, nesse caso, na impossibilidade técnica de o jornal 

ter publicado alguma foto referente ao crime. O tempo do fazer da edição também impõe suas 

tramas.  

Temos até o momento dois tempos principais – o cíclico e o linear -, que são paralelos 

nesta reportagem. A morte de Gabriela está para o assalto assim como os óculos caídos no chão 

estão para a espera. Deste modo, a reportagem completa um círculo inteiro do arco 

hermenêutico de Ricoeur (1994): os óculos no chão são a refiguração da morte. Ao se deparar 
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com o par de óculos, o leitor já está interpretando a morte pela segunda vez, enquanto Carlos 

está tomando conhecimento naquele momento. 

Em um box, intitulado "Plano era fazer festa de 15 anos no mar", é a vez de o futuro ser 

descrito. Primeiro, o de Gabriela. Ela queria alugar uma escuna para a sua festa de 15 anos, que 

completaria em 30 de agosto. Além disso, informam: queria fazer veterinária, gostava de 

natação, flores e cristais. Nota-se que praticar natação e gostar de flores e cristais não estão 

sendo apresentados como ações passadas, embora Gabriela as executasse efetivamente no 

passado. O sentido aqui é aquilo que ela iria continuar fazendo no futuro se ainda tivesse o 

futuro que lhe foi amputado, como disse uma amiga. Eram projetos, ou seja, a memória 

prospectiva, antecipação de futuro: "Ação deliberada resultante de planejamento, do 

estabelecimento de um objeto e de imaginá-lo sendo realizado, e ainda da intenção de realizá-lo, 

independente do plano ser vago ou existir como projeto detalhado passo a passo." (WAGNER62 

apud. VELHO, 1999, p. 103) 

Em segundo lugar, surge o futuro dos pais de Gabriela e da própria cidade. "Quando eu 

entrar em casa [original sem grifo] e ver as coisas dela, sentir o cheiro dela, não sei o que vai 

acontecer [original sem grifo]", disse o pai, Carlos Santiago Ribeiro. Cleide fala para os 

repórteres: "Mostrem tudo porque talvez alguém tome uma providência e jovens não continuem 

morrendo [original sem grifo] inutilmente nas mãos de vagabundos". A ligação para a 

associação entre o crime e a vida da cidade fornecida por Cleide se reforça com o box "No fim 

da linha", que destaca a decadência do metrô como símbolo da segurança.  

Assim, a vida de Gabriela e de Luciana são pontos de ancoragem da narrativa do jornal 

sobre a experiência urbana. Para Ricoeur (1994, p. 115), não é de todo incongruente falar que as 

vidas são histórias não contadas, no sentido de serem narrativas potenciais. O jornal ancora sua 

narratividade nos acontecimentos e a própria narrativa se torna um novo acontecimento, ou seja, 

torna-se nova prefiguração.  

Talvez a melhor maneira de explicar a relação entre os fenômenos que acontecem e os 

que ocorrem nos jornais seja recorrer à distinção proposta por Nora (1976) entre acontecimento 

(aquilo que irrompe na história) e fato cotidiano. Ele acredita que desde o século XIX essas duas 

instâncias têm se misturado e, por isso, cabe cada vez mais aos meios de comunicação 
                                                 
62 WAGNER, Helmut R.. Alfred Schutz: an intellectual biography. Chicago (USA): The University of Chicago 
Press, 1983. 
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determinar o que é histórico. Como mostramos no capítulo 2, aquele foi o momento em que as 

cidades européias começam a se apresentar como espetáculo e os jornais se voltam para o 

cotidiano como fonte de notícias.  

O autor constata, a partir daí, uma ansiedade característica do nosso tempo em enxertar 

sentido histórico nos fatos cotidianos, num permanente estado de esforço interpretativo. Caberia 

ao jornalista essa interpretação, não mais ao historiador, que seria obrigado a fornecer 

interpretações de acontecimentos já ditados pelos meios de comunicação. A condição de 

existência de um acontecimento histórico seria estar na mídia. Diante da ansiedade de 

interpretar a atualidade, como objeto de consumo como vimos no capítulo 2, os meios de 

comunicação de massa reafirmam sua importância na sociedade. Cada novo crime parece conter 

algum sentido maior.  

Para Halbwachs (1990, 115), o acontecimento é o que une diferentes grupos diante de 

uma representação comum. Nesse sentido, podemos acrescentar, seria o instante em que as 

múltiplas temporalidades convergem, como durante o encontro dos óculos de Gabriela no chão. 

Nesse sentido, o jornal não reconfigura o passado próximo ou distante. Ao enfocar múltiplas 

temporalidades, empurra para o passado ou lança para o futuro a narrativa, de modo a 

enriquecer a trama. 

 Os "jogos com o tempo", para usar a expressão de Ricoeur, apresentam-se de modo 

ainda mais intenso no segundo dia da cobertura, 27/03/03. A primeira página exibe duas 

fotografias. Na primeira, Gabriela está fazendo o símbolo da paz. Na segunda, seu caixão em 

um cortejo fúnebre. Ou seja, o antes e o depois do acontecimento-morte. Operação antitética 

emblemática da estética do sensacionalismo. Mas a exibição do cortejo no cemitério não 

contraria a tendência moderna em relação à morte banida da vida social como descrita no 

capítulo 3? De certa forma, os meios de massa, ao espetacularizar a morte, resgatam sua 

publicidade, por meio de cerimônias fúnebres estampadas nos jornais.  
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Figura 6: 
 

 
 

A tensão produzida pelas duas fotografias lado-a-lado reforça o sentido de inocência de 

Gabriela frente à crueldade da vida urbana. O sentido de injustiça do teatro melodramático está 

plenamente construído e entre uma fotografia e outra, ou seja, entre o tempo da paz e o tempo 

da morte, há o lapso do crime, que impõe sua própria temporalidade, alterando os destinos da 

cidade e de seus habitantes. Não é somente uma disputa pela condição de vítima que está em 

jogo, como dissemos no capitulo anterior. Trata-se também de uma disputa temporal.  

"Somos mais uma família derrotada nessa guerra", declarou o tio da vítima na primeira 

das duas chamadas de primeira página. Tal frase levava o leitor a um passado precedente ao 

assalto, já que indicava que houve anteriormente outras famílias derrotadas. Essa operação 

insere o episódio no fluxo noticioso do jornal daquele ano, conforme descrevemos no capítulo 1, 

tal como a morte do juiz responsável pelo caso Beira-Mar, a utilização das Forças Armadas 

durante o carnaval, a manchete do dia 25 de janeiro ("Tráfico volta a espalhar violência"), entre 

outros. Esses acontecimentos, por sua vez, estão inseridos não só no fluxo do sensacional como 

também em uma certa memória da violência e do medo no Rio, principalmente a partir da 

rememoração de outros assaltos ao metrô enumerados pelo jornal na mesma matéria. Esse tipo 

de mecanismo redacional e editorial seria uma estratégia mnemônica.  

Na página 10, mais algumas estratégicas mnemônicas são utilizadas: a fotografia 

principal, na qual aparece um grupo de adolescentes, todos com a palavra "Gabi" escrita com 

tinta nos braços, como forma de lembrar a menina morta. Além disso, o texto diz que os pais de 
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Gabriela "esperam que a dor de perder um parente para a violência não continue acontecendo 

[original sem grifo] a cada vez mais famílias que vivem no Rio." Ou seja, ao mesmo tempo em 

que o jornal procura justificar a importância daquele acontecimento em um passado seqüencial 

de crimes, também lança para o futuro a possibilidade de ele se perpetuar. A cidade, pelo menos 

a configurada no jornal, dialoga não somente com os mortos, mas também com os mortos do 

futuro.  

