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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise dos discursos midiáticos sobre criminalidade 

juvenil e maioridade penal, tendo como objeto de estudo os jornais impressos O Globo e 

Extra durante três meses de 2015. A pesquisa se estrutura a partir de dois principais 

vieses teóricos: o medo e a punição. Estudamos a ideia de classes perigosas e de pânico 

moral e fazemos um breve histórico da legislação para crianças e adolescentes no Brasil. 

Além disso, investigamos também a relação da mídia com o sistema penal a partir da 

hipótese da agenda-setting.  

 

Palavras-chave: Criminalidade juvenil; medo; punição; imprensa; agenda-setting. 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation presents media discourse analysis in relation to juvenile delinquency 

and the age of criminal responsibility. The analysis was based on O Globo and Extra 

newspapers during three months of 2015. The research is structured on two theoretical 

threads: fear and punishment. We studied the concepts of dangerous social classes and 

moral panic and briefly compiled the child and youth legislation history in Brazil. 

Furthermore, we also investigated the relationship between the media and the penal 

system following the agenda-setting hypothesis.  

 

Keywords: juvenile delinquency; fear; punishment; press; agenda-setting.  
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Chega estampado, manchete, retrato 

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço 

Fazendo alvoroço demais 

 

O guri no mato, acho que tá rindo 

Acho que tá lindo de papo pro ar 

Desde o começo eu não disse, seu moço! 

Ele disse que chegava lá 

 

Olha aí! Olha aí! 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí 

Olha aí! 

É o meu guri! 

 

Chico Buarque, O meu guri 
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INTRODUÇÃO 

 

 2015 foi um ano simbólico para a juventude brasileira. O Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), marco legal e social de proteção integral da infância, completou 

25 anos. Ao mesmo tempo, pela primeira vez na história da nova república, uma 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de redução da maioridade penal para 16 anos 

foi aprovado, nos dois turnos, na Câmara dos Deputados, seguindo para avaliação do 

Senado Federal. Nunca estivemos tão próximos de dar esse passo (atrás). 

 A PEC em questão é a 171/93, do deputado Benedito Domingos, do Partido 

Progressista (PP) do Distrito Federal, apresentada pela primeira vez em 1993, três anos 

depois da implementação do ECA. Depois de mais de 20 anos em tramitação na Câmara 

dos Deputados, em 31 de março de 2015, a Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados decretou que a proposta não feria 

nenhuma cláusula pétrea da Constituição Federal e poderia seguir para votação no 

Congresso. 

Uma comissão especial instalada na Câmara para analisar a PEC se reuniu por 

menos de três meses e, em 17 de junho, aprovou relatório que diminuía a maioridade 

penal de 18 para 16 anos para os crimes listados no Inciso XLIII do Artigo 5° da 

Constituição Federal de 1988 (tortura, tráfico e crimes hediondos
1
), além de homicídio 

doloso, lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte e roubo qualificado. A 

prisão seria em local separado dos adultos, embora ainda não definido. Em 1 de julho, a 

PEC foi rejeitada em votação no plenário da Câmara, mas, no dia seguinte, foi 

recolocada em pauta e aprovada, com algumas alterações no texto, que excluíam os 

crimes de tráfico e roubo qualificado.  

É este o gancho, o fato que impulsiona e motiva essa pesquisa, assim como 

também delimita o recorte temporal do objeto de análise. Além disso, enquanto a 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados estudava a PEC da maioridade penal, o 

médico Jaime Gold foi morto a facadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, ponto turístico do 

                                                             
1
 Crimes hediondos são aqueles enumerados na Lei Nº8.0702, de 25 de julho de 1990. Homicídio, quando 

praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio 

qualificado; latrocínio, extorsão qualificada pela morte; extorsão mediante sequestro e na forma 

qualificada; estupro; estupro de vulnerável; epidemia com resultado morte; falsificação, corrupção, 

adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; favorecimento da 

prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; crime de 

genocídio.  
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Rio de Janeiro. Os principais suspeitos eram dois adolescentes pobres que já tinham 

antecedentes criminais. O episódio foi capa e motivo de longas reportagens durante 

semanas nos principais jornais da cidade, fortalecendo a discussão sobre a maioridade 

penal.   

Diante disso, a questão que se impôs foi: de que forma a mídia participa desse 

debate? Esta é uma pesquisa descritiva, nível explicativo, cujos objetivos são analisar os 

discursos predominantes na imprensa sobre criminalidade juvenil e maioridade penal, 

de que maneira eles se inserem em um contexto mais amplo, que diz respeito à 

cobertura midiática sobre violência urbana, pobreza e sistema penal, além da relação da 

mídia com o sistema penal.   

 

Percurso Metodológico 

 Uma pesquisa acadêmica é feita, também, de escolhas. O mesmo tema de estudo 

poderia, sem dúvida nenhuma, resultar em dezenas de trabalhos diferentes – trilhados 

por caminhos distintos-, ainda que apontassem para conclusões semelhantes (ou não). A 

partir da ampla temática da maioridade penal na mídia, tentamos fazer escolhas que não 

fossem aleatórias, mas que nos permitissem ter um conhecimento mais amplo para além 

do recorte delimitado.  

 A primeira escolha foi qual ou quais jornais analisar. Para isso, o caso Jaime 

Gold foi decisivo. À primeira vista, O Globo e Extra, dois dos principais jornais do Rio 

de Janeiro, curiosamente, integrantes do mesmo conglomerado de comunicação – o 

Grupo Globo, apresentaram cobertura bastante dissonantes. Por isso e pela relevância 

para a cidade e destaque no cenário nacional da mídia impressa, escolhemos esses dois 

veículos como objeto de análise. Falaremos mais sobre eles adiante.   

A segunda escolha foi o recorte temporal. A discussão sobre a maioridade penal 

é uma constante histórica no Congresso e na imprensa desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Ao longo das décadas, os motivos que trazem o tema 

para debate variam: crimes violentos com participação de adolescentes que ganham 

grande repercussão midiática, mudanças no Código Civil, sensação de insegurança e do 

aumento da criminalidade juvenil, entre outros.  

No entanto, 2015, o ano de início dessa pesquisa, tinha a peculiaridade de ter 

uma PEC de redução da maioridade penal ultrapassando o limite da CCJC, algo inédito 

após a redemocratização do país, que despertou o debate na mídia e na sociedade, com 
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real possibilidade de implementação. Delimitamos, então, para análise os três meses 

entre a aprovação da PEC na CCJC e a votação, no primeiro turno, no plenário da 

Câmara dos Deputados: de 1º abril a 2 de julho de 2015. Com a aprovação em primeiro 

turno na Câmara, gostaríamos de estender a análise até a rejeição ou aprovação final da 

PEC. No entanto, como esse processo poderia, e de fato, se prolongou por longo 

período, inclusive ultrapassando os dois anos destinados à pesquisa de mestrado
2
, 

optamos por delimitar para estudo essa primeira fase.  

A terceira escolha foi o que analisar nos veículos. Embora nosso interesse maior 

fosse a discussão sobre a maioridade penal, percebemos que ela estava diretamente 

ligada aos discursos sobre criminalidade juvenil e sobre o ECA. Assim sendo, optamos 

por analisar conteúdos referentes a: atos infracionais cometidos por adolescentes – ou 

suspeitos de, crimes com participação de adolescentes – ou suspeitos de, sistema 

socioeducativo, ECA e redução da maioridade penal. Chamaremos esse conjunto 

genericamente de criminalidade juvenil e maioridade penal. Além disso, por 

acreditarmos que os espaços de opinião também compõem os sentidos produzidos pelos 

discursos jornalísticos, levamos em consideração, além de notícias, editoriais e charges. 

 Dessa forma, essas três primeiras escolhas nos levaram ao corpus da pesquisa 

que se constitui, então, de notícias, editoriais e charges sobre criminalidade juvenil e 

maioridade penal dos jornais impressos O Globo e Extra de 1° de abril a 2 de julho de 

2015.  

Nesse período, O Globo trouxe 34 notícias que envolviam a discussão da 

redução da maioridade penal, incluindo o sistema socioeducativo e o sistema carcerário, 

além de seis editoriais em apoio à medida. Foram também 53 notícias sobre atos 

infracionais cometidos ou com participação de adolescentes. Já o Extra trouxe 11 

reportagens sobre a redução da maioridade penal, incluindo o sistema socioeducativo, 

61 notícias sobre atos infracionais cometidos ou com participação de adolescentes e 9 

charges sobre o tema.  

 

 

 

 

                                                             
2
 Em fevereiro de 2017, quando essa pesquisa foi finalizada, a PEC estava em análise na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.  
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Tabela 1 - Número de notícias em O Globo e Extra  

Notícias O Globo  Extra 

Maioridade Penal 34 11 

Criminalidade juvenil 53 61 

Editorial 6 0 

Charges 1 8 

 

A partir da definição do corpus, vieram outras escolhas. Como método de 

análise, optamos pela Análise do Discurso (AD) de linha francesa, a partir dos estudos 

de Eni Orlandi. Escolhemos a AD pois esta nos possibilita interrogar os sentidos 

produzidos nos discursos jornalísticos, compreender a ideologia que o perpassa, avaliar 

o contexto sócio histórico e investigar as relações de poder construídas no discurso. 

Interdisciplinar, articulando linguística, marxismo e psicanálise, a vertente europeia 

possibilita esquadrinhar a relação entre o dizer e as condições de produção desse dizer. 

Falaremos mais sobre a AD adiante.  

 A determinação do objeto de pesquisa foi muito importante porque nos apontou 

também quais categorias discursivas seriam trabalhadas na revisão teórica. Isso porque 

decidimos que análise empírica do objeto e teoria caminhariam juntas, em paralelo. 

Desta forma, selecionamos duas categorias teóricas que se sobressaíram em uma 

primeira avaliação do material e, durante a dissertação, discorremos sobre os conceitos 

ao mesmo tempo em que eles apareciam nos discursos analisados. Essas categorias são: 

medo e punição, temas centrais dos dois primeiros capítulos. No terceiro capítulo, 

refletimos sobre a relação – dialética - entre a mídia, os discursos de medo e punição, e 

o agendamento do sistema penal.  

 Ao escolher estas como as principais temáticas da pesquisa, passamos ao largo 

de debates também importantes para a questão da redução da maioridade penal, como a 

delimitação das categorias infância e juventude, suas histórias e características. Devido 

à limitação de tempo e espaço de uma pesquisa de Mestrado, que nos impede de 

levantar todas as questões pertinentes ao tema central, optamos por não nos 

aprofundarmos em assuntos que pouco aparecem na imprensa, como esse. Por isso, 

usamos a delimitação jurídica de infância e adolescência no Brasil, endossada pelo 

ECA: crianças são aqueles até 12 anos e adolescentes aqueles de 12 a 18 anos.  

Se alguns assuntos pertinentes à maioridade penal não se destacam na imprensa, 

outros aparecem como surpresas que tentamos não ocultar, sem desviar muito do 
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caminho planejado. Por isso, algumas vezes passamos por discussões que, a priori, não 

se relacionariam diretamente com a maioridade penal. Esse foi o caso, por exemplo, de 

partes do primeiro capítulo que discutiram o imaginário sobre violência no Rio de 

Janeiro. Embora a redução da maioridade penal seja uma questão nacional, que envolve 

a macro política – Congresso Nacional, leis, deputados, etc.-, ela se reflete também na 

cobertura local de segurança pública, a partir de notícias sobre criminalidade juvenil. 

Como os dois jornais estudados são do Rio de Janeiro, questões específicas da cidade 

apareceram e foram tratadas durante este trabalho, embora não fosse este seu enfoque 

principal.  

Outras vezes, a pesquisa nos demanda um resgate histórico, em especial quando 

a metodologia é a Análise do Discurso. Para a AD, o discurso é um objeto sócio-

histórico cujos sentidos são produzidos pela - e produzem uma- memória discursiva. 

Conforme afirma Backtin (2003), ―cada enunciado é um elo na corrente complexamente 

organizada de outros enunciados‖ (p.272), ou seja, todo enunciado dialoga com os 

enunciados que o procederam: baseando-se neles, os contrariando ou os pressupondo.  

Nossos dizeres são, assim, sempre uma resposta a dizeres anteriores e provocarão, 

também, respostas posteriores. Para a AD, o interdiscurso afeta o modo como cada 

discurso produz sentidos (Orlandi, 2009), e, por isso, para o analista, é importante 

entender qual memória discursiva cada discurso vai retomar ou romper. Assim sendo, 

ao longo deste trabalho recorremos a notícias anteriores ao recorte estabelecido para 

entender quais memórias discursivas estavam sendo reafirmadas ou confrontadas.  

Todas essas escolhas, surpresas e desvios resultaram em três capítulos que 

articulam revisão bibliográfica, análise do corpus e resgate histórico. Às vezes, a análise 

foi feita de forma detalhada, esmiuçando a construção do texto frase por frase. Outras 

vezes, nos detivemos nas imagens que ilustravam a reportagem, ou apenas nos títulos e 

manchetes. Como o corpus era grande, a descrição esmiuçada seria exaustiva e fatigante 

também para o leitor e não alteraria significativamente a análise.  

No primeiro capítulo, cujo tema central é o medo, tivemos como base os 

trabalhos de Barry Glassner (2003), Vera Malaguti Batista (2003b) e Letícia Matheus 

(2011). Em estudo consistente, Malaguti Batista (2003b) mostra como a arquitetura do 

medo foi sistematicamente trabalhada no Brasil para impor medidas repressivas e de 

controle social, especialmente para grupos marginalizados. Usamos também os 

trabalhos da autora sobre a criminalização da juventude pobre (2003a) e de Cecília 
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Coimbra (2001) para falar sobre o imaginário de classes perigosas no Brasil. As notícias 

analisadas diziam respeito principalmente à criminalidade juvenil, incluindo o caso 

Jaime Gold. Para entender melhor a cobertura desse episódio, relembramos outros dois 

assassinatos com participação de adolescentes que tiveram grande repercussão 

midiática: o do casal de namorados Liana Bei Friedenbach e Felipe Caffé, no interior de 

São Paulo, em 2003, e o do menino João Hélio, no Rio de Janeiro, em 2007.  

No segundo capítulo, partimos de uma discussão mais ampla sobre o sistema 

penal e o papel da punição/prisão na sociedade disciplinar a partir das reflexões de 

Gabriel Inácio Anitua (2008), Michel Foucault (1983) e Loïc Wacquant (2001, 2007). 

Depois, trazemos o debate para a realidade brasileira, especialmente no que se refere ao 

tratamento da juventude pobre e/ou em conflito com a lei. Fazemos um breve histórico 

da legislação e das instituições para menores de idade com base nas pesquisas de 

Malaguti Batista (2003a), Marcos César Álvarez (1989, 2014) e Irene Rizzini (2011). 

Nesse percurso, além da análise do corpus, recuperamos também notícias dos jornais, 

principalmente de O Globo, sobre legislação e criminalidade juvenil
3
.  

No terceiro capítulo, analisamos a relação da imprensa com o sistema penal. 

Discutimos, primeiro, a hipótese da agenda-setting, a partir das pesquisas de Donald 

Shaw (1972) e Maxwell McCombs (1972, 2009), e a capacidade da mídia de pautar as 

discussões sociais e políticas sobre criminalidade. Resgatamos, mais uma vez, 

reportagens sobre as mortes de Liana Bei Friedenbach e Felipe Caffé e João Hélio, 

dessa vez, aquelas que abordavam diretamente a questão da redução da maioridade 

penal. Lembramos também o caso do índio Gaudino, em 1998. Em paralelo, 

apresentamos o panorama de PECs de redução da maioridade penal na Câmara e no 

Senado desde a promulgação da Constituição de 1998. Nesse capítulo, analisamos 

principalmente as reportagens do corpus que se referiam à PEC 171.  

 

Os jornais 

 

O Globo e Extra fazem parte do maior conglomerado de comunicação do Brasil: 

o Grupo Globo, composto por dezenas de veículos de comunicação em diferentes 

mídias - TV, rádio, impresso e digital. Um dos braços do Grupo é a Infoglobo, marca 

holding dos jornais O Globo, Extra e Expresso, com participação também no Valor 

                                                             
3
 O Extra foi lançado em 1998, por isso, só começamos a citá-lo a partir dessa data.  
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Econômico. Em 2015, ano de recorte deste trabalho, os três jornais tinham redações e 

equipes diferentes, embora o conteúdo pudesse transitar entre eles, como vimos no 

capítulo três. Antes do final desta pesquisa, em janeiro de 2017, as redações de O 

Globo, Extra e Expresso foram unificadas, mas as marcas foram mantidas.  

Fundado em 1925 e carro-chefe da Infoglobo, O Globo é um dos maiores jornais 

do país, o segundo mais vendido em 2015, de acordo o Instituto Verificador de 

Comunicação (IVC), com média de circulação diária de 193.079 exemplares impressos 

e 118.143 no digital. De acordo com informações da Infoglobo, 65% dos leitores do 

jornal são das classes A (15%) e B (50%) e 39% deles têm ensino superior.  

Já o Extra, que aparece em oitavo lugar na lista dos mais vendidos de 2015 da 

IVC, com média de circulação diária de 136.831 exemplares impressos e 25.941 no 

digital, tem como principal público a classe C, onde se encontram 57% dos seus 

leitores, segundo dados da Infoglobo, 45% deles com ensino médio. Foi criado em 

1998, com uma nova proposta de jornalismo popular, com foco na prestação de serviços 

ao leitor e na fiscalização dos serviços públicos (de PAULA, 2011).  

As diferenças de público são expressão dos diferentes posicionamentos dos 

jornais. Embora seja do Rio de Janeiro, O Globo é um jornal de circulação nacional, 

com fortes editorias de País e Política. É considerado um jornal de referência, ou quality 

paper, que propõe um determinado ―padrão de qualidade jornalística‖, cujos princípios 

editoriais incluem isenção e pluralidade, principalmente a partir das reformas editoriais 

de 1995 e 2012 (BARON, 2015).  

Já o Extra se enquadra no chamado jornal popular. Segundo Amaral (2006), esse 

jornalismo tem os mesmos fundamentos dos jornais de referência, mas com uma 

linguagem mais simples e didática, com enfoque na cobertura de esporte, polícia, lazer 

(fofocas) e serviço. É mais um dos jornais populares ligados a grandes empresas de 

comunicação, que surgem pela necessidade de ampliar o mercado de consumidores. É 

importante ressaltar que embora seja um jornal popular, o Extra não é considerado 

―espreme que sai sangue‖, ao contrário, é chamado por jornalistas como ―popular 

elegante‖ ou ―popular de gravata‖ por seu estilo mais sofisticado e ganhador, inclusive, 

de Prêmios Esso (DE PAULA, 2011). 

O Extra estruturou um estilo que mescla elementos do jornalismo de 

referência com alguns traços do sensacionalismo, estabelecendo-se pela 

cumplicidade com o leitor através de seções de perguntas e respostas, de 

esclarecimentos, de prestação de serviços, de dúvidas sobre direitos; e de 

editorias com reportagens curtas, recheadas de infográficos explicativos, 
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delimitadas entre temas policiais, comunitários e ligados à saúde, educação e 

infraestrutura urbana (PREVEDELLO, 2008, apud DE PAULA, 2011, p. 43).  

 

Essas diferenças de posicionamento serão fundamentais para compreender os 

discursos dos jornais.  
 

Análise do Discurso 

 

 Escolhemos trabalhar com a Análise do Discurso (AD) porque ela nos permite 

interrogar os sentidos produzidos pelos discursos jornalísticos em determinado contexto 

sociohistórico, considerando os sujeitos e as situações nas quais os dizeres são 

produzidos, ou seja as condições de produção. Para a AD, o discurso é a palavra em 

ação, prática da linguagem, mediação natural entre o homem e a realidade. A linguagem 

não é transparente, então, a AD busca compreender quais efeitos de sentido são 

produzidos por cada discurso dentro do seu contexto (ORLANDI, 2001).  

 A AD considera que cada discurso aciona uma memória discursiva, do já-dito 

em outros momentos e lugares, que também significa no discurso.  Esse interdiscurso – 

aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente – se estrutura em dois 

esquecimentos primordiais: o ideológico, esquecimento de que nossos discursos não se 

originam em nós mesmos; e o enunciativo, esquecimento de que tudo que dizemos 

poderia ser dito de outra maneira. E tudo aquilo que não dizemos também significa 

(ORLANDI, 2001). Para entender os sentidos produzidos pelos discursos jornalísticos 

levamos em consideração, então, também aquilo que não foi dito, as outras maneiras 

possíveis de dizer, e os silenciamentos – aspectos suprimidos ou não revelados nos 

discursos.   

 Outro conceito da AD importante para este trabalho é o mecanismo de 

antecipação, que afirma que o sujeito imagina quais sentidos serão produzidos no seu 

interlocutor e se antecipa a isso, moldando seu dizer. Ou seja, tanto O Globo quanto o 

Extra têm uma imagem do seu público, daquilo que seu público espera do jornal e 

daquilo que seu público deseja ouvir, e essas imagens afetam diretamente os discursos 

produzidos por cada veículo.   
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―No amor não há medo.  

Antes, o perfeito amor joga fora todo medo‖.  

 

I João 4:18.  

 

1. O MEDO COMO ARGUMENTO  

 

O medo é um sentimento cultural presente de diferentes maneiras em todas as 

sociedades ao longo da história. Há povos, em diversos momentos, que temiam a força 

da natureza, a guerra, a fome, a punição divina. Nas sociedades pós-industriais, surgem 

os medos imprecisos, difusos, resultados dos riscos impalpáveis da vida contemporânea 

(INNERARITY, 2009 apud GOMES, 2015). Os medos se reconfiguram no decorrer do 

tempo e espaço e se fazem presentes, principalmente, nos discursos que suportam 

medidas de punição.  

Nesse capítulo, pretendemos analisar a presença dos discursos do medo nas 

reportagens sobre criminalidade juvenil e redução da maioridade penal, relacionando-os 

com as categorizações de ―classes perigosas‖.  

 

1.1 - Violência e Mídia 

 

Gislene Neder (1997) afirma que, em razão da predominância do 

conservadorismo na política, desde a transição do regime civil-militar para o Estado de 

Direito, no final da década de 1980, a questão da violência tem sido levada para o centro 

nervoso do debate nacional. Em especial, conforme aponta Cecília Coimbra (2001), a 

criminalidade dos grandes centros urbanos, principalmente, Rio de Janeiro e São Paulo. 

A mídia tem papel preponderante nisso. Segundo Maria Victoria Benevides (1983), 

quando a ditadura civil-militar perdia força e o país iniciava o processo de abertura 

política, a imprensa, mesmo os chamados ―quality papers‖, voltados para a classe 

média, ―tornou-se o veículo natural para divulgação cotidiana de noticiário de violência 

e de criminalidade, assim como o espaço para a discussão de suas causas e de propostas 

para seu combate e repressão‖ (p.21).  

No entanto, a cobertura jornalística de segurança pública é feita, 

prioritariamente, a partir de uma cristalização de sentidos do termo ―violência urbana‖. 

Letícia Matheus (2011) afirma que o que se entende por violência urbana nos jornais do 
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Rio de Janeiro é um conjunto limitado de problemas de natureza social, política, 

econômica e cultural, do qual estão excluídos diversos atos criminais violentos, como os 

domésticos, de trânsito, e os estados estruturais de violência, como a falta de acesso à 

saúde e habitação, entre outros. A violência urbana representada nos jornais aparece 

como algo ―difuso, generalizado, impreciso, quase a-histórico‖ (MATHEUS, 2011, 

p.13).  

A exploração midiática dessa ―violência urbana‖ reatualiza uma memória 

discursiva do Rio de Janeiro como local violento e perigoso. Segundo Joel Birman 

(2009), desde a década de 1980 a mídia brasileira associa, progressivamente, a imagem 

do Rio com a falta de segurança, uma reputação que ganhou repercussão inclusive no 

âmbito internacional. Essa sensação de insegurança passou a configurar a própria 

sociabilidade da cidade. No entanto, Jaílson de Souza Silva (2010) demostra que os 

índices de criminalidade violenta da cidade não são maiores que em outras capitais do 

país, como São Paulo, Vitória, Porto Velho e Recife, por exemplo. O Conselho Cidadão 

pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal confirma isso. A ONG mexicana elabora 

anualmente um ranking das 50 cidades mais perigosas do mundo, contabilizando o 

número de homicídios por 100 mil habitantes. Desde 2011, nem Rio de Janeiro e nem 

São Paulo figuraram a lista, que em todos os anos contou com outras capitais 

brasileiras, como Maceió, João Pessoa, Fortaleza e Curitiba
4
.  

Silva (2010) aponta algumas hipóteses para a preponderância das questões de 

segurança pública do Rio de Janeiro na cobertura jornalística: além da sua história como 

capital federal, porto e centro turístico nacional e internacional, uma percepção de que a 

violência se desconcentrou, ultrapassando os limites de determinados grupos e classes 

sociais. Benevides (1983) também destaca que a partir dos anos 1980, quando o enfoque 

midiático voltou-se para a violência urbana, os delitos ―marginais‖ passavam a atingir, 

―de forma espetacular, os bairros de classe média e da burguesia‖ (p.22).  

                                                             
4
 A ONG contabiliza cidades com mais de 300 mil habitantes e descarta países que estão declaradamente 

vivendo conflitos armados, como Iraque e Síria. 

Ranking 2011 - www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/148-barranquilla-

dentro-del-ranking-de-ciudades-violentas-en-el-2011  

Ranking 2012 - www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/163-san-pedro-sula-

otra-vez-primer-lugar-mundial-acapulco-el-segundo  

Ranking 2013 - www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/177-por-tercer-ano-

consecutivo-san-pedro-sula-es-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo  

Ranking 2014 - www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/198-las-50-ciudades-

mas-violentas-del-mundo-2014  

Ranking 2015 - www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1356-caracas-venezuela-la-ciudad-

mas-violenta-del-mundo-del-2015  

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/viewdownload/5/198
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/viewdownload/5/198
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/148-barranquilla-dentro-del-ranking-de-ciudades-violentas-en-el-2011
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/148-barranquilla-dentro-del-ranking-de-ciudades-violentas-en-el-2011
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/163-san-pedro-sula-otra-vez-primer-lugar-mundial-acapulco-el-segundo
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/163-san-pedro-sula-otra-vez-primer-lugar-mundial-acapulco-el-segundo
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/177-por-tercer-ano-consecutivo-san-pedro-sula-es-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/177-por-tercer-ano-consecutivo-san-pedro-sula-es-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/198-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2014
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/198-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2014
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1356-caracas-venezuela-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo-del-2015
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1356-caracas-venezuela-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo-del-2015
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Entretanto, essa ideia de expansão da criminalidade, que vem de um grupo/local 

específico da cidade e passa a atingir a outros, onde a criminalidade não existia 

anteriormente, só pode ser sustentada com o silenciamento das violências outras, 

aquelas que não são classificadas pelos jornais como ―a‖ violência urbana. Zuenir 

Ventura (1994) fala sobre a violência urbana da ―juventude transviada‖ da década de 

1950: jovens de classe média e alta que faziam pegas de carros no Alto da Boa Vista e 

roleta paulista nas ruas da Zona Sul. Um de seus crimes emblemáticos foi o estupro e 

assassinato da jovem Aída Curi, em Copacabana, cometido por Ronaldo Guilherme de 

Souza Castro e Cássio Murilo Ferreira da Silva.  

 

Eles inauguraram um modelo de agressividade, cruel e gratuita, que não encontrava 

equivalente na violência praticada pelos malandros do morro de então. Essa geração 

do asfalto, que se divertia com brincadeiras de atear fogo em mendigos, antecipou 

uma vertente moderna da violência urbana – a que é movida pelo prazer da 

crueldade. (VENTURA, 1994, p.33) 

 

 Fernando Molica (2007) lembra também o assassinato do bancário Afrânio 

Arsênio de Lemos, no Rio, em 1952, cujo principal acusado era ―um oficial da 

Aeronáutica, o tenente Alberto Jorge Franco Bandeira, que teria praticado o crime por 

motivos passionais‖ (p.29) e, em São Paulo, o desaparecimento da milionária Dana de 

Teffé, cujo acusado era o advogado Leopoldo Heitor. Alguns exemplos da 

criminalidade que não se originava e nem se findava nas áreas/habitantes pobres da 

cidade.  

Nesse sentido, podemos incluir também a violência estatal. O relatório ―Você 

matou meu filho‖, da Anistia Internacional, estima que em um período de 10 anos, entre 

2005 e 2014, foram registrados 8.466 ―homicídios decorrentes de intervenção policial‖ 

no estado do Rio de Janeiro, sendo 5.132 somente na capital. Dentre as vítimas, 79% 

eram negras. Normalmente, o braço armado do Estado está voltado para classes e locais 

populares, mas também ultrapassa essas fronteiras em determinados períodos, conforme 

aponta Marilena Chauí (2013), referindo-se aos anos de repressão da ditadura civil-

militar: ―Bancas de jornal e sedes de associações bombardeadas, sequestros de líderes 

populares, mortes e espancamentos de trabalhadores, acionamento da Lei de Segurança 

Nacional contra líderes sindicais e parlamentares entraram na ordem do dia‖ (p.240). 

Mesmo assim, a cristalização do sentido de violência urbana restrito a 

determinados grupos e locais permanece fortemente presente no discurso midiático, 

conforme aponta análise a seguir, e serve como impulso para a exploração do medo 
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seletivo. É a partir da cobertura de determinados crimes cotidianos, advindos 

principalmente de um grupo social específico, que os jornais usarão a estratégia do 

medo como argumento. 

 

1.2 - Medo e Mídia 

 

A cultura do medo, segundo Barry Glassner (2003), não se relaciona apenas com 

a criminalidade, mas se baseia no alarmismo sobre diversos aspectos da vida: questões 

de saúde, estabilidade financeira, acidentes de avião, etc. Há sempre algo a temer: o 

surto de uma nova doença (Ebola e Zika estão entre os exemplos mais recentes), uma 

suposta crise financeira, um ataque terrorista. Esse medo, porém, é frequentemente 

equivocado. Para Glassner (2003), tememos as coisas erradas. Ao falar da realidade dos 

Estados Unidos, dá o exemplo de que teme-se o fuzilamento em escolas, mas não o 

porte de armas para pessoas físicas. Para Sidney Chalhoub (1996), o medo é a 

―dimensão oculta‖ da história, escondido atrás de argumentos lógicos e sofisticados que 

desqualificam e combatem aquilo que é inconfessavelmente temido. Nem sempre 

admitido, mas frequentemente explorado por agentes políticos, inclusive a mídia, o 

medo serve para elucidar momentos pontuais e longos períodos históricos.  

A arquitetura do medo não é, de certo, aleatória. Inspirado no estudo da 

antropóloga Mary Douglas, Glassner (2003) afirma que, entre as infinitas 

possibilidades, os perigos a serem temidos são selecionados ―por importância 

específica, porque ofendem os princípios morais básicos da sociedade, ou porque 

possibilitam críticas a grupos e instituições vistos com maus olhos‖ (p.37). No Brasil, 

conforme demonstra Vera Malaguti Batista (2003b), o medo é sistematicamente 

trabalhado para impor medidas repressivas e de controle social. Medidas essas 

direcionadas a grupos bem delimitados: negros, em sua grande maioria, e pobres. No 

Brasil colonial e escravista, o medo girava em torno de uma possível insurreição dos 

negros; no início do século XX, o medo se materializava nas doenças, nos cortiços e 

seus moradores, a partir da década de 1930, o medo já estava nas favelas e em seus 

habitantes (MATTOS, 2009; MALAGUTI BATISTA, 2003b; COIMBRA, 2001).  

Malaguti Batista (2003b) argumenta, então, que o medo é um sentimento 

constitutivo da formação nacional. E que essa atmosfera (do medo) é construída em 

grande parte pelos meios de comunicação, que sustentam o poder do sistema penal ao 
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fabricarem uma realidade para produção de indignação moral. Ao analisar o editorial do 

jornal Aurora Fluminense de 1829 de criminalização da atividade capoeira, Malaguti 

Batista (ibidem) aponta ideias-força presentes nos discursos do medo da imprensa: a 

maior importância à morte de brancos, as estratégias de polícia preventiva que 

consistem em atuar seletivamente nas revistas de negros, a diferenciação discursiva 

entre os matões e os cidadãos pacíficos e o apelo às tropas nos quartéis se a polícia não 

desse conta.  

―Os medos impressos vão se constituindo, assim, em discursos que ferem e 

matam. O espetáculo de açoitamento de 700 pretos da Insurreição Malê, na Bahia, era o 

resultado concreto das medidas enérgicas clamadas pelos jornais da época‖ 

(MALAGUTI BATISTA, 2003b, p.200). Outro exemplo histórico é Canudos. Contra 

Antônio Conselheiro e seus seguidores, ―os jornais da oposição se engajaram numa 

produção de medo‖ que ajudou a construir o massacre anunciado (BARTELT, 2014). 

Para Matheus (2011), o medo é determinante na experiência simbólica da vida urbana e 

pode funcionar como 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‖ (Ibidem, p.45).  

 

1.2.1 - Ondas de violência 

 

Uma das principais práticas jornalísticas que corrobora a sensação do medo é a 

atribuição do sentido de ―onda de violência‖ em determinados períodos e locais. Esse 

sentido de ―onda‖ é construído, muitas vezes, com a criação do que Matheus (2011) 

chamará de elos narrativos, atribuindo um sentido de continuidade a casos que não 

estejam necessariamente ligados. Assim, cada novo crime narrado aparece como uma 

espécie de continuação de crimes anteriores, uma atualização progressiva da violência 

que aparenta se tornar cada vez pior. Desta forma, a temporalidade dos elos narrativos 

desse continum de violência resgata não apenas o passado, mas também aponta para o 

futuro, que se deve temer. ―Iminência eterna do caos que se atualiza em cada novo 

crime narrado pelo jornal‖ (MATHEUS, 2011, p.91).  