 
- Que minha dor sirva para alguma coisa contra essa violência. Ontem 
(anteontem) aconteceu com Gabriela e amanhã, com quem será? – 
perguntava Cleide. 
- ... nossa família já perdeu. Somos mais uma família derrotada nessa guerra 
– lamentou Fernando Ricardo, tio da menina. 
- Ela não foi a primeira e infelizmente não será a última a morrer [original 
sem grifo] impunemente. 
 – Se eu conseguir fazer com que um único pai não sinta a dor que minha 
família está sentindo, serei um homem plenamente realizado. 
Cleide, bastante abalada, encontrou forças para falar com os repórteres, na 
esperança [original sem grifo] de que seu depoimento leve as autoridades a 
tomar providências contra a violência. (O Globo, 27/03/03, p. 10)63 
 

Esses depoimentos do pai, da mãe e do tio de Gabriela reforçam um vínculo mnemônico 

com o futuro. Além disso, o jornal destaca o esforço por tornar a cremação de Gabriela um 

acontecimento memorável ao detalhar as camisetas pretas, os nomes pintados nos braços, as 

lembranças sobre a menina. O detalhamento é um dos recursos de verossimilhança da narrativa 

sensacional. Em um box ao lado da matéria principal, "Homenagens também na Internet", O 

Globo apresenta a visão de outra mídia sobre o evento e aproveita a oportunidade para se 

legitimar perante ela. O box descreve um blog da turma de Gabriela, o que, em última instância, 

também é um periódico da vida cotidiana. O texto afirma que o blog contém fotografias de 

Gabriela, declarações de amizade eterna, descrições da menina, elogios, bilhetes de despedida. 

 
Num meio de comunicação em especial, a notícia da morte de Gabriela 
Ribeiro emociona ainda mais os leitores. No blog 
www.panelaph.blogger.com.br, uma espécie de diário on-line criado pelos 
colegas da adolescente para relatar o dia-a-dia da turma 101 do colégio pH da 
Tijuca, a reprodução de uma nota de jornal que descreve a trágica 
conseqüência do assalto ao metrô destoa do clima festivo de fotos e fofocas. 
Despois da informação fria e impessoal, surgem bilhetes de despedida e 

                                                 
63 Esperança pode ser entendida como promessa de futuro.  
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homenagens à amiga perdida para a violência do Rio. (O Globo, 27/03/03, p. 
10)  

 
No texto, o jornal admite que sua notícia pode emocionar os leitores, mas ressalta que há 

meios ainda mais emocionais. Vê-se uma tentativa de distanciamento das emoções, próprio de 

uma linguagem objetiva, tratando a nota do jornal como "informação fria e impessoal". 

Entretanto, neste pequeno trecho, O Globo utilizou fartamente os adjetivos, caracterizando a 

morte de Gabriela como "trágica conseqüência do assalto". Ou seja, enquanto lança mão de 

estratégias sensacionalistas de um lado, mantém o esforço de distinção pela objetividade de 

outro.  

O jornal segue dialogando com o futuro no dia 28/03/03, na página 14, onde anuncia que 

os amigos de Gabriela farão um protesto. Há o esforço de manter viva a memória de Gabriela 

de várias maneiras e as estratégias do jornal se coadunam com a dos amigos da vítima. Embora 

já tenhamos citado este trecho em outros momentos, ele merece ser lembrado mais uma vez: 

 
Na sala de aula da turma 101, uma das cadeiras da primeira fila ficará vaga. 
Por decisão dos colegas de Gabriela, desde ontem o lugar onde ela 
costumava se sentar está vazio para lembrar a presença [original sem grifo] 
da estudante... (O Globo, 28/03/03, p. 14) 
 

A cadeira-monumento estará ali para lembrar a falta, mas também como emblema do 

que pode acontecer com aqueles que subestimam o medo. Cleide só permitiu que Gabriela 

pegasse o metrô sozinha, como já indicamos, porque julgou que fosse seguro e que nada iria 

acontecer. Mas perdeu o controle da situação quando o acaso interceptou o tempo supostamente 

domado. O monumento é um suporte material de memória, um sinal do  passado, que pode ser 

tanto obra comemorativa quanto um monumento funerário, como a cadeira se tornou. Seu 

objetivo é perpetuar a recordação de Gabriela em um domínio privilegiado de memória: a 

morte. Objetemos o caráter explicitamente intencional da construção do monumento em 

oposição à crença positivista no caráter neutro do documento. Além dessa diferença, o 

monumento dialoga concretamente com os colegas de sala da adolescente, ele é menos abstrato 

do que um documento. É do universo sensível.  

Cleide disse que costumava monitorar os passos da filha, o que é o mesmo que 

monitorar seu tempo. "Quando ela demorou mais de dez minutos, sabia que alguma coisa tinha 
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acontecido." Não é somente a morte e a experiência urbana que se pretendem domar, mas 

também suas temporalidades.  

Na mesma página, um texto da melhor amiga, Ana Cardina Varejão, trata dos cinco anos 

de convivência com Gabriela, de seu sorriso, dos olhinhos brilhantes, das gargalhadas, das 

cartas trocadas, dos desenhos e mensagens de paz, e termina dizendo que a amizade foi 

amputada pela violência. Há um esforço de reconstituição e manutenção da memória de 

Gabriela cujo ápice ocorreria no dia seguinte. Mas antes disso, ainda no dia 29, é a vez de  

Carlos Eduardo Soares Ramalho, o Nego, ter sua vida reconstruída. O enredo, porém, é 

montado de acordo com sua ficha criminal, como aponta Batista (2003) sobre a história dos 

negros nos periódicos. O jornal mais uma vez volta ao passado para evidenciar sua culpa no 

presente. "Acusado de assalto ao metrô também é suspeito de assassinar professora", diz o 

título. No assalto de um ano e quatro meses antes, morreu a professora Sônia Soares Santos.   

 

Figura 8: 
 

 
 

 108 



A expressão de Carlos Eduardo, meio vesgo, publicada no dia 28 de março em 4,8 x 5,1 

cm64, é coerente com sua construção como mentor do assalto ao metrô e pode lembrar tanto uma 

fotografia de carteira de identidade quanto um cartaz de procurado. Ele melhor se encaixa no 

papel do vilão melodramático, como mostramos no capítulo 2, do que o autor confesso do 

disparo que matou Gabriela, Luiz Augusto Castro de Souza, como fica claro na imagem 

reproduzida pelo O Globo.  

Figura 9:  
 

 
 

A expressão mais forte da reconstrução da vida de Gabriela se dá no dia 30/03/03, 

edição de domingo, quando é publicada uma longa entrevista com Cleide, falando da filha, e 

ilustrada com fotografias de família. O fato de Gabriela ter morrido não interrompe os processos 

de memória, daí os poemas dos colegas da escola, as cerimônias fúnebres, o luto como protesto, 

as fotografias da infância, a reconstrução de sua vida pelo jornal. Na cidade moderna marcada 

pelo individualismo, a biografia é muito valorizada. Velho (1999) opõe a percepção moderna de 

identidade à percepção tradicional na qual os indivíduos valeriam por sua inserção social.  

Como afirma Velho, a construção da identidade leva a um processo permanente de des e 

reconstrução do passado. É isso que observamos na reportagem, embora o autor dê mais ênfase 

ao  indivíduo. O que interessa aqui são as percepções coletivas. Nesse sentido, embora seja a 

                                                 
64 As reproduções deste trabalho foram livremente redimensionadas, não traduzindo o espaço original que as 
fotografias ocupavam. 
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vida individual de Gabriela a ser reconstruída, sua importância como objeto midiático é somente 

na medida em que ela puder ser compreendida como categoria social. Não se trata do destino de 

Gabriela do Prado Ribeiro, mas de como o jornal trabalha com um personagem arquetípico 

melodramático e com sua relação com a cidade do Rio. Assim em março foi Gabriela, em maio 

foi Luciana.  

A mobilidade do tempo no episódio Luciana é menos dinâmica. Ela se concentra 

principalmente no passado - o ataque à universidade - e no que antecedeu, uma vez a motivação 

é o grande enredo da cobertura. Temos, portanto, o passado da bala alojada na coluna cervical 

de Luciana e o passado misterioso da motivação do ato. Já o futuro é representado pela 

iminência da morte de Luciana ou por sua tetraplegia e pela possibilidade de crimes semelhantes 

se repetirem. Articula-se, portanto, um tempo de natureza cíclica.  

A primeira página do dia 06/05/03, primeiro dia de cobertura do caso Luciana, já traz a 

tensão entre o passado da bala perdida e o risco da estudante ficar tetraplégica. A fotografia 

explicita a imobilidade.  

 

Figura 10:  
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O texto relata que a direção da universidade recebera uma carta naquela manhã 

ordenando o fechamento do campus, mas que os alunos estavam sendo dispensados aos poucos 

para não causar pânico. Luciana estava sentada na cantina esperando a aula seguinte. Ou seja, 

temos mais uma vez, assim como na cobertura Gabriela, a oposição entre a temporalidade lenta 

da ordem de um lado contra a ação imediata dos bandidos de outro, onde o tempo passa 

rapidamente, surpreendendo aqueles que subestimam o medo. 

Na página 15, o jornal afirma que os disparos foram feitos depois que os traficantes 

ordenaram luto em toda a região pela morte de Adriano Paulino Martins Miano, o Sapinho, e 

pelo desaparecimento de outros dois moradores vistos pela última vez quatro dias antes. Esse 

fato, porém, não fora notícia em O Globo. Do mesmo modo, o jornal não publicou a história da 

morte dos moradores do Morro do Borel que apareceria posteriormente. Mas o diário não podia 

deixar transparecer que se tratavam de notícias velhas. Estas foram então presentificadas. 

Portanto, o sentido do que foi relatado não é de um passado, mas de um episódio que vinha em 

andamento há quatro dias.  

O que pode depreender dessa operação também é a questão da disputa pela legitimidade 

do luto. A ameaça contra os comerciantes do bairro representou a imposição de um simbolismo 

diante da morte de um cidadão que não era ninguém, que não tinha memória. Não teve nem 

biografia, nem monumento. Enquanto a vida de Gabriela foi fartamente rememorada e 

reconstruída publicamente, a de Adriano não tinha importância nem antes nem depois de sua 

morte. Deste modo, não só as ruas do Rio Comprido, mas as páginas do jornal se apresentam 

como campo de embate pelas representações do luto e da morte, no qual as vozes dissonantes se 

esforçam por participar.  

 
Ao contrário das outras vezes em que o comércio da região foi obrigado por 
criminosos a não funcionar em sinal de luto, a Estácio não fechou suas 
portas. O chanceler da instituição, Arthur da Távola, confirmou que a 
universidade recebeu uma carta anônima, na manhã de ontem, com ordem 
para fechar. - Como a direção havia percebido um movimento policial 
anormal nas imediações, resolveu promover a evacuação aos poucos, durante 
os intervalos, para não causar pânico. (...) – afirmou o chanceler. (O Globo, 
06/05/03, p. 15) 

 
Duas informações podem ser extraídas desse pequeno trecho. A primeira diz respeito a 

uma interpretação errônea dos signos da vida urbana. A presença da polícia fez com que a 
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direção da universidade tomasse uma atitude que depois se mostrou não ser a mais acertada. A 

segunda é que, em uma escala hierárquica do que de mal poderia acontecer, o pânico estava em 

primeiro lugar. De todas as sensações, ele é o estado absoluto do caos. Possui tempo veloz, que 

invade a ordem. 

Ainda na mesma edição, na página 16, o periódico direciona sua narrativa para o futuro 

por meio das declarações do secretário de segurança, que pede aos comerciantes que não 

obedeçam aos traficantes. Ou seja, o jornal está aceitando a tese de um tempo cíclico de 

ameaças que se repetem. O efeito de continuidade entre um presente experimentado com medo 

e o futuro é produzido também na matéria coordenada na mesma página. Sua temporalidade é 

coerente com o restante da cobertura.  

"Estou morrendo um pouco com a minha filha", diz o título, reproduzindo as palavras do 

pai de Luciana. A frase faz referência à iminência da morte, uma morte gradual. Assim como o 

bairro do Rio Comprido, que segundo o texto, sofre assaltos diários, tanto a cidade, quanto 

Luciana e seu José morrem lentamente. Lembremos que, para o jornal, os trabalhadores do Rio 

Comprido também não saem mais para almoçar devido à violência. O bairro sofre uma 

imobilidade gradativa.  

Ainda que por um lado haja a idéia de morte progressiva e de violência 

progressivamente agravada, por outro lado, o tempo cíclico não deixa de ser articulado. Por 

exemplo, a mesma reportagem relembra o caso do filho do Neguinho da Beija-Flor, Luiz 

Antônio Feliciano Marcondes Júnior, aluno da Estácio, que também foi ferido por uma bala 

perdida na Rua do Bispo em março do ano anterior. Também cita os crimes no campus da 

UFRJ, na Ilha do Fundão e um assalto à Universidade Gama Filho em 2000. Também destacam 

o pressuposto do secretário de segurança de que as ameaças se repitam. Ou seja, os episódios 

são cíclicos; a violência, linear.  

Ao ser comparado com outros crimes memoráveis, o caso Luciana é inscrito em uma 

determinada memória da violência que, por sua vez, fornece um sentido de temporalidade 

cíclica. A tragédia que aconteceu no passado pode voltar a ocorrer no futuro. O medo midiático 

e sua difusão estão assim garantidos.  

 
Um dia depois [original sem grifo] do ataque à Universidade Estácio de Sá, o 
Rio sofreu ontem com mais [original sem grifo] violência. A Avenida Brasil 
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e a Linha Amarela voltaram [original sem grifo] a ser fechadas à noite por 
traficantes do Complexo da Maré. [...] Ontem de manhã, a dona de casa 
Iracema da Costa foi morta com um tiro na cabeça num ônibus na Avenida 
Brasil ao se recusar a entregar a bolsa a um assaltante. (O Globo, 07/05/03, 
primeira página) 

 
Esta chamada da primeira página do segundo dia da cobertura insere a notícia em um 

fluxo prefigurado, já que há um acontecimento anterior que lhe direciona o sentido. Mais 

embaixo, outra pequena chamada informa que a polícia paulista alertara o Rio sobre a ameaça à 

universidade antes de o ataque ocorrer. Na prática, o que se está denunciando é a incapacidade 

de o governo fluminense prever e evitar o futuro temido. A matéria funciona como um recurso 

de lamentação do presente e justificativa em função de um passado no qual se deixou de ser 

previdente. Constrói-se assim uma ansiedade permanente em relação ao futuro. 

Na página 16, o jornal anuncia que os alunos da Estácio farão um protesto e pedem o 

isolamento do bloco F, aquele que fica próximo ao Morro do Turano. O retraimento espacial 

concretiza não somente o isolamento simbólico da favela como também a tentativa de expurgo 

do passado em relação a um futuro temido e esperado. Além disso, a universidade promete 

suspender as aulas se voltar a receber outras ameaças. O jornal constrói assim um presente em 

função de um certo passado e de um certo futuro. 

Mas talvez o principal vínculo mnemônico entre passado, presente e futuro da violência 

seja construído tendo como emblema Carlos Eduardo Soares Ramalho, que reaparece nesta 

cobertura. Embora seu papel nas tramas tenha pouco destaque, ele é a própria encarnação do 

tríplice presente (SANTO AGOSTINHO65, apud. RICOEUR, 1994, p. 96). Lembremos que na 

história de Gabriela ele já tinha aparecido em função do passado de assassinato da professora 

Sônia Soares. Na página 16 ainda, a matéria principal tem o subtítulo "Assaltante de estação do 

metrô teria participado também de atentado que feriu gravemente estudante". Com ele, O Globo 

estabelece o fluxo da violência relembrando o caso do assalto ao metrô por meio de seu mentor 

e por meio da fotografia publicada na primeira página, que mostra um grupo de alunos da 

Estácio repetindo o gesto da paz (Figura 3) eternizado na imagem de Gabriela (Figura 1).  

                                                 
65 SANTO AGOSTINHO. Confissões. Livros 14, 15, 17 ,18. Tradução francesa de E. Tréhoryrel e G. Bouissou, a 
partir do texto de M. Skutella (ed. Teubner, 1934), com introdução e notas por A. Solignac, Desclée de Brouwer, 
"Bibliothèque augustienne", t. XIV, 1962, p. 270-343. É como se fosse o presente dos crimes do presente, o 
presente dos crimes do passado e o presente dos crimes do futuro. 
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No fluxo contínuo do medo, Carlos Eduardo é o grande vilão, aquele que produz o 

encadeamento do passado, com o presente e o futuro da violência. Nele figura novamente a 

busca por um novo inimigo público, como resposta simbólica à perplexidade diante da morte e 

do tempo não domados. Mas sua construção como inimigo público não é tão consistente. Nessas 

coberturas, o medo já havia se tornado difuso demais para poder ser totalmente concentrado em 

uma só pessoa. Carlos Eduardo vale mais pelo papel que ocupa na intriga melodramática da 

violência do que por sua biografia.  