Para além de reforçar a sensação de medo e insegurança, esse sentido de ―onda‖, 

―surto‖, ―epidemia‖, comumente usado pela mídia, faz parecer, segundo Chauí (2006), 

que  a violência acontece na superfície, sem afetar a ―essencial não-violência brasileira‖, 
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como se a violência fosse momentânea, passageira, e pudesse ser coibida por medidas 

pontuais e repressivas
5
.  

Em O Globo, a maioria das notícias sobre práticas violentas cometidas por ou 

com participação de crianças e adolescentes incluiam a referência a outros casos 

―semelhantes‖, com elos narrativos variando entre local, arma utilizada e idade dos 

suspeitos. Isso se repete mesmo nos episódios que não tiveram grande repercursão, sem 

chamada de capa ou suítes, como a notícia ―Dois jovens são capturados após arrastão 

em trem‖ (NASCIMENTO, 2015, p.16), que termina lembrando dois arrastões em 

linhas do metrô no mês anterior; ou ―Adolescente de 13 anos é baleada em Bangu‖ 

(ADOLESCENTE, 2015, p.8), que afirma que, em janeiro, uma criança de 4 anos 

morreu após ser atingida por uma bala perdida a ―poucas quadras do local‖ onde 

Waleska foi assaltada por ―um jovem que aparentava ter a mesma idade dela‖. Na 

notícia ―Idosa é atingida por bala perdida em confronto no bairro do Rocha‖ (IDOSA, 

2015, p.14), o reforço do medo e a ligação com outros casos são percebidas nas falas 

dos vizinhos: ―todo dia tem assalto e tiroteiro‖ e, última frase, ―vemos muitos assaltos, 

vários são praticados por adolescentes em bicicletas‖.  

O Extra também reitera o discurso do medo e de ―onda de violência‖ ao juntar 

crimes distintos – roubo a pedestre, a ciclista, latrocínio, troca de tiros com a polícia-, 

cometidos por adultos e adolescentes, em locais diferentes da cidade e até na vizinha 

Niterói, numa mesma reportagem, como se tudo isso fizesse parte do mesmo fenômeno, 

chamado pelo jornal de ―explosão do crime‖. A reportagem ganhou a principal chamada 

da capa de 12 de junho de 2015 com um fundo todo preto e a manchete ―Virou Loteria‖:  

 

Andar pelas ruas do Rio se transformou em tarefa de altíssimo risco. José 

Maria Coutinho, de 73 anos, é a vítima mais recente da explosão do crime 

que, a cada dez minutos, atinge um pedestre na cidade. O aposentado seguia 

para o médico quando foi assaltado por uma dupla numa moto, em Parada de 

Lucas. Levou um tiro no peito e morreu na frente da mulher (VIROU, 2015, 

capa).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Falaremos sobre o mito da não-violência adiante.  
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Imagem 1 – Extra, capa, 12/06/2015. Virou Loteria. 

 

Fonte: Extra 

 

 Na reportagem, o discurso do medo e da insegurança é expresso no título – ―Nas 

ruas do Rio, crime não escolhe hora ou local‖ -, no histórico de crimes relatados e nas 

falas das vítimas, destacadas: ―Não tem mais hora para ser assaltada‖; ―A sensação de 

segurança está cada dia menor‖;  ―Estou com medo, o Rio está sitiado. A violência está 

por toda parte, independente de bairro‖ (NAS RUAS, 2015, p. 3). Entre os crimes 

citados, um assalto com faca na Zona Oeste, um policial baleado em troca de tiros no 

Irajá, um roubo com arma em Botafogo, um assalto no centro cometido por um garoto 

de canivete, e o assalto a bicicleta por um menino desarmado no Aterro do Flamengo:  

 

Estava indo pela ciclovia do Aterro. De repente, um menino parou na minha 

frente. Ele veio e me bateu. Me deu um soco no braço, na mão e no peito. Se 

preparou para dar um no rosto. Só que esse do peito me derrubou. Não 

cheguei a ser roubada. Vi que o Aterro estava cheio, gritei e ele fugiu  (NAS 

RUAS, 2015, p. 3).  
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A foto ilustrativa, de uma avenida fechada, com carros da polícia e um táxi 

atravessavados apresentava o ―caos‖ que a cidade se encontrava.  

 

               Imagem 2 – Extra, p.3, 12/06/2015. Crime não escolhe hora ou local 

 

Fonte: Extra 

 

Essa mistura apresentada pela reportagem do Extra corrobora o discurso do 

medo e dificulta o entendimento das pecularidades e diferenças entre as violências 

praticadas por adolescentes e adultos e também da situação da zona sul, do centro e das 

zonas norte e oeste. Conforme afirma Gomes (2015), a linguagem midiática alimenta 

uma sensação de insegurança genérica, emotiva e que apresenta o crime como ―uma 

ameaça que está nas ruas e pode bater à porta da casa de qualquer um, a qualquer 

instante‖ (Ibidem, p.104). 
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O exemplo mais significativo dos direcionamentos de sentidos para uma 

atmosfera de medo e de ―onda de violência‖ praticada por adolescente é a cobertura do 

Globo e do Extra sobre roubos com faca, principalmente em três regiões: Lagoa 

Rodrigo de Freitas, Aterro do Flamengo e Centro. De 24 a 28 de abril, O Globo traz 

diariamente, à exceção do dia 25, uma matéria sobre assaltos de bicicleta com faca na 

Lagoa, três delas com fotos. Em maio, o assunto continua em destaque. Todas as 

reportagens sobre violência envolvendo adolescentes são de casos de assalto com facas, 

com exceção apenas de uma troca de tiros no dia 13
6
. O alarde se intensifica a partir do 

dia 20, com a morte do médico Jaime Gold em um assalto na Lagoa
7
.  

A primeira dessas matérias, ―Ladrões com facas atacam na Lagoa‖ (ALENCAR, 

2015, p.11), não cita que os ladrões são adolescentes: a suspeita recai para uma dupla, 

sem citar nenhuma característica, nem idade. O clima de medo aparece logo na primeira 

frase do texto - ―A escalada dos assaltos na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas tem feito 

pedestres e ciclistas mudarem de hábitos, evitando a área de lazer em alguns horários‖ - 

e se concretiza, principalmente, nas falas dos personagens ouvidos pelo jornal: o pai de 

uma das vítimas diz que ―a Lagoa virou um pesadelo‖ e o ―olho‖
8
 destaca que o inspetor 

de polícia teria ―perdido a conta da quantidade de registros de roubos de bicicletas‖.  

A partir daí, todas as notícias sobre assaltos com faca aparecem como uma 

espécie de atualização dos crimes anteriores, como se todos fizessem parte de um 

mesmo fenômeno, mesmo acontecendo em regiões diferentes e mesmo distantes e 

praticados por pessoas ou grupos sem nenhuma ligação entre si.  

A notícia seguinte, ―Adolescente esfaqueado e roubado na Lagoa‖ (BOERE, 

2015, p.28) já identifica a idade dos agressores, segundo a mãe da vítima, ―quatro 

meninos, com idades entre 12 e 16 anos‖, e reforça o sentido de ―onda‖ com o subtítulo 

negritado ―Dois casos em uma semana‖ e o texto que o segue:  

 

O caso de Felipe foi o segundo registro de ataque com faca na Lagoa nesta 

semana. No último domingo, a vítima foi Vitor Didier, de 19 anos, 

esfaqueado por ladrões enquanto passava pela ciclovia, nas imadiações do 

Jardim de Alah. 

Na edição de sexta-feira, O GLOBO mostrou que  a escalada de assaltos na 

ciclovia tem feito pedestres e ciclistas mudaram hábitos, evitando a área de 

lazer em alguns horários. Ataques do tipo têm sido registrados com tanta 

                                                             
6
 O Globo, ―Confronto no São Carlos deixa um PM ferido‖, 2015, p.18.  

7
 Por se tratar de uma cobertura excepcional, principalmente no Extra, o caso será tratado adiante, 

separadamente.  
8
 Recurso gráfico usado para ressaltar trechos, em geral, falas das fontes. 



30 

 

frequência que cartazes foram afixados para alertar a população na região do 

Parque dos Patins (BOERE, 2015, p.28).  
 

Embora o sentido de ―onda‖  de ataques a facas por adolescentes ganhe força  

progressivamente no O Globo, é possível perceber que o problema já existia há meses e 

não passou, de repente, a assustar os frequentadores da Lagoa:  

O consutor Felipe Frazão, de 30 anos, que passeava com os dois filhos e a 

mulher, se mostrou temeroso: - Eu tenho um amigo que foi esfaqueado na 

Lagoa há cinco meses. Estou aqui com minha família, mas fico atento o 

tempo todo, olhando para os lados (SCHMITT, 2015, p.10).  

 

 O destaque e repercussão do O Globo sobre episódios de assaltos à faca  

praticados por adolescente, principalmente na Lagoa direcionam os sentidos para pensar 

a questão como um grande problema da segurança pública da cidade naquele momento. 

Tanto que, no feriado de 1° de maio, foi organizado uma manifestação por mais 

segurança no local. O protesto, que reuniu 200 pessoas, ganhou matéria de quase uma 

página no dia seguinte em O Globo. Os entretítulos da reportagem ―Barulho para cobrar 

sossego‖ (LO-BIANCO, 2015, p. 8) também reforçam a exploração do medo - 

―Agressividade chama a atenção‖ e ―Socos e pontapés na turista‖ -, mas o próprio texto 

admite que ―segundo Monique (delegada titular da 14° DP Leblon) o índice de assaltos 

na região da Lagoa está abaixo da média‖. Na mesma página, a reportagem ―No Centro, 

grupos agem com violência e sem repressão‖ (NO CENTRO, 2015, p.8) corrobora o 

sentido de uma ―onda‖ de assaltos a facas por jovens que se espalha pela cidade, além 

de reforçar a ideia de impunidade. O texto começa assim: ―Não é só na Lagoa que 

grupos de jovens vêm agindo com violência‖.  

Enquanto O Globo noticiava principalmente ataques à faca na Lagoa, a 

repercussão no Extra era bem menor, provavelmente por se tratar de área de lazer da 

Zona Sul, não muito frequentada por seus leitores. Foram três notas sem fotos, nos dias 

26, 27 e 28 de abril. Depois da Lagoa, a atenção da mídia se volta para os assaltos à faca 

também no Centro e no Aterro do Flamengo, principalmente a partir de uma filmagem 

do Jornal Nacional, da Rede Globo, em 01/05/2015
9
, como se o crime se espalhasse 

pela cidade. A partir desse momento, o Extra também assume o discurso de ―onda de 

violência‖ e da produção do medo, evidenciados  na reportagem: ―Aumento nos assaltos 

                                                             
9 “JN flagra homem sendo esfaqueado e outros ataques no Centro do Rio”, em http://g1.globo.com/rio-
de-janeiro/noticia/2015/05/jn-flagra-homem-sendo-esfaqueado-e-outros-ataques-no-centro-do-rio-
veja.html  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/jn-flagra-homem-sendo-esfaqueado-e-outros-ataques-no-centro-do-rio-veja.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/jn-flagra-homem-sendo-esfaqueado-e-outros-ataques-no-centro-do-rio-veja.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/jn-flagra-homem-sendo-esfaqueado-e-outros-ataques-no-centro-do-rio-veja.html
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com uso de faca assusta cariocas‖ (AUMENTO, 2015, p.11), que ocupava a primeira 

metade da página,com duas fotos: 

 

Imagem 3 – Extra, p.11, 9/05/2015. Aumento nos assaltos com faca.  

 

Fonte: Extra  

O texto inicia assim: 

Há oito dias, um homem era esfaqueado numa tentativa de asssalto no centro 

do Rio. Ontem, em Laranjeiras, a vítima foi uma mulher, atingida na  mão 

enquanto tinha a bolsa levada por um ladrão. Ao mesmo tempo em que 

parecem se tornar cada vez mais frequentes, os roubos com uso de faca 

também assustam os cariocas. (AUMENTO, 2015, p.11). 

 

Em seguida, o texto associa o problema aos adolescentes: ―Para especialistas, as 

chamadas armas brancas – aquelas que não utilizam dispositivos explosivos – 

costumam ser empregadas por menores de idade ou usuários de droga‖. Embora o título 

fale de ―aumento‖, não existia nenhuma comprovação disso para além do ―parecem se 

tornar mais frequentes‖. Da mesma forma, o vago ―para especialistas‖ deixa em dúvidas 

se o uso de facas para assaltos é, de fato, uma prática de adolescentes e/ou usuários de 
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drogas ou uma tentativa de direcionamento de sentidos da imprensa nesse momento de 

discussão sobre a redução da maioridade penal.  

O Extra repete o discurso do medo na matéria ―Moradores do entorno do Aterro 

sofrem com roubos‖ (MORADORES, 2015, p.10), também de meia página, com foto. 

Os termos ―cenário de insegurança‖, ―intimidado‖, ―bandos de ladrões‖, ―quartel-

general‖ corroboram para a produção de sentidos de medo e ameaça: 

 

Após uma operação realizada no fim de semana contra suspeitos de crime no 

Aterro do Flamengo, o cenário voltou a ser de insegurança na área. (...) 

Ontem, quem passava no Aterro se sentia intimidado com a presença de 

grupos que ocupavam alguns trechos do parque. Bandos de ladrões que agem 

na região têm usado a área como um quartel-general, onde dividem produtos 

(...) (MORADORES, 2015, p.10).  

 

Ainda que o Extra também assuma esse discurso de ―onda de violência‖, a 

questão dos ataque de adolescentes com facas é ainda mais enfatizada em O Globo. A 

reportagem ―Após assaltos, Centro tem policiamento reforçado‖ (ALMEIDA, 2015, 

p.18) é exemplar da exploração do medo. Não havia relatos de novos assaltos a facas no 

local desde o episódio filmado pelo Jornal Nacional, três dias antes. A matéria de quase 

¼ de página baseia-se, então, apenas nos relatos assustados dos que passam pela região. 

―Clima ainda é de medo‖, dizia o entretítulo, seguido de:  

 

Apesar do reforço no policiamento, o clima ainda é de preocupação no 

Centro. Ontem, um grupo de amigas andava de mãos dadas, numa tentativa 

de se protegerem: ―Ando com os olhos atentos, olhando para todas as 

direções, principalmente nos fins de semana, quando a rua fica quase deserta 

– disse a estudante Aline Moreira, que contou já ter presenciado um assalto 

ali. – Andamos juntas para evitar que nos ataquem, mas eles não respeitam 

mais nada.  

O eletricista Antônio Firmino, que trabalha há uma década num prédio da 

Avenida Rio Branco, afirmou já ter perdido a conta de quantas vezes 

presenciou episódios de violência na região (ALMEIDA, 2015, p. 18).  

 

Mulheres andarem de mãos dadas em ruas ―desertas‖ de qualquer grande cidade 

não evidencia, como tenta direcionar O Globo, um ―surto‖ de violência na região, mas 

constitui-se em prática comum para proteção mútua. Aliás, o outro entrevistado, 

Antônio Firmino, deixa evidente que os assaltos não são novidades para quem trabalha 

―há uma década‖ no local.  

Mesmo assim, o discurso de reforço do medo e da ―onda de violência‖ se repete 

durante o mês inteiro no jornal, como fica evidente na matéria ―PMs em cavalos e 

bicicletas vão patrulhar o Centro‖ (PMs, 2015, p.11), com entretítulos como ―Violência 

continua‖ e ―Assaltos frequentes‖ e trechos como ―Apesar do reforço, a insegurança 
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continua‖. Outro exemplo é a matéria ―Cavalos reforçam patrulhamento no Centro‖ 

(LO-BIANCO, 2015, p. 14), que inicia com: ―Diante da onda de assaltos que vem 

assustando pedestres e comerciantes no Centro do Rio (...)‖.  

Em 8 de maio, o foco do O Globo se direciona para o Aterro do Flamengo. Com 

a maior foto da capa e chamada ―Com faca na mão e livre para atacar‖, o jornal 

continua a reforçar o sentido de medo a partir de um suposto surto de violência e 

ataques a facas.  

 

Imagem 4 – O Globo, capa, 08/05/2015. Com faca na mão. 

 

Fonte: O Globo  
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Na reportagem interna de quase uma página, o próprio título expressa os 

sentidos reforçados pelo jornal: ―No parque do medo‖ (WERNECK, 2015, p.8). O 

Globo atribui sentidos de aumento da violência na região misturando fotos, inclusive de 

adolescentes, e relatos sobre assaltos na área com dados de crescimento de roubos no 

Estado em cinco anos. É razoável pensar, porém, que índices relativos ao estado não 

necessariamente representam a situação de uma cidade específica, quanto mais de uma 

parte dessa cidade. Além disso, o jornal não fala no texto o que a imagem gráfica 

apresenta: o número de roubos diminuiu, ainda que muito pouco, no primeiro trimestre 

de 2015 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Sem contar que a 

própria fonte utilizada, Carlos Roberto, coordenador de operações do MAM (Museu de 

Arte Moderna), admite que ―a região é conhecida há muito tempo como um ponto onde 

os ladrões repartem produtos roubados e vendem drogas‖, e que ―não temos relatos de 

roubos perto do museu‖ (grifo nosso). Ou seja, as fotos e manchetes estampadas pelo O 

Globo não representam essa ―onda‖ que o jornal sugere, mas são uma questão posta 

para as autoridades públicas ―há muito tempo‖. A preocupação com o uso da faca é 

expresso no trecho: ―Um homem foi flagrado por repórteres do GLOBO circulando 

livremente empunhando uma faca, arma que vem sendo cada vez mais usada em 

assaltos‖ (grifo nosso), sem, no entanto, apresentar evidências sobre o crescimento 

desse uso.  