As diferentes temporalidades do crime e da ordem são novamente articuladas na página 17, 

na qual o irmão de Luciana, Walmir dos Santos, declara que a família pensava em transferir a 

estudante para outro campus. Ou seja, o medo foi novamente subestimado e o tempo da 

decisão foi mais lento do que o tempo do crime. Em um box, um colega de faculdade diz que 

naquela manhã os alunos ouviram disparos nas proximidades, mas que não se importaram 

porque isso era comum. Quando repararam que os tiros eram em direção ao campus, saíram 

correndo. Luciana não teve tempo e caiu ensangüentada. O tempo da bala é mais veloz do 

que o tempo de correr. Ou seja, mais uma vez se articulam a agilidade do crime contra a 

lentidão da ordem. Além disso, na mesma página, é destacado o adiamento da cirurgia da 

estudante. Figura na narrativa, portanto, o futuro incerto, desconhecido e adiado.  

No dia 08/05/03, o jornal insiste no tema das universidades atacadas e publica na 

primeira página a fotografia de uma vidraça da UniverCidade, em Bonsucesso, atingida por um 

disparo. Na chamada, o então secretário de segurança Anthony Garotinho anuncia novas metas 

de segurança. O texto informava também que traficantes do Complexo da Maré atacaram 

policiais na Avenida Brasil e que nove PMs suspeitos dos seqüestros no Morro do Turano foram 

presos.  

Nas páginas internas, o jornal descreve o crime dos PMs. Em uma reportagem ao lado, exibe 

uma fotografia de álbum de família de Luciana no Pão de Açúcar, signo memorável do Rio. 

Não é forçar uma interpretação afirmar que o cenário estava ali atrás de Luciana mais uma 

vez para vincular sua vida e seu drama aos da cidade. Em outra coordenada, o texto afirma 

que as áreas de risco do campus serão esvaziadas, em uma tentativa simbólica de isolamento 

do passado a partir do pressuposto de um tempo cíclico.  
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A continuidade narrativa da violência é novamente atualizada na chamada da primeira 

página do dia 9. “A sucessão de ataques violentos", narrado na primeira linha,  indica um tempo 

contínuo e insere a edição em um mesmo fluxo. O jornal reproduz um trecho de uma nota 

divulgada pelo Fórum dos Reitores, que reúne 19 universidades. “Temos que impedir que se 

consolide uma cultura do medo.” O medo aparece não como indicativo de perigo, mas como a 

ameaça em si. Uma espécie de medo difuso transforma-se no próprio mal que acomete a cidade.  

A nota do Fórum de Reitores encerra a tensão entre a demanda por previsibilidade do 

futuro e um estado de coisas ainda não plenamente estabelecido. Afinal, a cultura do medo não 

se consolidou, como afirma a nota. O que está em jogo é uma proposta de projeto de futuro, 

capaz de mudar o destino da cidade e, assim, livrá-la das garras do medo. Essa temporalidade do 

ainda não coaduana-se com a continuação da chamada que informa que “ainda é cedo” para 

saber se Luciana vai recuperar os movimentos das pernas e dos braços. A fusão simbólica entre 

Luciana e o Rio fica, deste modo, plenamente consolidada por meio da mesma temporalidade 

que vivenciam – um já não como antes e um ainda não como depois. A imobilidade, física em 

Luciana, temporal no Rio.  

Ainda na primeira página, o lead da chamada começa com "A sucessão de ataques...". A 

idéia de que a cidade está sofrendo uma sucessão de ataques remete à onda de horror narrada 

pelo jornal em agosto do ano anterior, atualizando-a. Na página 12 desta mesma edição, a 

reportagem relaciona vários episódios de modo a parecerem um único acontecimento: o 

domínio do medo. Enquanto o texto lista uma série de sustos em diferentes pontos da cidade, as 

várias fotografias que ilustram a página exibem acontecimentos de outros tempos. Apenas uma 

é do dia anterior. As outras sete são de arquivo: uma é de três dias antes, duas de fevereiro, três 

do ano anterior e uma de dois anos antes. Mas será que essas fotografias exibem acontecimentos 

do passado? Ou o passado de dois anos atrás ainda não é passado para o jornal? 

Pela própria temporalidade diária do jornal, que lhe confere sentido de atualidade, os 

acontecimentos narrados são também atualizados graças a sua inserção na temporalidade do 

jornal. Todas essas cenas não são passado. O jornal as reatualiza a cada nova publicação. São 

cenas memoráveis, não por seu valor intrínseco, mas pelo poder que o jornal lhe confere de 

trazer o passado para o presente e de construir a memória da cidade hoje. Essas imagens podem 
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ter sido impressas pela luz do instante passado mas é a luz do presente que produzem a sua 

visibilidade.  

Para Ricoeur, o presente não é o mesmo que o agora. Ele pode até coincidir com a hora 

do relógio, mas a percepção do que é o presente é muito mais dinâmica. "O agora existencial é o 

presente da preocupação, que é um tornar-presente, inseparável de um 'esperar e de um 'reter'", 

diz Ricoeur (1994, p. 100), citando Heidegger mais uma vez. A preocupação é a dimensão da 

inquietação existencial. "O que é considerado presente é a articulação no discurso de um tornar-

presente que se temporaliza em união com uma espera que retém." Se todos esses 

acontecimentos de até dois anos antes foram atualizados pelo jornal, é porque através da 

narrativa se constrói um grande presente. As fotografias não são de instantes passados, são do 

agora, onde se destaca a preocupação com o medo.  

No mesmo texto é enfatizado que a distância espacial entre a Gama Filho, na Piedade, e 

o Rio Comprido "não diminuiu o medo dos alunos de passar pelo mesmo drama da estudante 

Luciana atingida no início da semana." Como já vimos, a distância física não impede a 

contaminação do medo, nem a distância temporal, como indica a frase. Mais uma vez, também 

"o início da semana" ainda não é passado para o jornal, bem como todos os demais casos 

presentificados na matéria. O jornal, portanto, trabalha movendo a fronteira passado/presente.  

Finalmente, na página 13 da mesma edição, pela primeira vez um outro vínculo 

mnemônico entre as duas coberturas e o fluxo do noticiário emerge do subsolo do não-dito, da 

memória silenciosa da violência. A mesma matéria rememora o caso Turano e relata o caso do 

Morro do Borel, onde quatro moradores foram mortos em 16 de abril daquele ano pela Polícia 

Militar. Entretanto, essa notícia, até então, assim como o desaparecimento dos moradores do 

Turano, não tinha sido publicada pelo jornal. As famílias das vítimas estavam mandando um 

dossiê para o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. Pela primeira vez, nessas duas 

coberturas, a violência contra a população das favelas tem memória, porém seu fluxo noticioso é 

tão fraco que no momento mesmo de sua produção, o que houve foi o silêncio no lugar da 

lembrança. A notícia da morte dos quatro moradores do Morro Turano tem também uma 

temporalidade incômoda para o jornal. Afinal, o crime ocorreu em 16 de abril.  

O que vincula os crimes (o do Turano e o do Borel) e que permite que eles figurem na 

mesma reportagem é o soldado William Andrade de Lucas, personagem que aparece pela 
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primeira vez. O texto informa que ele se entregara no dia anterior, suspeito de ter desaparecido 

no mês anterior tanto com os moradores do Turano quanto com os do Borel. O soldado da PM 

está para os moradores das favelas assim como Carlos Eduardo está para Luciana e Gabriela. 

Enquanto o vínculo de memória de um lado é o medo, de outro lado é a opressão. 

A página traz uma a reprodução de duas fotografias 3 x 4 das vítimas. Marta Dayhle, 

mãe de um dos mortos, Carlos Magno de Oliveira Nascimento, diz: "Vou embora e não volto a 

morar aqui nunca. Gosto da liberdade, de ver respeitado o meu direito de ir e vir". Para ela, a 

solução para a imobilidade da cidade é deixá-la. 

No último dia analisado, 10/05/03, o jornal trabalha com o passado do passado, tentando 

explicar o crime por um retorno a um passado mais antigo. Surge a hipótese, nas investigações, 

de o disparo ter sido feito por um PM ou por um traficante de dentro do campus, o que de certa 

forma põe em xeque as narrativas do temor em relação à proximidade com a favela.  

Uma hipótese é ao mesmo tempo algo que pertence ao passado e ao futuro. É uma tese 

que ainda não se confirmou no futuro. Se quem atirou foi um PM, a hipótese construída pelo 

jornal é que fosse um segurança contratado pela universidade. Esse dado confirmado mudaria 

completamente o sentido do evento. Surge neste momento a possibilidade de total inversão do 

sentido do medo, vindo não mais diretamente das favelas, mas da força policial, do Estado. 

Somente a existência dessa hipótese já faz a cobertura - que começou dando uma certa 

configuração à violência - ter seu sentido alterado. Então, no melodrama, o traidor seria não 

mais o cidadão das favelas - que deveria ser pacato - e se volta contra  a ordem, mas a Polícia 

Militar, um traidor ainda pior porque instrumento dessa mesma ordem. Na mesma edição, em 

outra matéria, o caso Luciana é lembrado mais uma vez como justificativa para o medo ter 

chegado às escolas do mesmo modo como no caso Gabriela.  

Essa noção de uma linealidade progressiva da violência e do medo é bastante clara na 

seqüência de fotografias de primeira página principalmente nessas últimas três edições: dos dias 

8, 9 e 10 de maio. A primeira, do dia 8, faz referência explícita ao ataque à Universidade Estácio 

de Sá e à imobilidade temporal e física. Há um rapaz acuado do lado de dentro do prédio da 

UniverCidade e a vidraça atingida por um disparo. Embora a imagem fixe um dado momento, o 

que ela narra implicitamente são dois acontecimentos de dois passados distintos, atualizados 

para o mesmo presente pelo jornal: o ataque ao prédio da UniverCidade e o ataque à Estácio. 
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No dia seguinte, a paralisia de Luciana, da cidade, do tempo e do rapaz por trás da 

vidraça atingida no dia anterior é rearticulada na imagem da interdição da Linha Vermelha pela 

cultura do medo.  

 

Figura 11: 
 

 
 

Figura 12:  
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Figura 13:  
 

 
 

Finalmente no dia 10, o jornal reproduz imagens do circuito interno de TV da Estácio de 

Sá, esforçando mais uma vez para reconstruir o passado. Buscam-se detalhes para esclarecer o 

crime. Mas é ainda mais relevante a fotografia principal, mostrando a ação de um homem 

mandando um menino parar. A legenda informa que se trata do segurança de uma escola 

avisando o aluno que não haveria aula. Entretanto, o gesto exageradamente expansivo do 

segurança e o aparente susto do aluno remetem a uma situação de risco. É como se o segurança 

estivesse dizendo para o menino voltar para o carro, mais seguro que a escola e, mesmo diante 

da fixidez da imagem, o leitor pode configurar sua própria história, imaginar o diálogo 

apressado, talvez um grito, tentar supor alguma pergunta angustiada do pai ao volante, a 

resposta incisiva ou não do segurança e todo o contexto que está ali, mas ao mesmo tempo não 

está. É imaginado.  
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Não importa tanto nesta fotografia o fato de não haver aulas, mas a atmosfera de tensão 

que envolve a situação. Além de o carro ser mais seguro, ele poderia levar o aluno de volta a 

casa, onde teoricamente estaria mais protegido. A imagem funciona como mais um vínculo à 

memória do medo e a um mesmo tipo de experiência urbana abordada na cobertura Gabriela. 

Corrobora, assim, para uma temporalidade cíclica de ataques a instituições de ensino. Ela 

dialoga não somente com a fotografia de Luciana sendo socorrida no primeiro dia da cobertura 

como também com a fotografia da vidraça atingida, da Linha Vermelha parada, e com tantas 

outras que a precederam e que a sucederão. Uma das fotografias com a qual esta figura 11 

dialoga diretamente é a do dia 30 de março, ainda do caso Gabriela, em uma reportagem que 

tratava do medo de os pais deixarem seus filhos irem sozinhos à escola.  

 

Figura 14:  
 

 
 

Mas se na figura 14, um pai apaziguava seu medo indo levar os filhos à escola sob seus 

braços, pouco mais de um mês depois, sequer a condução em um veículo garantia tranqüilidade. 

É violência é também linear progressiva.  

 
4.3 MEMÓRIA DO MEDO 

 
Os vínculos mnemônicos se encontram no fluxo noticioso que garante uma sensação de 

continuidade dos acontecimentos, no recurso de ir e vir na flecha do tempo ("Mais uma família 
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derrotada..."), rememorando outros casos nos quais ocorreram experiências urbanas 

semelhantes. Configura-se assim a intriga maior da violência. A semelhança entre a topografia 

temporal das duas coberturas - a lentidão da ordem contra a velocidade do crime – também é 

fundamental para construir os vínculos memoráveis. Em ambos os episódios, o futuro está sob 

ameaça.  

Esses vínculos são muitos: a fotografia de Gabriela fazendo o símbolo da paz, Carlos 

Eduardo acionando o fluxo do mal, o papel nocivo da PM  em ambos os episódios, um mesmo 

tipo de diálogo com a cidade, o mesmo papel da bala perdida, a ligação entre o Morro do Borel 

e o Morro do Turano, entre o assalto ao posto de gasolina em 2002 e ao metrô em 2003, entre o 

ataque à Estácio de Sá em 2003, o assalto à Gama filho em 2000 e as ameaças contra escolas 

infantis, entre a bala perdida que atingiu o filho de Neguinho da Beija-Flor e a que atingiu 

Luciana, entre o andar sozinha de Gabriela e o receio dos pais deixarem os filhos sozinhos, a 

simultaneidade entre o tempo da angústia de Cleide e o tempo da morte de Gabriela.  

Tal análise leva a crer que não há um privilégio do presente, do passado ou do futuro, 

mas um entrelaçamento entre passado/presente/futuro, ainda que no presente do jornal. Sem 

dúvida, o jornal confere atualidade à narrativa, um sentido de presente, ainda que se trate de 

acontecimentos passados e de expectativas de futuro. Não há aí incoerência, já que, conforme a 

análise de Ricoeur (1994, p. 96), é justamente na articulação prática entre passado, presente e 

futuro que se tece a narrativa. Por isso, ele adota a idéia do tríplice presente. É no processo de 

presentificação dos acontecimentos, tanto passados quanto futuros, que se produz ficção66, pois 

toda narrativa reconfigura o que não está em algum tempo específico, mas que é construído no 

presente. O assalto ao metrô e o ataque à universidade são vestígios que chegam do passado e 

permitem refazer a memória no presente, são lembranças reconstruídas (HALBWACHS, 1990, 

p. 77) do que não se viveu. Já que não vivenciamos os fatos narrados, já que não vivemos ao 

lado de Gabriela e de Luciana para saber como eram suas vidas e imaginar como teriam sido se 

os crimes não tivessem acontecido, aceitamos essas lembranças simuladas pelo jornal. Deste 

modo, o periódico funciona como memória emprestada do que não vimos mas que passamos a 

incorporar. E, neste sentido, é um artefato de memória. 

                                                 
66 Ficção aqui tem o sentido de muthos aristotélico, ou seja, não se quer dizer que os fatos sejam inventados, sem 
nenhuma referência e verdade, mas como agenciamento de fatos (RICOEUR, op. cit., p. 102). 
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Além disso, ainda que tivéssemos vivenciado esses episódios, nossas lembranças jamais 

seriam um retrato fiel do passado. Para Fentress e Wickham (1992, p. 17) ela é constituída de 

informação e sensação. Para Halbwachs (1990, p. 25) de realidade e ficção. E Ricoeur (1994) 

sequer distingue esses dois estados na narrativa.  

Porém, essas coberturas acionam não somente a memória de um passado ou de um 

presente mas também de futuro. O Globo também apontou para uma interrupção do fluxo do 

tempo, interrompendo o futuro, seja das duas vítimas, seja da cidade, seja de outras famílias em 

perspectiva.  

Gabriela teve seus sonhos interrompidos. Deixou de aprender a andar de salto alto, ou 

seja, deixou de ser mulher. Não fez a festa de 15 anos em uma escuna no mar, como queria. 

Luciana não concluiu a faculdade. Se as duas histórias tratam de episódios diferentes, por outro 

lado, têm em comum o fato de serem rupturas. A continuidade do fluxo do sensacional é 

garantida pelo que há de rotineiro nas rupturas.  