A principal foto utilizada na reportagem apresenta um grupo de jovens, negros e 

pardos, sentados em um banco do Parque, sem nenhuma arma na mão, nem facas. 

Embora a foto não apresente nenhum crime ou ato ilegal, o jornal a usa para produzir 

sentidos de medo e insegurança, conforme escrito na própria legenda: ―Insegurança. 

Grupo se reúne no aterro quase diariamente; segundo frequentadores, criminosos fogem 

para o local após praticarem roupos em bairros próximos, como o Centro‖. De fato, não 

são quaisquer jovens estes sentados. A cor de sua pele, suas roupas, seus cobertores 

indicando a provável moradia na rua, aparecem no jornal como evidência da 

insegurança que representam.  
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Imagem 5 – O Globo, p.8, 08/05/2015. No Parque do Medo.  

 

Fonte: O Globo 

 

O caso Jaime Gold foi o pico de notícias sobre a suposta ―onda‖ de assaltos a 

faca praticados por adolescentes e jovens no Rio. Nas semanas seguintes ao episódio, 

tanto O Globo quanto o Extra continuaram dando destaque a ocorrências semelhantes, 

reforçando a atmosfera de medo. Em O Globo, as notícias eram marcadas pela retranca 

―Ataques em Série‖, caracterizando uma conexão entre episódios distintos ligados 

apenas pelo uso da faca. Exemplo disso é a reportagem de página inteira, com chamada 
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de capa, ―Oito vítimas em oito dias‖. O número se refere à quantidade de pessoas que 

sofreram assaltos a faca durante aquela semana.  

Além de um gráfico cronológico que pontua cada ataque, reatualizando e 

conectando cada crime, a reportagem relata a manifestação pela paz realizada na Lagoa 

com cerca de 500 participantes. Três deles ganham destaque: o pai de Gabriela Prado, 

adolescente vítima de bala perdida em 2003 na estação de metro São Francisco Xavier e 

os pais de Alex Schomaker Bastos, morto em assalto em ponto de ônibus em Botafogo. 

A citação dos dois casos, tão distantes temporalmente e mesmo em formato, recupera e 

reforça a memória do medo na cidade.  

 

Imagem 6 – O Globo, p.6, 25/05/2015. Oito vítimas em oito dias.  

 

Fonte: O Globo 
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Embora os dois últimos assaltos a faca relatados pela reportagem tenham sido 

cometidos por adultos, o texto termina com a declaração do pesquisador Paulo Storani, 

que faz a ponte entre o discurso do medo e o clamor pela punição aos adolescentes:  

 

-Há um descrédito total nas autoridades públicas, aliado a um sistema de 

justiça criminal que não previne crimes, e uma lei permissiva que não pune 

devidamente menores infratores. Nesta onda de violência, os criminosos 

continuam atacando suas vítimas, mesmo após tirarem sua capacidade de 

reação. Isso acontece por conta da crença na impunidade (FRANÇA; ROSA, 

2015, p.6).  
 

Mesmo em junho, o Extra continua dando enfoque a casos com facas:  

―Esfaqueada, ‗sem piedade‘‖ dizia o título de reportagem do dia 2. O assalto a faca a 

uma médica havia acontecido mais de 10 dias antes, em 19 de maio, mesmo assim 

ocupou meia página do jornal, com foto dos pontos na barriga. Em jornal diário, é raro 

noticiar um fato acontecido tantos dias atrás, o que demonstra o esforço da publicação 

na reinteração do discurso do medo. O depoimento da médica reforça os sentidos 

produzidos pela reportagem: ―Quando fui abordada pelos dois garotos, clamava a Deus 

pra que fosse misericordioso e cuidasse da minha vida, e ele foi. (...) Hoje, resta o susto, 

a cicatriz dolorosa e o medo de andar pelas ruas da minha cidade, onde nasci e cresci!‖ 

(SERRA, 2015, p. 11).   

É interessante ressaltar que o discurso do medo e da insegurança não é o espelho 

da realidade, mas se constitui por ―significados construídos por relações subjetivas e 

intersubjetivas em torno do crime e da desordem‖ (GOMES, 2015, p.98). Em abril e 

maio de 2015, meses que os assaltos a facas na Lagoa, Centro e Aterro começaram a 

aparecer no O Globo e no Extra como um dos principais temas de violência urbana, 

foram registrados, respectivamente, 423 e 404 mortes violentas
10

, e 504 e 520 pessoas 

desaparecidas no estado do Rio de Janeiro, segundo os dados do Instituto de Segurança 

Pública (ISP)
11

. Os índices servem como contraponto possível ao destaque que os 

ataques à faca e o foco na ―ameaça‖  dos adolescentes ganharam nos jornais.  

Conforme adverte Benevides (1983), é importante não confundir ―a visibilidade 

de um fenômeno com sua existência real‖ (p.23). Mais provável do que um surto de 

assaltos à faca é o direcionamento do olhar da mídia para esse tipo de violência. Afinal, 

em uma cidade que naquele trimestre (março, abril, maio de 2015), segundo os dados do 

                                                             
10 A classificação de morte violenta inclui homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e homicídio 

decorrente de intervenção policial.  
11 Site do ISP: www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=317  

http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=317
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ISP
12

, registrou mais de 10 mil roubos a transeuntes e 7.460 episódios de lesão corporal 

dolosa, o que daria uma média de 830 e 620 casos por semana, respectivamente, é 

curioso que os oito registros de ações à faca tenham ganhado tamanha repercussão.    

Já no início dos anos 1980, quando a criminalidade urbana ganha destaque na 

imprensa carioca e paulista, com discursos de ―onda de violência‖, o jurista Hélio 

Bicudo alertava:  

 

Não acho que haja um grande surto de criminalidade nas cidades como Rio e 

São Paulo. O que existe é uma propaganda intensa do crescimento da 

criminalidade, com vistas a alcançar objetivos como a diminuição da idade de 

imputabilidade criminal, de 18 para anos para 16 ou 14; a imposição de penas 

mais graves para os delitos contra o patrimônio; a instituição da prisão 

cautelar, e até mesmo a pena de morte (Benevides, 1983, p.23-24).  
 

Não se trata de dizer que os episódios não merecem importância na imprensa, 

mas questionar a ênfase da repercussão e, sobretudo, os outros sentidos possíveis, para 

além do reforço da atmosfera do medo e da cobrança por uma reposta policial e 

punitiva. Questões referentes à situação de vida desses grupos considerados perigosos, 

como o problema habitacional, especulação imobiliária, acesso à escola, entre outros, 

são silenciados. Além disso, temas como o porquê do interesse por bicicletas, qual 

círculo esse tipo de mercadoria percorre, quem revende e quem compra, por exemplo, 

não são abordadas. Levantar essa cadeia e seu destinatário final poderia servir como 

antídoto para a ideia de que o problema da violência vem de um determinado grupo 

específico, de locais estigmados da cidade, das ―classes perigosas‖.  

 

1.3 - Jovens perigosos 

 

Birman (2009) afirma que é a população pobre que alimenta o medo das elites 

de serem atacadas. Mesmo que essa população empobrecida não seja na realidade 

agressiva e ostensivamente violenta, ela é sempre identificada com a ameaça, o perigo, 

o medo e a morte. Cecília Coimbra (2001) mostra como na história do Rio de Janeiro, 

principalmente no decorrer do século XX, foi construída a associação entre pobreza e a 

ideia de ―classes perigosas‖, aquelas que representam ameaças para as classes 

dominantes e sobre as quais serão impostas medidas de controle e eliminação. 

Construção esta feita com colaboração da imprensa, que ajuda a naturalizar essa 

                                                             
12

 Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/201505capital.pdf  

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/201505capital.pdf
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associação e a cristalizar o ―rosto‖ daqueles que ―por não conseguirem ser 

‗domesticados‘, docilizados e tornados produtivos, são mostrados como ‗perigo social‘, 

‗fardo social‘ e, por extensão, ‗dispensáveis‘‖ (p. 250).  

A autora destaca alguns personagens que compõem essas ―classes perigosas‖: os 

moradores de favelas e periferias- negros e pardos, em sua maioria, por se oporem ao 

ideário higienista dos anos 1930 e 1940; a figura do malandro, que não se submete ao 

mercado de trabalho tão exaltado na Era Vargas; e, a partir das décadas de 1950 e 1960, 

os migrantes das zonas rurais, ―avaliados como despreparados e incapazes para se 

adaptar à vida urbana‖ (COIMBRA, 2001, p. 114).  

O imaginário de ―classes perigosas‖ se voltará também para a infância pobre, a 

infância em perigo, aquela que poderia compor, num futuro próximo, a ameaça à 

segurança pública e que, por isso, deveria ter ―suas virtualidades sob controle 

permanente‖ (COIMBRA, 2001, p.92). Segundo Malaguti Batista (2003a), no Rio de 

Janeiro, a partir da década de 1990, o estereótipo do bandido vai se configurando ―na 

figura de um jovem negro, funkeiro, morador de favela, próximo do tráfico de drogas, 

vestido com tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho‖ (p.36).  

Na ideia de ―onda de violência‖ com facas, analisada anteriormente, está contida 

também a ideia dos adolescentes como ―classe perigosa‖, ameaça à segurança pública. 

Em alguns desses casos, não havia evidência de participação de menores de idade, mas 

quando havia, os jornais ressaltavam isso, com títulos como ―Menores armados são 

apreendidos na Zona Sul do Rio‖ (MENORES, 2015, p. 10) e ―Roubos na Lagoa: mais 

três jovens detidos‖ (COSTA, 2015, p. 14) e subtítulos como: ―Ferida nos braços e nas 

costas, vietnamita foi abordada por três menores em tentativa de assalto‖, (TURISTA 

2015, p.7) e ―Dois adolescentes estavam com faca. Patrulhamento é reforçado na 

região‖ (SCHMITT, 2015, p.10).  

Para além dos assaltos a faca, os sentidos dos adolescentes pobres e/ou em 

conflito com a lei como classe perigosa são reforçados em outras notícias dos jornais. 

Em 1° de abril, dia seguinte à aprovação da PEC da redução da maioridade penal na 

CCJ, além de destacar a votação, O Globo noticia a captura de dois suspeitos de 

fazerem um arrastão no trem da SuperVia dois dias antes. O título ―Dois jovens são 

capturados após arrastão em trem‖ (NASCIMENTO, 2015, p.16) coloca em evidência a 

faixa etária dos suspeitos, embora um deles fosse maior de idade - 19 anos, segundo a 

notícia. Seria possível redigir o título substituindo ―jovens‖ por ―suspeitos‖, ―rapazes‖ 
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ou mesmo ―dupla‖ – palavra usada no subtítulo. A escolha por ―jovens‖, no dia em que 

a redução da maioridade penal ganhava as chamadas dos jornais, pode servir para 

reafirmar que essa faixa etária é um problema à segurança pública.  

Além disso, a frase escolhida para o ―olho‖ da matéria ressalta que os rapazes 

eram ―frios, capazes de atirar e matar‖.  No corpo do texto, a fala de uma das vítimas 

diz que os rapazes não tinham nada a perder, em contraponto a ela, que trabalhava e 

estudava.  

 

Imagem 7 – O Globo, p.16, 01/04/2015. Arrastão em trem.  

Fonte: O Globo 

 

 Escolhas como essas, de enfatizar a ―frieza‖ dos assaltantes e de contrapor 

aqueles que têm e os que não têm nada a perder, indicam um direcionamento de 

sentidos para diferenciação, conforme diz Malaguti Batista (2003), entre matãos e 

cidadãos pacíficos; entre um ―nós‖, trabalhadores e estudantes, cidadãos de bem, versus  

um ―eles‖, jovens frios, capazes de matar, que não têm nada a perder. São eles a 

―ameaça‖ à nossa segurança.  

Para Chauí (2006), essa diferenciação se faz possível por meio do mito da ―não-

violência brasileira‖, cuja função é, por um lado, admitir que a violência existe, mas, 

por outro, disvinculá-la da sociedade brasileira como um todo e deslocá-la para um 

grupo específico, fazendo, assim, parecer que a violência é um acidente, e não um fator 

estruturante da sociedade brasileira. Esse mito se funda no silenciamento de 

determinados tipos de violência.  
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(...) admitir que tortura, racismo e discriminação sexual são violência seria admitir 

que as ―forças da ordem‖ são violentas e que há violência nas relações sociais 

brasileiras. Ao contrário, se permanecer miticamente localizada no bandido, a 

violência conservará a separação entre ―nós, brasileiros‖ e ―eles‖, além de ficar 

reduzida à violação da propriedade privada, de sorte que ―eles‖ tenderão a ser os 

―pobres‖ e, em casos excepcionais, bandidos de colarinho branco (CHAUÍ, 2006, p. 

126). 

 

 Segundo aponta Chauí (2013), na história do país, revoltas como de Palmares, 

Balaiada, Canudos, greves no campo, no século XIX, e urbanas durante o século XX, 

aparecem ―como se fossem momentos de irracionalidade e de imaturidade num povo 

inculto‖. ―História do vencedor e de sua memória, silêncio e destruição dos vencidos, 

eis uma violência jamais contestada, jamais mencionada‖ (p.241). Tal qual o mito da 

não-violência, o mito do ―homem cordial‖
13

 perpetua-se, segundo Benevides (1983), 

como negação do ―lado escuro da alma brasileira‖: ―a prática da violência em nome da 

ordem, da moral, da religião... enfim, da própria ‗segurança nacional‘‖ (p.13).  

Assim, pensar a violência como característica de determinados grupos é negar o 

histórico de constituição da realidade social brasileira, conforme afirma Batista (2003, 

p.38), remetendo à crueldade da escravidão. Elias (2014) defende que a violência não é 

só o resultado das desigualdades sociais, mas a causa delas e de suas mazelas, o 

principal fator estruturante da nossa sociedade.    

 

(...) a formação do que atualmente conhecemos como ―sociedade brasileira‖ é, 

respeitando-se as matizes históricas regionais, resultado de um processo de 

colonização que tem como base dois elementos que são a materialização mais 

genuína da violência: a guerra de conquista e a escravidão (esta não é uma 

interpretação, mas um fato frio indisputável).  Estes dois elementos se 

sobrepuseram, de alguma maneira, entre a chegada dos europeus ao nosso atual 

território (havia guerras de conquista entre os indígenas no período pré-cabralino, 

mas estas são incomparáveis à escala genocida global da expansão ibérica) e o 

avanço do ―desenvolvimento‖ promovido pelo estado na Amazônia durante o 

regime militar, já na década de 1970 (consideremos o massacre de dois mil waimiri-

atroaris com gás venenoso e napalm para a construção da BR-174, no estado do 

Amazonas, entre 1972 e 1975, apenas um episódio do processo) (ELIAS, 2014).  

 

 Mesmo assim, o discurso de que a violência acontece prioritariamente em 

determinados grupos é reiterado na imprensa no que diz respeito aos adolescentes em 

conflito com a lei. Na notícia ―Adolescente esfaqueado e roubado na Lagoa‖ (BOERE, 

2015, p.28), os suspeitos são meninos de 12 a 16 anos, que pertenceriam a uma gangue. 

A fala da mãe da vítima é exemplar da dicotomia ―nós‖, cidadãos de bem, versus ―eles‖, 

violentos, apontada por Chauí, e que se reflete também na ideia de a quem pertence, e 

                                                             
13

 Segundo Benevides (1983), a expressão atribuída a Sergio Buarque de Hollanda (1995) a partir do 

estudo da ―cordialidade brasileira‖ em Raízes do Brasil tem utilização ambígua e equivocada.   
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quem ―merece‖, a cidade e o país: ―Estou anestesiada. Adoro o Rio, morei 11 anos fora 

e acho que não sou eu quem tem que sair daqui‖.  

Conforme afirma Chauí:  

Se há violência, é praticada por gente que não faz parte da nação brasileira 

(mesmo que aqui viva e aqui tenha nascido). O mito produz a imagem de um 

―nós‖ contra um ―eles‖ que coloca estes últimos como fora da nação, em suas 

margens (CHAUÍ, 2006, p. 125).  