Gabriela teve seu futuro descartado, mas o jornal deixa claro desde o primeiro dia que 

ela já vivia sob o jugo do medo. Ela já estava enredada desde sempre pela violência. Ou seja, já 

havia no passado a expectativa de que algo de ruim aconteceria, o que foi confirmado no 

presente. Assim, O Globo lançou ao passado a expectativa de que no futuro (o presente do 

jornal) a menina seria alcançada pela violência. Esse recurso de certo modo acaba por valorizar 

a posição do periódico, mais do que como um arquivista, como um anunciador de futuro. É 

curioso lembrar que em uma das reportagens O Globo conta que a universidade pretendia 

instalar um sistema de rádio para avisar sobre situações de risco. Vê-se aí claramente um meio 

de comunicação funcionando como anunciador do caos.  

Com o destaque dado ao medo, ao pânico, às ameaças e ao risco, o diário configura por 

meio dessas duas coberturas analisadas um caos que ainda não se vive plenamente, ou seja, a 

ordem já não existe, porém, por outro lado, ainda não vale tudo. O tempo, deste modo, parece 

estar em suspensão, e a cidade estática, o que é evidenciado pela importância que adquire o 

fluxo das vias expressas e dos túneis nas narrativas sobre violência.  

O que essas duas coberturas dão a entender é que o habitante da cidade vive um tempo 

em suspensão pelo medo. Iminência eterna do caos que se atualiza em cada novo crime narrado 

pelo jornal. Há um adiamento perpétuo de um ideal de paz que é lançado para o futuro, como 
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um mito. Não um mito fundador, como os do passado, mas um mito prospector, cujo narrador, 

ou seja, cujo sujeito-memória é o próprio jornal. Le Goff (1997c, p. 12) afirma que o 

comportamento narrativo, ou seja, o ato de narrar constitui o ato mnemônico por excelência. É 

aí que o jornal se constrói como uma espécie de emblema dos processos de memória. Ele não é 

apenas um artefato. Trata-se de um lugar privilegiado de memória devido ao seu poder de 

narração. Por meio da leitura diária de O Globo, é possível compartilhar uma determinada 

memória massiva sobre uma idéia de violência que envolve episódios de disparos em 

universidades, assaltos, seqüestros que, se aconteceram no passado, voltarão a irromper no 

futuro.  

Deste modo, o fluxo do sensacional pode parecer proliferar o pânico, como uma espécie 

de contaminação espacial e temporal do caos e da desordem. O compartilhamento dessa 

memória do medo por meio do jornal fornece, em primeiro lugar, a certeza de que se vive 

aquela situação, como se a memória de um sujeito confirmasse a memória do outro pelo fato de 

estarem experimentando as mesmas narrativas e compartilhando a mesma temporalidade através 

dessa memória artificial (HALBWACHS, 1990, p. 106). Deste modo, o fluxo do sensacional 

parece fazer proliferar o medo, como uma espécie de disseminação espacial e temporal da 

percepção de fragilidade. Antes de se espalhar pela cidade, a violência se espalha no imaginário. 

Analisando Halbwachs, Pollak (1989, p. 3) afirma que a memória coletiva precisa de 

pontos de referência (as nossas ancoragens narrativas), como por exemplo o próprio jornal. 

Pontos de referência são indicadores empíricos da memória coletiva (os crimes), que reforçam e 

fundamentam os sentimentos de pertencimento e as fronteiras socioculturais, ou seja, as 

identidades. Identidade de si e do outro, do inimigo interno, o traidor.  

Portanto, se a memória coletiva proporciona sentimentos de pertencimento, fronteiras 

sociais, referências e interpretações do mundo (do passado, como o autor diz), ela mantém a 

coesão interna do grupo e defende o que para ele é importante. Deste modo, o jornal fornece um 

quadro de referências no qual a memória de apóia (ou com o qual luta). O medo serve, pois, 

como uma espécie de instrumento de defesa de um grupo. Não o medo que supostamente se 

impõe às classes subalternas, como queria Batista (2003), mas o medo construído para si 

próprio, leitor de O Globo. Assim, alguns medos (jamais todos os possíveis) se tornam meios 

de comunicação e sociabilidade fundamentais entre um determinado grupo social e a sua cidade.  
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Dentro do universo midiático, funciona como mais um laço identitário entre o leitor e 

seu jornal, produzindo demanda de notícias, estreitando os vínculos, tornando a experiência 

cotidiana de consumir jornal sensorial, concreta, necessária, forma fundamental de viver a 

cidade.  

Memória coletiva é, ainda segundo Pollak (1989), fator aglutinador pela definição tanto 

dos consensos quando pelos conflitos, que tanto marcam a experiência carioca. É a memória 

coletiva que assegura a perenidade de um grupo, ainda que existam tantas memórias quantas 

unidades compondo a sociedade. Entretanto, é preciso destacar que memória não é estática. A 

memória requer um trabalho permanente de reinterpretação do passado e das fronteiras sociais. 

Não só do passado, mas do tríplice presente, com seu presente, passado e futuro.   

Le Goff (1997c, p. 12) afirma que a memória funciona como sistema dinâmico de 

organização da realidade. Nesse sistema, a narrativa, ou o comportamento narrativo, o seja, o 

ato de narrar, tem papel fundamental, sendo ato mnemônico por excelência. Assim, é possível 

compreender a importância que a mídia (e os jornais diários de maneira particular) assume nos 

processos de memória. Não é artifício qualquer de memória. Trata-se de um lugar privilegiado 

de memória devido ao seu poder de narratividade. Se o narrador é o homem-memória, o 

jornalismo é uma instituição privilegiada de memória e dos jornalistas são seus senhores. 

Ressaltemos, mais uma vez, que esses autores não estão considerando memória como arquivo 

morto, mas como um campo de embate, como processo permanente.  

 
4.4 A FICCIONALIDADE DA NOTÍCIA 
 

Finalmente voltamos à discussão inicial que motivou toda a investigação acerca do papel da 

estética sensacionalista no contexto dos meios massivos e dentro de suas tramas: a 

ficcionalidade da notícia. Já vimos no item anterior que a memória do medo é constituída 

tanto por sensações quanto por informações e que a experimentação compartilhada de 

temporalidades narrativas fornece ou reforça a sensação de pertencimento a um grupo social, 

a um certo Rio de Janeiro imaginado, a um modo de sociabilidade urbana alinhavada, por 

exemplo, pelo medo.  

Este trabalho chegou a ser pautado em um determinado momento pela idéia de que a 

porção ficcional do jornalismo é tributária do que ele contém de sensacionalista. Mas, isso não é 
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verdade. Certamente a aplicação adequada de uma economia estética do sensacional é capaz de 

estreitar os vínculos do leitor com seu jornal e tornar mais concreta, sensível, a experimentação 

do espaço-tempo narrados. Mas toda narrativa é necessariamente ficcional, sob o ponto de vista 

de Ricoeur.67  

Para o autor, toda narrativa, histórica ou ficcional (no sentido de obra literária) possui 

referencialidade, já que para se fazer entender, leitor e autor precisam compartilhar não 

apenas códigos comuns mas uma pré compreensão de mundo (mimese I). Por isso, afirmar 

que uma prima pela referencialidade enquanto a outra não já não se sustenta. Segundo 

Ricoeur, ainda que a composição poética possa ser inovadora, ela necessariamente se apóia 

em três traços dessa pré compreensão: uma trama conceitual compartilhada entre leitor e 

autor, suas fontes simbólicas intelegíveis e uma estrutura temporal que demanda narração.  

Vimos nos capítulos anteriores que o leitor de O Globo está familiarizado com o quem, 

o quê, por quê e como das ações das reportagens. Familiarização essa potencializada e 

naturalizada ainda mais pela estrutura melodramática conferida a essa trama conceitual. 

Também destacamos, no capítulo 3, as medições simbólicas em jogo nas narrativas de O Globo: 

os medos da morte, das sedições, da alteridade, objetivados principalmente em um suposto 

inimigo interno produzido historicamente no Rio de Janeiro. Finalmente, analisamos, neste 

capítulo, uma estrutura temporal compartilhada pela memória de certo grupo social traduzida 

nos termos de uma idealização de um passado de crimes ingênuos, um presente em suspensão 

pela iminência do caos e um futuro sob constante ameaça.  