 

Reiteradamente, nos jornais analisados, as falas das (possíveis) vítimas e/ou 

testemunhas identificam quem são as classes perigosas a quem se deve temer:  

 

Morador do Flamengo, o engenheiro Célio Matoso costuma caminhar no 

parque de manhã e contou já ter ouvido casos de violência. – Nunca 

presenciei nenhum assalto de manhã, mas já escutei muitos relatos. É muita 

gente misturada: ex-presidiários, assaltantes, menores de idade. Há, inclusive, 

violência entre eles.  

Acostumada a caminhar no Aterro todas as manhãs, a aposentada Elizabeth 

Santoloni, de 61 anos, teme a violência e costuma passar apenas pelos pontos 

mais movimentados: - Moradores de rua portam facas e porretes para assaltar 

(MORADORES, 2015, p.10)
14

.  

 

  

1.4 - Locais perigosos 

 

 Desde o processo de modernização dos centros urbanos brasileiros, a partir de 

1870, o tratamento da infância pobre está diretamente relacionada à preocupação sobre 

a cidade, alvo de processos de ―higienização‖ (RIZZINI, 2011). Portanto, além da 

marcação de classe social e cor, os jovens midiaticamente perigosos (para a segurança, 

saúde, e modernização da cidade) têm também uma marca espacial, são aqueles 

advindos dos cortiços (no início do século XX), das favelas, subúrbios e periferias 

(atualmente). Segundo Birman (2009),  

 

para a estratégia de regulação da pobreza na sociedade brasileira, as 

populações das comunidades e dos enclaves marginais são potencialmente 

perigosas. A criminalização é o que se realiza o tempo todo sobre o corpo 

dessas populações, ostensiva ou discretamente, de forma que elas se 

transformam na positivação do mal no imaginário social (BIRMAN, 2009).  
 

Tanto em O Globo quanto no Extra este estereótipo é reiterado. Muitas das 

reportagens sobre criminalidade juvenil em O Globo marcam uma oposição entre 

aqueles que são da área, as vítimas, e os de fora, que chegam para trazer a violência. 

                                                             
14 As mesmas falas são usadas na reportagem de O Globo: ―Pega e solta no Aterro‖, 12/05/2015, p.7.  
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Fazem isso, por exemplo, ao ressaltar o tempo de moradia - ―Morador do bairro desde 

1982, o aposentado Paulo Moreira(...)‖(COSTA, 2015, p. 14) - ou associação ao clube 

local - ―Felipe, que faz aulas de remo no Flamengo diariamente há um ano(...)‖ 

(BOERE, 2015, p.28), em contraponto à ―origem‖ - ―ambos moram na favela Nelson 

Mandela, em Manguinhos‖ (COSTA, 2015, p. 14) - ou ―destino‖ dos assaltantes - 

subtítulo: ―Fuga para Maré‖ (ALENCAR, 2015, p.11). O mesmo se repete no Extra na 

nota ―Menores armados são presos na Zona Sul do Rio‖:  

 

Três menores armados foram detidos entre a noite de domingo e a manhã de 

ontem na Zona Sul do Rio. De acordo com a PM, os jovens, que moram na 

região das favelas Mandela, Manguinhos e Parque Arará, são acusados de 

praticar assaltos na região, inclusive na Lagoa(...) (MENORES, 2015, p. 10).  
 

Essa oposição marca uma determinada representação da cidade – e das favelas, 

vistas homogeneamente como o local de onde vem o perigo. Entretanto, Edilson Silva 

(2007) ressalta que as favelas, e seus moradores, não são todas iguais e apresentam 

características diversificadas importantes, e critica a representação midiática dessas 

regiões. Na Maré, por exemplo, embora a população de universitários seja ―muito maior 

do que a dos traficantes de drogas‖, ―87% das reportagens sobre esta comunidade e 

outras só enfatizam a violência e a criminalidade‖ (p.94).  

Esse representação ―partida‖ da cidade fica evidente também no destaque e 

tratamento diferenciados que as regiões ganham na mídia. Nos casos dos assaltos à faca, 

o enfoque é exclusivamente na Zona Sul e Centro em ambos os jornais. Em todo o 

período analisado, O Globo só noticia três episódios de violência praticado por 

adolescentes fora dessas regiões: em Bangu e Tijuca
15

.  

Em determinado momento, porém, o Extra apresenta outra postura. É ele que 

embaralha os sentidos atribuídos a essa cidade, ao propor novos gestos de interpretação 

no caso do médico Jaime Gold, assaltado e morto na Lagoa
16

. Em sua primeira capa 

sobre o episódio, em 21 de maio de 2015, o jornal deslocou os sentidos da notícia ao 

chamar atenção, também, para a morte, na mesma semana, de dois jovens na favela do 

Dendê, na ilha do Governador. ―Crime bárbaro na Lagoa choca o Rio. Só não se 

esqueçam de Gilson e Wanderson‖, dizia a manchete. Os dois episódios dividiam a 

página com fotos chamativas, com maior destaque para o caso do Dendê. Essa foi a 

                                                             
15

 ―Adolescente de 13 anos é baleada em Bangu‖, O Globo, 26/04/2015, p. 28; ―Menino de 9 anos é pego 

após roubo na Tijuca‖, O Globo, 11/06/2015, p. 20; e ―Ciclista fratura os dois braços em assalto com faca 

na Tijuca‖, O Globo, 24/06/2015, p. 24.  
16

 A cobertura do caso será tratada com mais detalhes adiante e também nos próximos capítulos.   
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primeira de uma sequência de capas sobre o caso apontando, aparentemente, outra 

perspectiva para a cobertura de segurança pública na imprensa. Por hora, nos deteremos 

ao primeiro dia da cobertura, quando a participação de adolescentes ainda era uma 

suspeita vaga
17

, e aos aspectos territoriais levantados no caso.  

 

               Imagem 8 – Extra, capa, 21/05/2015.                                 Imagem 9 – O Globo, capa, 21/05/2015.                    

                            Só não se esqueçam.                                                                   Tragédia anunciada.  

 

Fonte: Extra                                                          Fonte: O Globo   

 

Nesse primeiro momento, as principais questões colocadas em evidência pela 

capa e pela própria reportagem do dia 21 no Extra diziam respeito ao aspecto territorial 

e à classe social da vítima. Ao pedir que ―só não se esqueçam de Gilson e Wanderson‖, 

o jornal se contrapunha à fala do secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, 

Mariano Beltrame, que evidenciava, por exclusão, que existem áreas onde, na 

perspectiva do Estado, é admissível que ocorram mortes violentas – mas não as nobres e 

turísticas. ―Um lugar como a Lagoa Rodrigo de Freitas não pode de maneira nenhuma 

                                                             
17

 ―Uma testemunha contou ter visto dois suspeitos – um negro e um pardo, aparentando serem menores 

de idade- esfaquearem o médico antes mesmo de anunciar o assalto, no ponto conhecido como Curva do 

Calombo, em frente à sede náutica do Botafogo‖ (BICICLETA, 2015, p. 12).  
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ser alvo desse tipo de atitude. É um lugar que nós frequentamos, que gostamos de ir. E é 

um cartão-postal‖ (BICICLETA, 2015, p.12).  

Na história do Rio de Janeiro, a diferenciação entre áreas onde a violência, 

inclusive de Estado, pode ser tolerada remonta à modernização da cidade, no início do 

século XX, conforme aponta Neder (1997). As reformas urbanísticas foram seguidas de 

projetos de controle social que  

[...] redefiniram a ação policial e moldaram os padrões de conduta e sociabilidade no 

espaço urbano carioca. Definiram, também, o lugar de cada grupamento étnico-

cultural e/ou social. Reside neste ponto o deslanchar de um processo acentuado de 

segregação no espaço urbano carioca, quando a cidade europeia, aquela resultante do 

processo de urbanização e reforma promovido por Pereira Passos, diferenciou-se das 

áreas para onde os trabalhadores pobres (geralmente negros) foram empurrados: os 

morros e a periferia (que poderíamos chamar de cidade quilombada) (NEDER, 

1997, p.6).  

 Segundo Neder (1997), uma série de conferências judiciário-policiais de 1917 

sugeriu o disciplinamento do espaço urbano, demarcando a área permitida (tolerada) 

para manifestações políticas – a Avenida Central- e a área permitida (tolerada) da 

malandragem – Lapa e Estácio, duas áreas entre a ―cidade quilombada‖ e a ―cidade 

europeia‖. ―As fronteiras erigidas entre a ―ordem‖ e a ―desordem‖ ganharam concretude 

no imaginário social e político carioca e disciplinaram, portanto, o deslocamento e a 

sociabilidade urbanos‖ (NEDER, 1997, p.6).  

 A segregação urbana não é, de certo, uma peculiaridade do Rio de Janeiro. 

Segundo Maricato (apud COIMBRA, 2001), é com o início da República que se afirma 

o "urbanismo modernista segregador". Uma série de reformas urbanísticas acontece por 

diversas capitais do país: São Paulo, Manaus, Belém, Curitiba, Santos e Porto Alegre, 

todas inspiradas no modelo parisiense de George-Eugène Haussmann, que, por mais de 

20 anos, demoliu centenas de prédios da capital francesa para a construção de avenidas 

largas e grandes quarteirões (COIMBRA, 2001, p.99).  

 Coimbra (2001) complementa que:   

 

As estratégias de ordenação dos espaços urbanos têm se caracterizado, 

portanto, pela segregação, exclusão e isolamento das classes subalternizadas, 

corroborando a crença de que com elas estão as doenças, os perigos, as 

ameaças, a violência (COIMBRA, 2001, p 100).  
 

Esse imaginário dos locais onde a violência é permitida também se reflete na 

prática jornalística. Uma declaração, de 1981, do então delegado Ruy Lisboa Dourado 

exemplifica o senso comum: ―Eu já disse que um tapa em Copacabana ressoa como um 
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tiro de canhão, e um tiro de canhão, no subúrbio, como uma bombinha de São João‖ 

(BENEVIDES, 1983, p.54).  

Conforme afirma Matheus (2011), o medo midiático se configura de maneiras 

distinta em cada região do Rio. Bangu é representado pela violência explosiva, ligada a 

rebeliões do complexo penitenciário; nas principais vias da cidade – Avenida Brasil e 

Linha Vermelha -, o medo é dos traficantes que invadem as pistas, fazem arrastões e 

tiroteios; no centro, é a desordem urbana, os camelôs, os meninos de rua que trazem o 

medo, na Zona Sul, o medo objetiva-se em assaltos a pedestres e residências, arrastões 

nas praias, fechamento de túneis.  

 

Portanto, a partir de certa 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. Os diferentes bairros 

funcionam como espacializações do medo, guardando uma memória da 

violência (MATHEUS, 2011, p.25).  

 

A própria capa do Extra admite a desigualdade da cobertura midiática quando se 

trata de episódios de violência em áreas nobres: ―Como em qualquer lugar do mundo, 

crimes em pontos turísticos têm maior repercussão‖ (CRIME, 2015, capa), mas seu 

mérito é justamente questionar a pouca ênfase do jornalismo quando os afetados são 

regiões (e classes) populares, ao lembrar e dar o mesmo espaço para a morte de dois 

jovens pela PM em uma favela da cidade: ―Mas, no Dendê, mães choram mortes de seus 

filhos em ação da polícia e esperam que caso não caia no esquecimento‖ (CRIME, 

2015, capa).  

O Globo, no entanto, não adota a mesma postura. Em 21 de maio, a capa traz 

uma foto da Lagoa com mancha de sangue artificial e a chamada ―Tragédia anunciada 

choca Rio‖, mas não fala nada sobre o episódio do Dendê
18

. Nas quatro páginas internas 

que o caso ganha no jornal naquele dia, sob a retranca
19

 ―Luto na Lagoa‖, três 

reportagens evidenciam a importância de ser uma área nobre para a cobertura: uma 

delas leva o título ―Um cartão-postal marcado pela insegurança‖, com texto que destaca 

a região:  

Iluminação e poda de árvores deficientes, aumento da população de rua e 

policiamento escasso. A Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos endereços mais 

nobres da cidade, enfrenta problemas que estão embaçando sua beleza e 

levando estresse para o dia de moradores e frequentadores (UM CARTÃO, 

2015, p.11).  

                                                             
18 Imagem apresentada na página 28.  
19 Retranca é uma marca gráfica que identifica reportagens que fazem parte da mesma cobertura, 
enquadradas dentro do mesmo tema.  
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Outra reportagem inicia com o seguinte texto:  

 

A morte do médico Jaime Gold, esfaqueado na ciclovia da Lagoa, espalhou 

indignação, medo e um sentimento de impotência entre amigos, familiares e 

os outros frequentadores da área – um dos espaços de lazer mais valorizados 

da cidade e cenário de provas dos Jogos de 2016 (INDIGNAÇÃO, 2015, 

p.10).  

 

Além daquela que ressalta a fala do secretário de segurança pública, Mariano 

Beltrame: 
 

-É mais do que lamentável. É inadmissível o que aconteceu ontem (terça-

feira), na Lagoa, lugar querido pelos cariocas, frequentado pela população do 

Rio e pelos turistas. Cenas como essas não podem se repetir. A Lagoa é um 

cartão-postal. Não podemos permitir - disse (SECRETÁRIO, 2015, p.9).  
 

 

Diferentemente do Extra, O Globo não faz nenhum contraponto ao 

pronunciamento do secretário, ao contrário: reitera a indignação da população pelo 

crime num dos ―espaços de lazer mais valorizados da cidade‖, além de chamar a 

atenção para o fato de o local receber, dali a um ano, provas, e turistas, das Olimpíadas.  

No caso do médico Jaime Gold, a questão territorial será, parcialmente, deixada 

de lado pelos jornais para o enfoque da questão do ―menor infrator‖, mas sentidos sobre 

o espaço urbano continuarão sendo (re)produzidos, principalmente no que diz respeito à 

rua. Coimbra (2001) afirma que, no final do século XIX e início do XX, o movimento 

higienista penetra em toda a sociedade brasileira, redefinindo os papéis - da família, da 

criança, da mulher, da cidade e das classes pobres - em uma sociedade capitalista. A 

proteção da família e da escola se constrói em oposição aos perigos da rua, considerada 

como um ambiente dos vícios.  

 

No discurso médico da época a rua, os locais públicos vão sendo descritos 

como "a grande escola do mal", onde estariam os "menores", a infância 

perigosa - aquela que já delinquiu - e a infância em perigo, porque pobre e 

convivendo com esses elementos criminosos, degenerados e irrecuperáveis 

que aí também habitariam (COIMBRA, 2001, p. 92). 

  

Nas reportagens do Extra sobre o caso da Lagoa, o sentido da rua como local 

perigoso, de vadiagem e criminalidade, aparecerá com frequência, principalmente em 

oposição à escola. Uma prática comum entre adolescentes como faltar à escola 

escondido dos pais, por exemplo, é encaixada nas reportagens que tentam explicar o que 

levou o menino à ―vida do crime‖, constituindo-se como uma das ―evidências‖ de que 

havia algo de errado na educação do adolescente: ―costumava matar aula para ir à praia 
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no Leblon e em Ipanema. Segundo o adolescente, sua mãe não sabia que ele ficava 

perambulando pelas ruas‖ (HERINGER, NUNES, 2015, p.3); ―o jovem relatou que 

faltava às aulas com outros três amigos da mesma sala para ir à praia na Zona Sul‖ 

(HERINGER, 2015, p.3); ―Três anos antes, o jovem trocou a sala de aula pela vida nas 

ruas‖ (SOARES, 2015, p.22). Vale dizer que ―vida nas ruas‖ não se referia ao 

adolescente morar na rua, uma vez que ele tinha residência fixa com a mãe, onde, 

inclusive, foi apreendido pela polícia, mas é usado como sinônimo para a entrada no 

crime. Esse mesmo sentido se repete na capa do dia 25, ao destacar o caso de uma 

criança, que dizia ter seis anos, apreendida pela PM: ―ele foi entregue à mãe – 

dependente química – e voltou para casa, ou melhor, para as ruas. A rotina dele é 

roubar‖ (CRIANÇA, 2015, p.5).  A ―vida nas ruas‖ é associada ao crime, assim como o 

termo ―perambulando pelas ruas‖ é usado para reforçar o sentido de vadiagem.  

Dessa maneira, o Extra reproduz os sentidos que, desde as reformas urbanas do 

século XIX e XX, colocam a rua, espaço onde se desenvolve a sociabilidade das classes 

consideradas perigosas, como ameaça à ordem, local da barbárie, do promíscuo, das 

doenças, do tumulto, do perigo, da criminalidade (COIMBRA, 2001). Segundo Serra 

(1980), a rua representa a ausência da ordem, terra de ninguém, a mediação inevitável 

entre a casa e o trabalho, ―desenraizada da família e da produção (...), a liberdade das 

ruas é a dos desocupados e desclassificados‖ (p.48).  

 

1.5 - Pânico moral 

 Nos três meses analisados, para além da cobertura cotidiana de segurança 

pública, um caso ganhou repercussão excepcional: o assassinato do médico Jaime Gold 

na Lagoa Rodrigo de Freitas, supostamente por dois adolescentes. Embora seja um 

ponto fora da curva durante esse período – uma vez que nenhum outro episódio violento 

protagonizado por adolescentes ganhou tamanha repercussão-, esse tipo de cobertura 

extensiva e sensacionalista não é exceção.  

Segundo Conley (1987), de tempos em tempos, a sociedade vive momentos do 

chamado pânico moral, quando determinado episódio, pessoa ou grupo aparecem como 

ameaça aos interesses e valores do corpo social. Os meios de comunicação exercem 

importante papel nessa construção, pois são, via de regra, os canais responsáveis por 

selecionar, processar e entregar a informação que pode levar ao pânico, e o fazem, 

muitas vezes, com exageros e estereótipos. Mesmo porque o pânico, e os sentimentos de 
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medo e insegurança no geral, resultam mais dos efeitos subjetivos produzidos pelos 

discursos do que de sua experimentação objetiva. Não é preciso vivenciar uma 

experiência de violência para temer a violência que estampa as capas dos jornais.  

O pânico moral não é, necessariamente, um comportamento baseado apenas na 

fantasia ou histeria, mas uma reação desproporcional e/ou distorcida para questões 

concretas. Aparece como uma sensação inicial de impotência diante do perigo e 

elegendo aqueles que são os culpados pelo medo, que precisam ser anulados. A busca 

de ―bodes expiatórios‖ é comum nesses casos, funcionando como um ―analgésico 

psicológico‖ para o pânico (GOMES, 2015). Segundo Machado (2004), o pânico moral 

tem três fases: a primeira, quando um acontecimento é constituído como problema 

social em um enquadramento que estabelece os parâmetros de interpretação, a segunda, 

a mobilização de opiniões e atitudes com foco não na questão em si, mas nas suas 

possíveis implicações e consequências, criando uma imagem demonizada do grupo 

desviante, retratado como atípico e anormal, e a terceira: de ação e remediação do 

problema. Nessa fase, acontece o efeito bola-de-neve quando determinada determinados 

comportamentos tidos como desviantes são amplificados e as agências de controle são 

acionadas.   

Por vezes, os adolescentes são os protagonistas do pânico moral propagado pela 

imprensa. Episódios violentos, ainda que exepcionais, dão início a séries de reportagens 

que apontam para o perigo, supostamente crescente, da criminalidade juvenil. Nesses 

momentos, o discurso moral sobre o crime se torna ainda mais forte, assim como a 

construção  do embate simbólico entre o bem e o mal, cidadãos e inimigos (GOMES, 

2015). O caso Jaime Gold é um exemplo disso, mas não o único nas últimas duas 

décadas. As mortes de Liana Bei Friedenbach e Felipe Caffé, em 2003, e do menino 

João Hélio, em 2007, também foram momentos de pânico moral cujo protagonista era o 

adolescente em conflito com a lei.  

O casal de namorados Liana Bei Friedenbach e Felipe Caffé foram sequestrados 

e assassinados em um sítio abandonado em Embu-Guaçu, São Paulo, em novembro de 

2003. Entre os quatro envolvidos nos crimes, um deles tinha 16 anos: Roberto Alves 

Cardoso, conhecido como Champinha. As reportagens de O Globo sobre o episódio 

direcionavam os sentidos para fazer do adolescente mais do que um participante do 

crime, um protagonista, a verdadeira ameaça, como aparece na notícia ―Menor foi 

mentor do assassinato‖:  
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A polícia de São Paulo considerou ontem esclarecida a morte dos namorados 

Felipe Silva Caffé, de 19 anos, e Liana Friedenbach, de 16 anos, e 

responsabilizou C., de 16 anos, como mentor do crime e o único autor do 

assassinato da adolescente. O casal foi morto quando acampava num sítio 

abandonado na divisa de Embu-Guaçu e Juquitiba, na Grande São Paulo. - O 

adolescente disse que matou porque teve vontade. Só um estômago de aço 

para ouvir ele sobre o crime. Várias vezes ele fala como se tivesse a 

impressão que é impune por ser menor – disse o delegado de Taboão da 

Serra, Silvio Balangio Júnior (SOARES, 2003, p.3).  

 

Em outra reportagem, ao destacar no título -―Vontade de matar‖-, O Globo 

reforçou a ideia do adolescente como cruel e desumano, aliada ao discurso da 

impunidade, expresso no subtítulo - ―Menor confessa assassinato do casal de 

adolescentes, mas pode ficar só três anos detido‖ (VONTADE, 2003, p. 3).    

 

Imagem 10 – O Globo, p.3, 12/11/2003. Vontade de Matar.  

 

Fonte: O Globo 

No Extra, embora o episódio seja menos explorado, o discurso do adolescente 

como cruel e sem remorço também aparece, como na manchete de capa de 15 de 
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novembro: ―Menor que matou casal não mostra arrependimento‖ e nos títulos das 

notícias correspondentes ―Matou porque teve vontade‖  e ―Menor já tinha matado 

antes‖.  

Os mesmos discursos foram reiterados no caso do menino João Hélio, arrastado 

até a morte por um grupo que havia roubado o carro de sua família no Rio de Janeiro, 

em fevereiro de 2007. Entre os cinco responsáveis, um tinha 16 anos. Em O Globo, uma 

das reportagens sobre o caso trazia o título ―A reação à barbárie‖, com destaque no topo 

da página para a mensagem de um leitor: 

 

‗Mudanças no Judiciário já! Redução da maioridade já! Mesmo que estes 

monstros tivessem 10 anos. Pena de morte! (...) Direitos humanos existem 

apenas para proteger a marginalidade‘, André de Oliveira em mensagem para 

O Globo Online. (PONTES; MAGALHÃES, 2007, p.16) 
 

Se há uma ―barbárie‖, conforme expressa o título, os responsáveis por ela são, 

no fim, bárbaros, ou ―monstros‖, como afirma o leitor cujas palavras ganharam destaque 

e também o título de reportagem do Extra: ―Mãe diz perdoar pais do monstro‖ (MÃE, 

2007, p.5). Os pais do acusado são até perdoáveis, a ―educação foi errada‖, mas quanto 

a ele não restam dúvidas: é um monstro. Em outra reportagem, O Globo vai além. A 

vida do adolescente envolvido com o crime perde totalmente o valor, na fala da própria 

mãe do rapaz. Com a retranca ―A Guerra do Rio‖, o título é o desabafo: ―‗Eu gostaria de 

estar no lugar da mãe do João, de ter enterrado o meu filho‖. A mesma declaração é 

usada na capa do Extra, que ressalta ainda as supostas falhas do Estado e da Justiça no 

histórico do acusado. Ora, se a própria mãe, ―figura tradicionalmente ligada por laços 

incondicionais de afeto‖ (SERRA, 1980, p.44), preferia ver o filho morto, como o jornal 

destaca, qual reação esperar da sociedade?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11 – Extra, capa, 15/02/2007. Preferia meu filho.  
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Fonte: Extra 

 

Conforme explica Moretzsohn (2007), o uso das aspas se apresenta como uma 

tentativa de corroborar a ―objetividade‖ do jornalismo e isentar o jornal da 

responsabilidade sobre o que é dito pelo outro, no caso – a mãe e o leitor. A fim de 

manter o ideal de imparcialidade, não seria possível ao Globo e ao Extra assumir eles 

próprios o desprezo pela vida dos acusados, então, esses sentidos aparecem na fala das 

fontes. No entanto, os sentidos são produzidos também na seleção de quem fala e das 

declarações que ganham ou não destaque.  

Embora episódios como esses fossem exceção no contexto de criminalidade 

juvenil – em 2007, em todo o país, pouco mais de 150 adolescentes cumpriam medidas 

socioeducativas por crimes hediondos, segundo a Subsecretaria de Promoção dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Justiça-, a exploração midiática 

de casos especialmente violentos corrobora para o direcionamento de sentidos de uma 

juventude perigosa e cruel.  O adolescente em conflito com a lei que, em sua grande 

maioria, pratica infrações ligadas ao patrimônio e ao tráfico de drogas
20

, passa a ser 

visto como ―bárbaro‖, ―cruel‖, ―monstro‖, uma ameaça à sociedade, conforme é visto 

nas diversas reportagens sobre os casos.  

                                                             
20

 Em 2000, 70,6% dos adolescentes internos na Febem de São Paulo tinham praticado roubo ou furto 

(MORAES, 2005).  
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 Nesse contexto, a cobertura do caso do médico Jaime Gold, assaltado e 

assassinado na Lagoa Rodrigo de Freitas, em maio de 2015, não é uma exceção. Sua 

principal peculiaridade é ter acontecido no momento em que a discussão sobre a 

redução da maioridade penal estava de fato sendo avaliada no Congresso, após a 

aprovação da PEC 171 na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara 

dos Deputados.  

 Conforme mostrado anteriormente, o sentido de ―onda‖ de assaltos a facas 

protagonizados por adolescentes já vinha sendo construído nos jornais Extra e, 

principalmente, O Globo. Antes de confirmada a morte, a primeira reportagem sobre o 

caso, ―Ciclista é esfaqueado no abdômen por bando que o atacou na Lagoa‖ 

(OUCHANA, 2015, p.13), apela para a imagem do médico no chão rodeado de sangue. 

 

Imagem 12 – O Globo, p.13, 20/05/2015. Ciclista esfaqueado.  

 

Fonte: O Globo 

 

 A exploração de imagens fortes, com sangue (às vezes, simulado), que 

colaboram para o reforço do medo, serão usadas outras vezes nos dois jornais para 
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abordar o caso, como na capa do Extra e do O Globo, de 21 de maio, mostrado 

anteriormente.  

 No caso da Lagoa, fica evidente em O Globo os gestos de interpretação da 

criminalidade urbana que atribuem o sentido de separação entre ―bandidos‖ e ―cidadãos 

de bem‖. Os protagonistas do episódio (médico e adolescente suspeito) são 

representados pela polarização entre o bem e o mal, em uma composição textual que ―se 

apoia em valores antagônicos e deixa um ensinamento moral insinuado‖ (MATHEUS, 

2011, p.33).  

Com o anúncio da morte do médico, no dia 21, o jornal traz uma página inteira 

com reportagem que constrói o perfil do ―inocente cidadão de bem‖, vítima da 

―brutalidade‖ ―incompreensível‖de um ―bando de assaltantes‖.  

 

Como diziam os mais antigos, ele não era deste mundo. Cardiologista 

renomado, abriu mão de ter consultório para se dedicar à medicina pública no 

Hospital do Fundão. Divorciado, virou ―pãe‖, assumindo a criação dos dois 

filhos, hoje adultos. Era atleta por paixão e, quando passava pela portaria do 

seu prédio, sempre cumprimentava o porteiro, quando não se estendia em 

dois dedos de prosa. O médico Jaime Gold, de 55 anos, se despediu da vida 

de uma forma que não fazia jus à sua história. Depois de lutar bravamente 

numa mesa de cirurgia no Hospital Miguel Couto – a operação durou oito 

horas -, ele morreu ontem de manhã como mais uma vítima da violência na 

cidade. Sucumbiu ao ataque de um bando de assaltantes, que o esfaqueou 

brutalmente no abdômen, anteontem à noite, quando dava uma de suas 

pedaladas diarias na Lagoa, cartão-postal que enchia o coração do doutor de 

alegria (ADEUS, 2015, p.8).  
 

 Não se trata, de certo, de questionar as qualidades da vítima. A pergunta é: o 

quão relevante essa descrição romântica é para a cobertura do crime? Se ao invés de um 

médico, branco, atleta, ―de bom humor‖ e com ―jeito de bom moço‖, a vítima fosse um 

político corrupto, por exemplo, isso diminuiria a gravidade da situação? A romantização 

da vítima como cidadão de bem em determinados casos permite a normalização de 

práticas violentas contra cidadãos ―suspeitos‖, aqueles que se encaixam nas 

consideradas ―classes perigosas‖, incluindo aí, os adolescentes em conflito com a lei. 

Um exemplo comum é a morte de jovens em periferias pela polícia ou mesmo por 

traficantes. A justificativa de ―envolvimento com o tráfico‖ diminui a importância que o 

caso ganha na mídia e, consequentemente, na opinião pública, como pode ser visto na 

matéria do Extra ―Três mortos em operação da PM‖:  

Três pessoas morreram durante uma operação do 12° BPM (Niterói), em 

conjunto com o 7° BPM (São Gonçalo), na manhã de ontem, no Complexo 

do Caramujo, em Niterói. Aline de Oliveira Alvarenga Cândido de 

Vasconcellos, de 21 anos, um adolescente de 15 anos conhecido como 
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Escovinha e Bruno dos Santos, de 21, fariam parte do tráfico da comunidade, 

segundo a polícia (TRÊS, 2015, p.10).  
 

O episódio ganhou uma matéria de menos de meia página, com foto do corpo, 

no Extra e nenhum registro em O Globo. Para além da discussão sobre a (não) 

relevância de determinadas áreas na imprensa, o caso pode demostrar uma política de 

silenciamento quando a vítima, inclusive crianças e adolescentes, é declarada com 

―envolvimento com tráfico‖
21

.  

Voltando ao caso da Lagoa, em contraponto ao médico vítima, elogiado na 

reportagens por familiares e amigos, está o jovem suspeito de assaltá-lo e esfaqueá-lo. 

Ele também ganhou a capa e uma página de perfil em O Globo, mas o conteúdo era 

oposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13 – O Globo, capa, 22/05/2015. Suspeito tem 15 crimes.  

                                                             
21

 No período analisado (abril a junho de 2015), ocorreu o assassinato do menino Eduardo de Jesus, de 10 

anos, por policiais no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. O caso ganhou repercussão nas redes sociais 

e protesto nas ruas da comunidade, gerando uma série de reportagens de O Globo sob a retranca ―Infância 

Interrompida‖. Eduardo de Jesus também era morador de uma favela, mas não era suspeito de nenhum 

envolvimento com o tráfico, talvez por isso, sua morte tenha ganho uma repercussão tão maior do que a 

dos três jovens de Niterói.  
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Fonte: O Globo 

 

A capa de O Globo de 22 de maio traz foto, no topo da página, do adolescente 

suspeito de matar o médico Jaime Gold sendo levado pela camisa por um policial. O 

título coloca em evidência não o motivo da suspeita recair sobre ele, alguma prova ou 

pista que o ligue ao caso, mas sua ficha ―criminal‖. Embora o chame de suspeito, o 

discurso do jornal pressupõe e reitera sua culpa: afinal, mesmo que não seja o culpado 

do caso da Lagoa, é de outros 15 ―crimes‖. A charge ao lado traz ciclistas de laranja, um 

encapuzado de preto com uma faca e a frase ―Na Lagoa, o estado a que chegamos‖. A 

imagem remete ao Estado Islâmico, que, naquele momento, estava em destaque na 

mídia internacional por decaptar inimigos. Nas fotos divulgadas pelo próprio grupo, 



57 

 

seus homens costumavam estar encapuzados de preto e suas vítimas vestidas de laranja, 

como na charge do O Globo.  

 

Imagem 14: Decaptação feita pelo Estado Islâmico.  

 

Fonte: G122 

 

Além de trazer o sentido de impunidade dos adolescentes em conflito com a lei, 

discurso que será analisado no próximo capítulo, a capa reforça a sensação de medo, ao 

associar o episódio à prática do Estado Islâmico, e contribui para a construção do 

―jovem perigoso‖, ―ameça à sociedade‖. Isso ficará mais claro na reportagem interna, 

com o perfil do suspeito. Enquanto a reportagem sobre a vítima recebeu o título de 

―Adeus, doutor‖, evidenciando sua posição social de respeito, o título da reportagem 

sobre o adolescente suspeito foi ―A escalada da crueldade‖ (BOTTARI; GOULART, 

2015, p.8), atribuindo um sentido de ―piora‖ da sua personalidade. O discurso 

dicotômico de ―bem‖ versus ―mal‖, ―herói‖ versus ―vilão‖ é evidenciado na comparação 

entre os títulos sobre os dois protagonistas dessa história.  

 A página traz um infográfico com a ―lista de acusações‖ do menino, 

contribuindo para a construção do sentido de ―criminoso‖, ―inimigo‖ à ser reprimido. 

Conforme afirma Malaguti Batista (2003a), a história dos negros é contada nos jornais a 

partir de sua ficha criminal. Assim como no perfil do médico vítima, a narrativa sobre o 

adolescente suspeito também ganha um tom dramático, mas, desta vez, tentando 

explicar a ―transformação da criança pobre em suspeito de um brutal assassinato‖ 

(BOTTARI; GOULART, 2015, p.8). 