 
[...] Imitar ou representar a ação, é primeiro, pré-compreender o que ocorre 
com o agir humano, com sua semântica, com sua simbólica, com sua 
temporalidade. É sobre essa pré-compreensão, comum ao poeta e a seu leitor, 
que se ergue a tessitura da intriga e, com ela, a mimética textual e literária. 
(RICOEUR, 1994, p. 101)  

 
Além desses três fatores, toda narrativa está inserida no "reino do como se" (mimese II). O 

que muda entre as histórias (jornalísticas) e ficcionais (literárias) são as estratégias de 

verossimilhança. Para Ricoeur, trata-se de duas grandes classes narrativas que traduzem 

                                                 
67 Rocha (1997) propõe a superação da antítese entre ficcional e real a partir do conceito de sensibilidade ou 
sensologia da violência a partir de sua estetização. Sobre o tema, cf. ROCHA, Rosamaria Luiza de Melo. Estética 
da violência: por uma arqueologia dos vestígios. Tese de doutorado em Ciências/Jornalismo, ECA/USP, 1997. 
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diferentes pretensões à verdade. A intriga é a composição de uma história sensata a partir de 

uma pluralidade de acontecimentos extraídos do tempo. Ela agrega coisas heterogêneas, além 

de combinar temporalidades diferentes. Por isso, uma notícia jornalística é também fruto de 

uma construção fictícia, é obra da imaginação produtora. 

Por último, é preciso destacar que essas reportagens não se referem à cidade e aos seus 

medos, mas ao Rio e seus medos projetados. É esse mundo projetado que será usado como 

horizonte interpretativo pelo leitor. Deste modo, não se pode desconsiderar que a 

comunicação só é efetivamente realizada no momento em que o leitor lê essas reportagens, 

olha as fotografias, manuseia o jornal e o carrega debaixo do braço, comenta o que leu, 

recorta, rasga ou joga fora, ou seja, quando reconfigura o mundo (mimese III). Há uma 

cadeia de reapropriações miméticas, todas elas sempre fruto do agir criativo, sempre de 

natureza ficcional. 
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4.5 APÊNDICE III 
 
4.5.1 Quadro VI: A experiência temporal da cobertura Gabriela 

 
DATA PÁGINA EXPERIÊNCIA TEMPORAL 

26/03/03 primeira Morreu ontem. Primeira vez que andava sozinha. 
// 11 Atingida durante confronto. Não saía de casa. Ontem pegou o 

metrô. Quatro bandidos chegaram à estação às 15h30. Gabriela 
também descia a escada junto com o detetive. Camelô tentou 
socorrer. Gabriela ainda respirava mas não respondia mais. 

Chegou morta ao hospital. Família estava esperando na outra 
estação. Pai foi à Estação São Franciso Xavier e encontrou os 

óculos no chão. Metrô ficou desligado até às 16h25.  
Plano era fazer festa de 15 anos no mar. O pai ia atender o desejo 
em 2003. Quando entrar em casa não sabe o que vai acontecer.  

Gabriela queria fazer vestibular para veterinária, gostava de flores, 
cristais e fazia natação. 

Mãe pede que mídia mostre tudo para que jovens não continuem 

morrendo. 

Descrição de como deveria ser o metrô. 
27/03/03 primeira Tio fala no adeus à sobrinha cremada ontem. Foi morta depois de 

um tiro no metrô.  Fotografia dela viva fazendo símbolo da paz. 
Fotografia do caixão com coroa de flores, em cortejo. 

Especialistas condenam reação policial. 
// 10 Fotografia dos colegas com "Gabi" pintado nos braços. Os pais 

esperam que a dor de perder um parente para a violência não 
continue acontecendo. Que a dor de Cleide sirva para alguma 
coisa. A família já perdeu. Camisetas pretas, nomes pintados. 

Cleide encontra forças para falar com os repórteres na esperança 
que seu depoimento leve as autoridades a tomar providências.  

Gabriela não foi a primeira e não será a última. Se eu conseguir 
fazer com que um único pai não sinta a dor que minha família está 

sentindo, serei um homem realizado. Tia levou fotografias à 
cremação. Mãe achou que nada aconteceria se ela pegasse o 

metrô. Costumava monitorar seus passos. Bandidos estão sendo 
procurados. Lembrança de outros assaltos ao metrô. No blog, 
reprodução da notícia da morte, lembraças, fotos da menina, 

brilhetes de despedida.  
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28/03/3 primeira Preso ontem.  
// 14 Preso ontem homem identificado pela polícia pelas imagens do 

circuito de TV. Lembraça do assalto e da morte de Gabriela de 
novo. Anúncio de que amigos vão fazer protesto. Cadeia 

permanecerá vazia. Amigos estão dispostos a não deixar que o 
nome e a história trágica dela sejam esquecidos.  

Melhor amiga lembra cinco anos de amizade.   
29/03/03 19 Acusado também é suspeito de assassinar professora em 2001. 

Prisão de Carlos Eduardo é prioridade.  
30/03/03 primeira Hábitos mudados. Gabriela queria andar de salto alto mas não teve 

tempo de aprender. 
// 2068 Rubrica do caso Gabriela em matéria sobre preocupação dos pais. 

Atrasos são motivo de preocupação. Excursões reduzidas à metade 
no início do ano. Todos os dias os pais levam e buscam na escola. 

Motoristas têm celulares contra atrasos. Rotina de ir ou não 
sozinhos à escola como foco de preocupação.  

"O retrato de uma vítima quando jovem". Mãe chegou rápido 
junto ao corpo. Vítima da violência antes de ter sido. Primeiro 
assalto fora uma semana antes de morrer. Recordações sobre a 
menina. Três fotografias dela em diferentes momentos da vida. 

Poema feito pelos colegas de classe.     
Fonte: O Globo: 26-30 de março de 2003. 

 
4.4.2 Quadro VII: A experiência temporal na cobertura Luciana 

 
DATA PÁGINA EXPERIÊNCIA TEMPORAL 

06/05/03 primeira Foi baleada ontem. Corre o risco de ficar tetraplégica. 
Universidade recebeu carta dos bandidos naquela menhã. Alunos 

estavam sendo dispensados aos poucos. 
// 15 Disparos depois de ordem de luto. Comércio já estava fechado. 

Adriano e mais dois moradores desaparecidos desde sexta-feira. 
Reforço policial fez com que direção mantivesse as aulas.  

Luciana estava à espera de mais uma aula. Tiros dados pouco 
antes das 9h30. 

// 16 Garotinho apela para que comerciantes não obedeçam traficantes. 
Polícia ocupará morro até a prisão dos culpados. Pai de Luciana 

está morrendo aos poucos. Assaltos no bairro são diários. 
Funcionário não saem para almoçar. Lembrança do caso do filho 
do Neguinho da Beija-Flor, baleado em 2002 na rua em frente. 
Lembrança dos crimes da UFRJ e na Gama Filho desde 2000. 

07/05/03 primeira Fotografia com o mesmo gesto de Gabriela. Um dia depois do 
ataque, o Rio sofreu ontem com mais violência. Avenida Brasil e 

Linha Amarela voltaram a ser fechadas. 

                                                 
68 Segunda edição.  
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Polícia paulista alertou o Rio sobre ameaça.  
// 16 Assaltante de estação do metrô teria participado também do 

atentado que feriu gravemente estudante. Alunos protestam. 
Pedem o isolamente do bloco F.  

Universidade suspenderá aulas se voltar a receber ameaças.  
// 17 Adiamento da cirurgia. Descrição da ação de novo. Aluno que 

socorreu Luciana conta como foi. Não deu tempo dela correr. 
08/05/03 primeira Fotografia de UniverCidade atingida. Garotinho anuncia novas 

metas de segurança. Traficantes da Maré atacaram policiais na 
Avenida Brasil. Presos nove PMs suspeitos do seqüêstro dos 

moradores do Turano.  
// 19 Descrição do que teria sido o crime dos PMs. Fotografia de álbum 

de família de Luciana no Pão de Açucar. Áreas de risco do 
campus serão esvaziadas.  

Para namorado de Luciana,  futuro foi amputado.  
09/05/03 primeira A sucessão de ataques. Temos que impedir que cultura do medo se 

consolide. Ainda é cedo para saber se Luciana vai recuperar 
movimentos. 

// 12 Relato de vários episódios que ocorreram em momentos 
diferentes. Fotografias antigas. Distância entre Gama Filho e 

Estácio não diminui o medo dos alunos de passarem pelo mesmo 
drama de Luciana, atingida no início da semana. 