                                                             
22

 Cena do vídeo divulgada pelo EI com a suposta execução de Kenji Goto, reproduzida do G1: ―Japão vê 

como 'muito provável' que vídeo da decapitação seja autêntico‖,  01/02/2015 . Acesso em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/02/japao-ve-como-muito-provavel-que-video-da-decapitacao-

seja-autentico01022015.html  

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/02/japao-ve-como-muito-provavel-que-video-da-decapitacao-seja-autentico01022015.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/02/japao-ve-como-muito-provavel-que-video-da-decapitacao-seja-autentico01022015.html
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Em 17 de agosto de 2010, a catadora de lixo C, junto com outros pais, foi 

chamada à 14 DP (Leblon) acusada de abandono de incapaz. Seu filho, de 

apenas 12 anos, havia sido apreendido pela PM com outros dois adolescentes, 

correndo em atitude suspeita pela Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon. Na 

delegacia, ela contou que tinha sido abandonada pelo marido e que trabalhava 

o dia inteiro como catadora no conjunto de favelas de Manguinhos, para 

sustentar os três filhos. Além disso, só tinha o Bolsa-Família. Confessou ao 

delegado que, um ano antes, em 2009, o filho chegara em casa com dinheiro 

roubado que usara para comprar balas e refrigerantes. Cinco anos depois de 

muitas idas e vindas a delegacias e instituições de ressocialização, a mãe 

retornou ontem à Divisão de Homicídios (DH) para tomar conhecimento de 

uma nova denúncia: o jovem é o principal suspeito do assassinato do 

cardiologista Jaime Gold, de 57 anos, esfaqueado terça-feira à noite quando 

pedalava na Lagoa (Ibidem).  

 

O texto que inicia a reportagem mostra que, embora o adolescente tenha negado 

a participação no crime e a suspeita se baseasse apenas no reconhecimento de uma 

testemunha, tanto O Globo quanto o Extra assumiram que era ele o assassino e não 

hesitaram em estampar suas fotos e história nas páginas do jornal.  

É interessante notar, no relato de O Globo, a primeira vez que o menino foi 

apreendido: ―correndo em atitude suspeita pela Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon‖, 

em 2010 (BOTTARI; GOULART, 2015, p.8). Conforme afirma Malaguti Batista 

(2003a), a expressão ―atitude suspeita‖ é uma das permanências nos processos relativos 

a crianças e adolescentes desde os tempos da ditadura civil-militar. Para ela, o artifício 

da ―atitude suspeita‖ faz parte de uma série de medidas de segurança que visam a 

contenção de uma ―periculosidade difusa‖ e aponta para uma seletividade na prática 

dessas medidas.  

 

Analisando a fala dos policiais o que se vê é que a ‗atitude suspeita‘ não se 

relaciona a nenhum ato suspeito, não é atributo do ‗fazer algo suspeito‘, mas 

sim de ser, pertencer a um determinado grupo social; é isso que desperta 

suspeitas automáticas. Jovens pobres pardos ou negros estão em atitude 

suspeita andando na rua, passando num táxi, sentadas na grama do Aterro, na 

Pedra do Leme ou reunidos num campo de futebol (Ibidem, p.103).  

 

De fato, no caso do adolescente suspeito do assassinato na Lagoa, segundo o 

relato de O Globo, na sua primeira apreensão, a atitude suspeita tinha sido correr em 

grupo em uma rua nobre do Rio de Janeiro. É razoável supor que a mesma atitude não 

seria considerada ―suspeita‖ se fosse praticada por jovens brancos e bem vestidos. Além 

disso, o jornal também afirma que a mãe confessou que, um ano antes, o menino tinha 

roubado dinheiro para comprar balas e refrigerantes. Ao trazer isso para o texto, O 

Globo produz sentidos de que este já era o início de uma ―vida no crime‖, embora 

fossem apenas balas e refrigerantes.  
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O estereótipo de ―classe perigosa‖ também fica evidente nesta mesma 

reportagem: 

 

O perfil do acusado é o mesmo de outros jovens, quase todos moradores das 

comunidades Jacarezinho, Mandela, Manguinhos e Arará, que seguem para a 

Zona Sul para furtar ou roubar objetos de valor para revendê-los para 

receptadores. – No verão, eles chegam em grupos nos fins de semana. Agora, 

chegam aos poucos de ônibus. Na maioria das vezes, pulam a roleta, entram 

pelas janelas e saem sem pagar, aterrorizando até mesmo os motoristas – 

observou a delegada Monique Vidal, titular da 14° DP (BOTTARI; 

GOULART, 2015, p.8).  

 

Os sentidos de que o perigo vem de fora pra dentro, das favelas para Zona Sul, 

deles que andam de ônibus e pulam roleta até nós, são reforçados tanto pela delegada 

quanto pelo próprio jornal, que silencia, por exemplo, quem são os compradores dessa 

bicicletas roubadas, que alimentam financeiramente essa rede de violência e não estão 

necessariamente nas favelas e periferias da cidade. 

O discurso médico-psiquiátrico também é resgatado nesse episódio e contribui 

para a produção de sentidos de criminalização de determinadas áreas e seus moradores, 

ao mesmo tempo que projeta nesse outro a representação do mal, daquele que não tem 

sentimentos e que não pode viver em sociedade. No dia 24, O Globo traz reportagem de 

meia-página com título e subtítulo: ―Psicopatia e mal social – Especialistas atribuem 

brutalidade dos crimes a distúrbios mentais e bandidos sem respeito pela vida‖ 

(ALVES, 2015, p.19). O texto inicia assim:  

 

A vítima nem teve tempo de seguir à risca o protocolo durante assaltos que 

todo carioca já decorou: não reagir. O médico Jaime Gold foi esfaqueado 

pelas costas quando pedalava na Lagoa, na noite da última terça, e morreu 

horas depois, deixando, além da revolta pela covardia, uma perguntano ar. O 

que tem levado bandidos, em diferentes pontos da cidade, a extremos de 

violência gratuita? Psicanalistas e psiquiatras tentam entender o motivo de 

tanta crueldade (...). Para alguns, não há dúvidas de que os ataques têm sido 

feitos por psicopatas violentos, incapazes de ter empatia pelo outro ou 

demonstrar remorso; para outros especialistas, no entanto, os assaltantes não 

sofrem de um transtorno mental, mas de outro problema. São extremamente 

agressivos porque, sem atenção da família e do Estado, não têm a vida 

valorizada e, por isso, acabam não dando importância à vida do outro  

(ALVES, 2015, p.19).    

 

Ambos os discursos apresentados pelo jornal – psicopatia e mal social, como 

diz o próprio título – produzem o sentido de que violentos são os outros, sejam eles os 

―psicopatas‖, ou os ―sem atenção da família e do Estado‖. Enquanto no caso do índio 

Galdino, O Globo fala em ―excessos‖ e ―vandalismos‖, no episódio do menino João 
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Hélio, o jornal fala de ―barbariedade‖, e no de Jaime Gold de ―crueldade‖, ―psicopatia‖ 

e ―mal social.  

No discurso do psiquiátra Fábio Nascimento Silva, reproduzido pelo O Globo, 

o sentido de que a violência ou a agressividade está no outro fica ainda mais evidente:  

 

- Se ele cresceu num ambiente onde é com a violência que se consegue as 

coisas, o jovem vai ser violento. Esfaquear alguém é um desvio de 

comportamento para quem mora no asfalto, mas para quem convive com a 

agressividade será que é tambem? É uma questão de valores diferentes dos 

nossos – diz Fábio, lembrando que apenas uma parcela da população – entre 

1% e 2% - sofre de transtornos mentais (ALVES, 2015, p.19).  

 

Embora existam diferenças nos processos de sociabilização de crianças e 

jovens nas favelas e no ―asfalto‖, que devem ser consideradas, supor que valores como 

―não esfaquear‖ não existam na favela ou que os jovens do asfalto não seriam capazes 

de fazê-lo é corroborar o sentido que produz um ―nós‖ x ―eles‖.  

 

1.5.1 - Outro olhar 

 

No caso do médico Jaime Gold, o Extra se propõe uma cobertura diferente da O 

Globo e se afasta do comportamento mais tradicional da imprensa de massa, ao 

problematizar aspectos pouco explorados na cobertura jornalística de criminalidade 

urbana: a trajetória do suspeito, seu entorno social, as falhas do Estado e das políticas 

públicas no seu processo de educação e sociabilização.  

A primeira capa sobre o episódio, em 21 de maio, trazia também a morte de dois 

meninos no Dendê, como mostrado anteriormente. No dia seguinte, quando a polícia já 

havia apreendido o adolescente suspeito, a manchete de capa ―Sem família Sem Escola‖ 

apontava que a ―tragédia‖ da morte da Jaime Gold não é um episódio pontual, 

desconectado da realidade social do país, mas resultado de outras ―duas tragédias‖: uma 

família desestruturada e a falta de educação escolar. O texto da capa dizia:  

A repórter Carolina Heringer reconstitui a vida do menor suspeito de matar o 

médico Jaime Gold, na Lagoa. Com 16 anos, acumula 15 passagens pela 

polícia. A primeira quando tinha 11 anos. O pai, ele só viu duas vezes. A 

mãe, catadora de latas, foi indiciada por abandoná-lo com fome na rua. A 

outra barreira de proteção ao menor também falhou: ele desistiu dos estudos 

no 6° ano. E a recíproca foi verdadeira: a escola também desistiu dele. Na 

terça-feira, um inocente pagou com a vida pela sucessão de tragédias (SEM 

FAMÍLIA, 2015, capa).   
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Imagem 15 – Extra, capa, 22/05/2015. Sem família, sem escola.  

 

Fonte: Extra 

 

A edição traz duas reportagens páginas inteiras sobre o caso. Assim como O 

Globo, uma delas, com a retranca ―Drama‖, conta uma parte da vida do adolescente, a 

partir de sua primeira apreensão pela polícia, em 2010. A construção narrativa corrobora 

o sentido de uma série de falhas consecutivas no seu histórico de passagens pela polícia 

e pelo Departamento de Ações Socioeducativos (Degase). De um lado, falhas da 

família: ―seus pais foram indiciados pela polícia por abandono‖; ―a mão do adolescente, 

de 55 anos, mostrou que já sabia que o filho estava indo pelo caminho do crime‖; ―o pai 

de X não participou da criação do filho e sequer ajuda a sustentá-lo‖. De outo, falhas do 

Estado: ―no início de 2013, no entanto, ele largou a escola‖; ―foi para uma unidade para 

menores em semiliberdade, de onde acabou fugindo‖; ―das seis vezes pelas quais passou 

por unidades do Degase, o adolescente foi liberado após ser entregue aos seus 

responsáveis. Num dos casos, ele sequer chegou a dar entrada em unidade para menores 

infratores‖; ―X e outros adolescentes acusaram agentes socioeducativos da Escola João 

Luiz Alves, na Ilha do Governador, de tortura‖ (HERINGER; NUNES, 2015, p.3).  

Tanto na capa quanto na reportagem interna, o Extra busca contextualizar e 

explicar as razões que poderiam ter levado o adolescente à prática do crime. Embora 
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seja uma iniciativa importante, por deixar o raso da cobertura cotidiana de criminalidade 

e se afastar do discurso punitivista, o jornal não se desvencilha de algumas armadilhas 

ideológicas.  

Coimbra (2001) afirma que os discursos em busca de uma explicação para a 

violência se alteram e se sobrepõem ao longo das décadas. No inicio do século XX, era 

por meio de razões raciais, eugênicas e higienistas que se tentava entender a 

criminalidade. Nos anos 1940 e 1950, passou-se a explicá-las por questões relativas a 

determinados meios ambientes - pobres e sem estímulos - e, mais recentemente, nas 

décadas de 1960 e 1970, por "desestruturação familiar".  

O discurso da família desestruturada, porém, reforça um estereótipo marcado por 

uma questão de classe. Ao analisar processos da 2ª Vara da Infância e da Juventude de 

1968 a 1988, Malaguti Batista (2003a) mostra que esse argumento é usado 

prioritariamente para famílias pobres, deslegitimando suas estratégias de estruturação 

familiar.  

 

A agregação é entendida como desagregação a partir do padrão patriarcal: se 

não há pai, é desagregada. Toda a realidade antropológica de organização da 

família afro-brasileira sobrevivente da escravidão, em que a mulher tem um 

papel ‗agregador‘, é desprezada e é entendida pelo seu contrário (Ibidem, 

p.119).  

 

Quanto à falha do Estado, embora a capa chame a atenção para questão escolar, 

apenas o último parágrafo da reportagem fala, brevemente, sobre o assunto: ―No início 

de 2013, no entanto, ele largou a escola. De acordo com a secretaria municipal de 

Educação, X estudou em unidades da prefeitura por nove anos, de 2003, ainda na pré-

escola, até 2012, no 6° ano‖ (HERINGER; NUNES, 2015, p.3)
23

. O enfoque do texto é 

principalmente sobre as apreensões e liberações do Degase, reforçando um sentido 

policialesco no tratamento com adolescentes em conflito com a lei. A própria editoria 

onde a reportagem se insere deixa escapar que o adolescente é, no fim, uma questão de 

―polícia‖. Coimbra (2001) afirma que é nas seções policiais que normalmente são 

publicadas notícias sobre as classes populares. ―Nesses espaços elas aparecem como 

figuras centrais e atuantes, enquanto que em outras áreas do noticiário jornalístico seu 

acesso é impossível ou secundário" (p.60-61).  

Na página seguinte, a reportagem ―Reconhecido e preso‖, que trata 

especificamente da apreensão no caso de Jaime Gold, reforça isso: todas as fontes 

                                                             
23

 O jornal voltará a falar sobre a questão escolar nos dias seguintes.  
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ouvidas estavam ligadas ao sistema penal - o delegado titular de Homicídios, Rivaldo 

Barbosa; o chefe de Polícia Civil, delegado Fernando Veloso; o comandante geral da 

PM, coronel Alberto Pinheiro Neto; e o procurador-geral de Justiça do Rio, Marfan 

Martins Vieira. A própria família do adolescente, embora estivesse sendo acusada de 

omissa e problemática, não foi ouvida.  

A prioridade dessas fontes pode ser considerada uma constante produtora de 

sentidos na cobertura midiática sobre adolescentes em conflito com a lei. Segundo 

estudo da ANDI (2012), que analisou 54 jornais impressos de 2006 a 2010, a Polícia 

Militar é a fonte de informação mais ouvida, aparecendo em cerca de 60% desse tipo de 

noticiário. Já a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e Conselhos 

Tutelares, foram ouvidos em menos de 1% das matérias analisadas. 

Ao analisar os discursos da imprensa sobre violência urbana entre 1979 e 1981, 

Benevides (1983) aponta que nas fontes ―oficiais‖, aquelas ligadas ao Executivo ou 

Legislativo e autoridades civis e militares vinculadas à área de Segurança e Justiça, 

como essas citadas pelo Extra, os sentidos mais presentes são os de ―mais segurança 

com mais repressão‖: aumentar o policiamento ostensivo e fardado (incluindo propostas 

de colocar as Forças Armadas nas ruas); maior rigor nas penalidades; ampliação 

substancial dos recursos materiais, incluindo salários.  

Nas reportagens do Extra, embora o argumento não recaia para a penalização do 

adolescente com clamor pela redução da maioridade penal, os discursos de mais 

repressão, principalmente com mais polícia, também estão presentes. No dia 21, a capa 

destaca: ―Beltrame manifesta indignação, reforça a segurança na região, com policiais a 

cavalo, e pede apoio à Guarda Municipal‖  e a reportagem reproduz as promessas do 

secretário de Segurança Pública: uma cavalaria para ―patrulhamento ostensivo‖ e ―apoio 

constante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas‖, além de mudanças na 

―abordagem de PMs nos ônibus que circulam na Lagoa‖. Até em relação a questões 

escolares, como nas reportagens dos dias 22 e 27 de maio, a resposta também é policial: 

―Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria municipal de Educação informou que 

a unidade conta com a parceria da UPP Manguinhos, que constantemente dá apoio à 

escola, principalmente nos horários de entrada e saída‖ (RECONHECIDO, 2015, p.5); 

―Polícia na escola – A UPP de Manguinhos informou que, em março, foi chamada para 
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ajudar em um ‗embate‘ com alunos ‗mais exaltados‘. A secretaria afirma que há uma 

‗parceria‘ com a UPP‖ (ALFANO, 2015, p.3).   

Apesar das capas e reportagens do Extra produzirem sentidos que 

complexificam a criminalidade juvenil para além de uma questão policial – como as que 

tratam da escola e da família, anteriormente citadas – apenas uma vez o Extra contrapõe 

as ―fontes oficiais‖ que propõem mais repressão. Isso se dá na reportagem do dia 27 

sobre a situação do Ciep Presidente Juscelino Kubitschek, onde o adolescente suspeito 

estudou.  

 

Já professores relatam conflitos na relação entre agentes e alunos. Um deles 

afirma que, dentro da escola, um dos piores xingamentos é acusar o outro de 

ser poliça‘. ‗A polícia não é a solução para as brigas. Precisamos combater a 

cultura da violência‘, diz (ALFANO, 2015, p.3).  

 

  A questão escolar é recorrente na cobertura do Extra sobre o caso do médico 

Jaime Gold. O jornal traz o assunto na capa cinco vezes: ―Sem Família Sem Escola‖ 

(22/05/2015); ―Abandono é comum em Ciep que X estudou‖ (23/05/2015); ―Maioria de 

jovens infratores estudou até o 6° ano‖ (24/05/2015); ―Criança apreendida pela PM está 

fora da escola‖ (25/05/2015) e ―Ciep de X não tem recreio para evitar brigas‖ 

(27/05/2015). Apesar do foco na educação escolar, sentidos como os da ―onda‖ de 

ataques à faca, ausência da família e do Estado, locais e classes perigosas, já tratados 

anteriormente, são reafirmados.  