// 13 Cirugia de Luciana. Conta o caso Borel como se fosse 
rememoração. Soldado William se entregou ontem. Já são nove 

PMs preso.  Mãe de Carlos Magno diz que vai embora. Os quatro 
mortos foram identificados na época pelo comendante do batalhão 

como participantes de quadrilha.  
10/05/03 primeira Polícia trabalha com hipótese de o tiro ter sido disparado de dentro 

do campus.  
// 16 Circuito interno de TV e exame de balística mudaram os rumos da 

investigação. 
// 17 Universidade vai aumentar o muro. 
// 19 Oportunidade faz o ladrão. Ameaças a escolas.   

Fonte: O Globo: 6-10 de maio de 2003. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Chegamos ao final deste trabalho com a sensação de que poderíamos ter feito outros percursos. 
Em cada um deles, algumas questões apareceriam e outras seriam necessariamente apagadas. 
Temos a certeza que cada leitor sentiu falta de uma série de referências e desdobramentos e a 
própria autora já sente o mesmo. Entretanto, algumas percepções foram consolidadas, o que 
não significa dizer que sejam eternas.  

A primeira diz respeito ao recurso do sensacionalismo em um periódico de referência. A 

despeito das múltiplas discussões em torno desse termo, verificamos que um jornal como O 

Globo se vale cotidianamente de estratégias oriundas das narrativas sensacionais, com forte traço 

popular, derivado da cultura oral, e que, mesmo leitores de elite compartilham visões hiperbólicas, 

sensacionais e melodramáticas de mundo. Essa conclusão contribui para superar um entendimento 

do que é popular e tentar diminuir o preconceito contra um modo do fazer jornalístico que 

representa não sua distorsão mas seu pilar fundamental. 

Tampouco entendemos sensacionalismo somente como resquício de processos 

comunicacionais, mas fruto da mesma base moderna de obsessão pela realidade que sustenta 

também outras técnicas de referencialidade, como a objetividade. Deste modo, entendemos que as 

sensações em O Globo podem servir não tanto para capturar um leitor eventual e/ou 

supostamente de classes menos favorecidas, mas, ao contrário, para reafirmar a familiaridade e o 

reconhecimento com seu leitor fiel. Se a literatura jornalística se pauta pelo realismo, então as 

sensações servem para amplificar seus efeitos de verossimilhança. 



Uma dessas sensações é o medo. Ele participa do diálogo permanente das pessoas com seu 

jornal, sua cidade imaginária e seu tempo. Nessas coberturas, o medo midiático funcionou como 

vínculo mnemônico não somente entre as duas histórias, mas principalmente entre múltiplos casos 

que compõem uma grande narrativa do medo. A segunda conclusão é, portanto, que a 

referencialidade das notícias está muito além dos fatos. Ancora-se a narratividade jornalística 

também no imaginário, que aqui foi entendido como a pré-compreensão do mundo, o vivido antes 

de qualquer reflexão. Se estudamos essa apropriação do imaginário por um jornal, é preciso 

investigar ainda a reapropriação que o leitor faz dessas coberturas e se há marcas narrativas, no 

texto, nas imagens e na edição, que indiquem essa reelaboração.  

Terminamos esta pesquisa com algumas impressões acerca dos elementos do imaginário 

que pautaram as coberturas. A primeira é a articulação midiática do sentimento de fragilidade no 

ambiente urbano, principalmente frente à relação com a alteridade, sobretudo um outro 

possivelmente na iminência da revolta, da inversão racial e social. Percebemos a violência urbana 

como expressão contemporânea de uma ansiedade em relação à desordem, seja do capoeira, do 

camelô, do funkeiro ou do traficante. Nessas reportagens, deu-se em relação ao pequeno traficante 

de drogas, sobretudo àquele que vive e se esconde nas favelas e, em parte, em relação à polícia.  

Mas a configuração da idéia da violência nos pareceu também objetivação do medo da 

morte, de si e de pessoas próximas afetivamente. Entendeu-se que essa pode ser uma maneira de 

fazer circular narrativamente o temor em relação à finitude da vida, com a vantagem de que o 

perigo que circula é simbólico, discursivo. Os jornais participam assim dos processos culturais 

permanentes de racionalização da morte e de reelaboração do agir no mundo. Portanto, não 

acreditamos que sejam excludentes as hipóteses de a mídia jornalística disseminar ou apaziguar o 

medo. É mais provável que ela opere uma economia das sensações, aí sim, potencializando sua 

propriedade de ser senhora de memória.  

As duas coberturas exibem um Rio de Janeiro cujo tempo está em suspensão pelo medo, 

vivendo eternamente a iminência do caos. Iminência essa que se atualiza em cada novo crime 

narrado pelo jornal. Há um perpétuo adiamento de uma suposta paz, ou seja, o ideal de paz é 

lançado para o futuro, como mito. Não um mito fundador, como os do passado, mas um mito 

prospector, cujo narrador, ou seja, cujo sujeito-memória é o próprio jornal. Por meio da leitura 

diária de O Globo, é possível compartilhar determinada memória massiva sobre uma idéia de 



violência que envolve episódios de disparos em universidades, assaltos, seqüestros etc. Esses atos 

são freqüentemente lembrados para dar corpo a essa memória da violência e para evidenciar que, 

se algo aconteceu no passado, voltará a acontecer no futuro.  

Deste modo, o fluxo do sensacional pode parecer proliferar o pânico, como uma espécie 

de contaminação espacial e temporal do caos e da desordem. Antes de se espalhar na cidade, a 

violência se espalha no imaginário. O compartilhamento dessa memória do medo por meio do 

jornal fornece, em primeiro lugar, certeza de que se vive aquela situação, como se a memória de 

um sujeito confirmasse a memória do outro pelo fato de estarem experimentando as mesmas 

narrativas.  

Gabriela treinava andar de salto alto mas não teve tempo, assim como não teve tempo de 

fugir dos disparos Luciana. A primeira teve o futuro vetado; a outra, desviado da rota esperada. 

Gabriela se confunde com a própria paz que seu gesto evoca, mas ao lado há o seu caixão que não 

deixa dúvida: foi a paz que morreu. Ela queria ser veterinária, assim como Luciana se preparava 

para ser enfermeira, mas ambos os futuros foram impedidos. Há nessas reportagens um 

prolongamento simbólico entre os corpos das duas jovens, o corpo social da cidade e o futuro de 

uma comunidade carioca, pelo menos identitariamente.  

Também enxergamos uma ansiedade quanto à imobilização em vez do progresso, 

manifesta inclusive na questão da desordem, sobretudo como expectativa de se domar o tempo 

que reflete uma maneira de ver o mundo. As duas coberturas parecem pertencer a uma narrativa 

maior na qual os personagens são atualizados a cada novo crime noticiado, porém a experiência 

espacial e a arquitetura temporal são conservadas. Há um passado de crimes não tão bárbaros 

quanto os do agora. O último crime é sempre pior que o anterior e, conseqüentemente, os do 

futuro serão indubitavelmente inomináveis, em um continuum de brutalidade crescente. Isso nos 

leva, por exemplo, a questionar se os jornais banalizam a violência ou, ao contrário, 

sensacionalizam a rotina? 

O mais provável é que, nas páginas de O Globo, a exceção – Gabriela e Luciana – silencie 

a regra de se morrer de balas não tão perdidas em lugares menos distintivos que metrôs e 

universidades. Mas esses mortos já são excluídos do tempo e da memória.  

É preciso investigar a participação do medo na construção das identidades cariocas e em 

seus modos de sociabilidade. Acreditamos que os jornais funcionem como artefatos de memória 
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de um determinado grupo social que constrói para si o entendimento do que seja a violência no 

Rio, do que seja o medo e principalmente de quem é essa vítima do medo. Ou seja, trata-se de 

uma disputa pela possibilidade de temer, pelo direito de se prevenir e/ou punir. Que tipo de 

comunidade é essa que necessita lutar pela posição de vítima e por quê?  

Suspeitamos que a produção de uma memória do medo possa refletir não somente a 

demanda por repressão como também a projeção de uma memória futura, e, conseqüentemente, 

garantia de perpetuação de um grupo, até mesmo do grupo de leitores de O Globo. Segundo 

Halbawchs (1990, p. 122), o grupo permanece no futuro pelas suas idéias, ainda que seus 

membros mudem ou mudem a forma de ser. No futuro, pode haver condições de outros sujeitos 

ou os mesmo se inserirem nesse grupo e compartilharem de sua memória. Portanto, a memória do 

medo pode ser entendida como projeto. 
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