No dia 23, embora a manchete da capa chamasse a atenção para o alto índice de 

evasão escolar numa instituição de ensino pública: ―Abandono é comum em Ciep onde 

X estudou‖, a imagem principal não era nem sobre o CIEP nem sobre o adolescente 

suspeito de matar Jaime Gold. Era a foto de um carro de polícia e uma bicicleta na Praça 

Paris, relacionada a outro episódio de assalto com faca, cuja vítima foi uma chilena, 

também retratada com foto na capa. Um dos indícios de que, embora o Extra se esforce 

para não cair no discurso punitivista, adere ao discurso do medo e da sensação de 

insegurança.  
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Imagem 16 – Extra, capa, 23/05/2015. Abandono Ciep.  

 

Fonte: Extra 

 

Nesse mesma edição, a reportagem ―Tragédia que pode ser traduzida em 

números‖ sobre a situação do CIEP estava na editoria de ―Polícia‖, embora fosse, 

teoricamente, um assunto relacionado à educação e sociedade. Apesar de apontar dois 

índices sobre a instituição – número de crianças que deixaram a escola e colocação e 

nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a reportagem focava 

principalmente no comportamento e personalidade do adolescente suspeito.  Os dois 

―olhos‖ da página ressaltavam o sentido de rebeldia e conflito: ―‗Rebelde‘ – Professora 

diz que o menor era inteligente, mas tinha problemas de comportamento‖ e ―Conflitos – 

Funcionário do Ciep conta que relacionamento com alunos é difícil‖
 
(HERINGER, 

2015, p.3).  

No dia 24, o jornal coloca a história do adolescente suspeito de matar Jaime 

Gold dentro de um contexto maior: o perfil dos jovens apreendidos pelo Degase, 
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incluindo o grau de escolaridade: ―Como 95% deles, X. de, de 16 anos, não completou 

sequer o ensino fundamental‖ (SOARES, 2015, p.22). O discurso sobre as falhas do 

Estado e da família é repetido:  

 

Sem família e sem escola, entrou de cabeça na vida do crime. (...) 

- O traço em comum entre esses jovens se dá pela forma como são tratados 

pelo estado. Além da idade, eles têm em comum a ausência de direitos 

garantidos. Quando estão nas ruas, a ausência do estado é clara. Longe dos 

olhos, os problemas são escondidos – analisa Pedro Strozenberg, pesquisador 

e secretário-executivo do Instituto de estudos da Religião (Iser)  

 (...) Negligência - Segundo o secretário, o Conselho Tutelar foi informado e 

a família acionada, mas ninguém compareceu. ‗A escola comunicou ao 

Conselho Tutelar e à Assistência Social. A partir disso, chamamos a família, 

e ficou notificada a negligência da família. A família não compareceu à 

escola, não compareceu aos equipamentos da Assistência Social‘, contou. 

(SOARES, 2015, p.22). 
 

Essa é a primeira reportagem que utiliza dados do Degase
24

, embora não tenha o 

pronunciamento de nenhum representante da instituição. É também o primeiro momento 

que o jornal dá voz ao advogado do suspeito, que afirma que o menino está sendo usado 

como ―bode espiatório‖ (Ibidem).  

No dia 25, o Extra recupera a história de um menino de 11 anos apreendido 

quase três meses antes acusado de roubar um colar de ouro em São Cristóvão e compara 

a trajetória dele com o suspeito de matar Jaime Gold, criando mais uma vez elos 

narrativos para tentar explicar o que leva uma criança/adolescente ao crime:  

 

Ele contou ao EXTRA que vive nas ruas, ainda pratica pequenos furtos nos 

bairros de São Cristóvão e Benfica e continua sem matrícula em qualquer 

escola — mesma situação de X., de 16 anos, apreendido na semana passada, 

acusado de matar o médico Jaime Gold na Lagoa (CRIANÇA, 2015, p.5).  

 

No dia 27, o enfoque são as brigas no Ciep onde o adolescente suspeito estudou. 

Os discursos das fontes reforçam os sentidos que associam determinados locais, como a 

favela, à violência: ―- A violência é o contexto em que eles vivem nas favelas de 

Manguinhos e reproduzem na escola‖ (fala de um professor); ―- Antes desse dia, só 

havia um inspetor. A CRE mandou mais dois e também prometeu uma empresa com 

vigias, mas a firma alegou que a área era muito perigosa – afirmou outro professor do 

colégio‖; ―- É com muita luta que a gente trabalha lá. Não fossem os professores, o 

número de abandono seria muito maior. Mas é muito difícil alguém escolher assumir 

turma lá. A violência afasta os concursados‖ (ALFANO, 2015, p.3).  

                                                             
24

 Dados estes muito relevantes para a compreensão do fenômeno da criminalidade juvenil: 41% dos 

internos foram acusados de ligação com tráfico de drogas; 27% de roubos e 13% de furtos.  
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É interessante notar que as dificuldades financeiras da família, escola e bairro do 

adolescente suspeito são evidenciadas pelo Extra. Segundo Silva (2007) isso reflete um 

olhar hierarquizado da imprensa, materializado no discurso da carência sobre os pobres. 

Para ele, a carência é o grande produto do capitalismo, uma vez que a propaganda cria 

sempre necessidades, ainda que fictícias. Mesmo assim, tradicionalmente, ―trata-se a 

carência entre os setores populares como algo substantivo, como se este fosse o atributo 

fundamental de suas vidas‖. De certo, os moradores de áreas populares têm 

necessidades específicas, demandas estruturais, mas, ―ao substantivar a carência, esses 

moradores deixam de ser reconhecidos em sua condição cidadã, subjetividade, 

autonomia e capacidade de criar a própria estrutura de vida com dignidade‖ (p.94).  

Aliado ao discurso do medo nas reportagens sobre criminalidade juvenil aparece 

também o discurso punitivista, que vê na punição mais do que uma solução para a 

questão da criminalidade, um castigo merecido, que deve ser imposto a qualquer custo. 

Esta é a temática do próximo capítulo.  
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―Ninguém pode imaginar o que são as noites nas prisões‖.  

Albert Camus, O Estrangeiro 

 

 

2. MAIS PUNIÇÃO, POR FAVOR  

 

Segundo Glassner (2003), o reforço do medo está diretamente relacionado ao 

aumento da punição (GLASSNER, 2003, p. 137). Especificamente no Brasil, Malaguti 

Batista (2003b) afirma que a difusão do medo do caos e da desordem ―tem sempre 

servido para detonar estratégias de neutralização e disciplinamento planejado das 

massas empobrecidas‖ (p.21).  Neste capítulo, analisaremos os discursos sobre  

criminalidade juvenil e redução da maioridade penal a partir do argumento da exigência 

da punição e de que forma isso se dá sócio-historicamente, em especial no Brasil. 

Faremos também um breve histórico sobre a legislatura para crianças e adolescentes.  

O sistema penal tal qual o conhecemos hoje tem suas origens, segundo Anitua 

(2008), no século XIII com a formação da ideia de Estado, os primórdios do 

mercantilismo, sua respectiva acumulação de capital e a centralização da Igreja. O 

surgimento do método inquisitorial – de averiguação da ―verdade‖ – marca, neste 

momento, uma ruptura no modo de administrar os conflitos no Ocidente, que até então 

eram geridos pela comunidade. O Tribunal Inquisitorial trará duas mudanças decisivas 

nesse processo: a verticalização da gestão criminal e a objetificação do criminoso.  

O conflito, antes gerido horizontalmente por um grupo de iguais da comunidade, 

passará, a partir do século XVIII, a ser de responsabilidade do Estado – do rei e de seus 

juristas especializados. Nesta perspectiva, o dano atingiria não apenas a vítima lesada, 

mas também ao soberano, uma vez que desafiaria sua autoridade. ―Na realidade, o dano 

já não importaria; o que resultava transcendente era a indisciplina, a desobediência, a 

falta de respeito para com a lei do soberano‖ (ANITUA, 2008, p.44). A luta interpessoal 

foi substituída pelo modelo punitivo baseado na averiguação e prova.  

Essa mudança, que substitui a vingança entre particulares pela intervenção 

estatal, é vista tradicionalmente como um processo de ―racionalização‖ na forma de 

lidar com os conflitos. No entanto, segundo Anitua (2008), não representou a 

humanização das penas: ―Não foi um processo de humanização aquele no qual as 

torturas, os tormentos e penas cruéis começaram a ser usuais, como consequência do 
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monopólio de arbitrariedade hierarquizante‖ (p.51). Dessa verticalização, veio a 

objetificação do indivíduo infrator, e a figura do criminoso - o inimigo interno. 

 

O sistema penal que nasceu nessa época tomou essa referência do ―outro‖ 

como um inferior e também como um inimigo, ideia que existia na Idade 

Média, e ainda lhe adicionou uma maquinaria capaz de tornar esse tratamento 

extensivo aos habitantes do mesmo solo, os quais podem ser mudados – 

―convertidos‖ – e utilizados (ANITUA, 2008, p. 51).  

 

Entre o século XIII e o século XVIII, a principal arma punitiva do poder 

soberano foi o suplício e a execução pública. O espetáculo de supliciamento do corpo 

do condenado não era, para Foucault (1983), o extremo da raiva sem lei. Era técnica, 

com propósito revelador da verdade e agente de poder. No Século das Luzes, porém, a 

flagelação pública já não cumpria com eficiência sua função de reafirmação da 

soberania. As multidões começavam a se identificar com os condenados e passavam a 

ver o suplício como tirania, exagero e sede de vingança (FOUCAULT, 1983).  

A reforma do direito social, proposta pelo Iluminismo na segunda metade do 

século XVIII, deve ser vista, segundo Foucault (1983), não como diminuição do poder 

de punir, mas como uma estratégia para seu remanejamento, de forma a aumentar seus 

efeitos, diminuindo os custos econômicos. No final do séc. XVIII, início do XIX, veio, 

então, uma nova era da justiça penal, que resultou na redação dos códigos ―modernos‖, 

com a supressão do espetáculo punitivo e a definição do caráter essencialmente 

corretivo da pena. Para Foucault (1983), os objetivos da reforma eram:  

[...] fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma função regular; 

coextensiva à sociedade; não punir menos, mas punir melhor; punir talvez 

com uma severidade atenuada, mas para punir com mais universalidade e 

necessidade; inserir mais profundamente no corpo social o poder de punir 

(FOUCAULT, 1983, p. 76).  

 

 Nesse momento, é a certeza da punição que assume a função de desviar o 

homem do crime, e não mais o teatro público. O poder sobre o corpo, porém, não se 

extingui totalmente até meados do séc. XIX. ―Na realidade, a prisão, nos seus 

dispositivos mais explícitos, sempre aplicou certas medidas de sofrimento físico‖ 

(FOUCAULT, 1983, p.20). De fato, conforme afirma Anitua (2008), os discursos 

criminológicos anteriores nunca são eliminados completamente por aqueles que surgem 

no momento histórico posterior, mas permanecem de forma manifesta ou latente. A 

criminologia é uma história de rupturas e permanências, não uma história evolutiva.  
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As mudanças na maneira de punir são, sobretudo, adequações aos novos 

interesses econômicos do sistema que se instala: o capitalismo. Conforme afirmam 

Rusche e Kirchheimer (2004), no final do século XVI, a crescente escassez de força de 

trabalho trouxe mudanças na maneira de tratar os pobres. As queixas características da 

Baixa Idade Média quanto aos delitos contra propriedade e outros crimes graves foram 

substituídas por ―queixas sobre o ócio de mendigos, que implicava perdas para o país‖ 

(p.66). A preocupação das leis de repressão era impedir que os pobres se recusassem a 

oferecer seu potencial de trabalho, preferindo mendigar. 

 

Concluímos, portanto, que a adoção, em fins do século XVII, de um método 

mais humano de repressão à vadiagem, a instituição da casa de correção, 

constituía também uma nova mudança nas condições econômicas gerais. A 

nova legislação para a mendicância expressava uma nova política econômica 

(RUSCHE E KIRCHHEIMER, 2004, p. 67).  

 

O surgimento das casas de correção vem suprir a demanda por mão-de-obra do 

capitalismo recente. Sua política institucional de transmitir ―o valor educacional do 

trabalho‖ ―não era o resultado de amor fraterno ou de um senso oficial de obrigação 

para com os desvalidos. Era, outrossim, parte do desenvolvimento do capitalismo‖ 

(RUSCHE E KIRCHHEIMER, 2004, p. 80). 

A partir dessa lógica de educar para o trabalho, surge o que Foucault (1983) 

chamará de poder disciplinar, cuja principal função é controlar as populações e 

aumentar a utilidade possível do indivíduo. ―A disciplina fabrica assim corpos 

submissos e exercitados, corpos ‗dóceis‘. A disciplina aumenta as forças do corpo (em 

termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência)‖ (FOUCAULT, 1983, p. 127).  

A prisão é o suprassumo do poder disciplinar, mas não é sua única instituição. 

Fábricas, escolas, hospitais, órgãos militares também impõem aos indivíduos a lógica da 

disciplina, que compara, diferencia, hierarquiza, homogeneíza, exclui, por fim, 

normaliza. Conforme afirma Foucault (op. Cit.), na essência de todos os sistemas 

disciplinares, opera um pequeno mecanismo penal, que qualifica e reprime um conjunto 

de comportamentos que escapava aos grandes sistemas de castigo por sua relativa 

indiferença.  

 

Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma 

micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da 

atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser 
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(grosseria, desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo 

(atitudes ‗incorretas‘, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade 

(imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, a título de punição, 

toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações 

ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tornar 

penalizáveis as frações mais tênues da conduta, e de dar uma função punitiva 

aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar: levando ao 

extremo, que tudo possa servir para punir a mínima coisa; que cada indivíduo 

se encontre preso numa universalidade punível-punidora (FOUCAULT, 

1983, pg.159-160).  

 

A extensão progressiva dos dispositivos de disciplina ao longo dos séculos XVII 

e XVIII, multiplicando-se através de todo corpo social, dão forma à sociedade 

disciplinar, cujo sonho, para Foucault (1983), é transformar os indivíduos em 

engrenagens cuidadosamente subordinadas de uma máquina, com coerções permanentes 

e treinamentos indefinidamente progressivos que buscam como resultado uma 

docilidade automática.   

No Brasil, essa ―nova era da justiça penal‖ convivia com a escravidão de negros, 

submetidos a suplícios físicos até, pelo menos, a abolição, em 1888. O dilema do 

Império Brasileiro era, segundo Malaguti Batista (2016), como conjugar liberalismo e 

escravidão e como articular os desejos de protagonismo de um povo considerado, no 

momento, ―inferior e degenerado‖. Para Batista (1996), a escravidão instalou um 

sistema penal que articulava o direito penal público a um direito penal privado- 

doméstico, cujas matrizes, ―do extermínio, da desqualificação jurídica presente no ‗ser 

escravo‘, da indistinção entre público e privado no exercício do poder penal, se 

enraizaram na equação hegemônica brasileira‖ (p. 71).   

Assim, no Brasil, de maneira particular, a sociedade disciplinar se mistura à 

prática de penas corporais que permanecem, de certo modo, até hoje, haja vista os 

grupos de extermínio que volta e meia irrompem tanto em instituições militares quanto 

organizadas por civis, o alto índice de assassinato de jovens negros e mesmo as 

condições carcerárias.  

 

A prisão nos países periféricos é uma instituição de sequestro menor, dentro 

de outra muito maior, um apartheid criminológico natural. Em nossa região o 

sistema penal adquire características genocidas de contenção, diferentes das 

características ―disciplinadoras‖ dos países centrais (MALAGUTI 

BATISTA, 2003a, p.55).  

 

Com fim da escravidão e o advento da República na virada do século XIX para o 

XX, o positivismo se torna o ―saber/poder hegemônico‖ no que tange à questão criminal 
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e serve para abafar as pretensões dos ―mestiços e degenerados‖, serve de argumento 

científico para opressão e controle, de forma que a abolição não representasse uma 

ruptura verdadeira na ordem social (MALAGUTI BATISTA, 2016).   

O positivismo modelou, assim, o poder punitivo, suas racionalidades, programas 

e tecnologias governamentais na América Latina. Essa cultura positivista produziu 

―afetividades punitivas que naturalizam a truculência e cultuam a pena como solução 

mágica e restauradora de todos os conflitos‖ (MALAGUTI BATISTA, 2016, p. 299).  

 

2.1. Bandido bom é bandido preso 

 

Nas sociedades disciplinares, o encarceramento ocupa o lugar de punição 

padrão. Segundo Foucault (1983), a função da prisão, ―região mais sombria do aparelho 

de justiça‖, é promover a individualização coercitiva ao romper qualquer relação que 

não seja controlada pelo poder ou ordenada de acordo com a hierarquia. Se o objetivo 

da prisão fosse de fato ressocializar o condenado, teria se constituído no grande fracasso 

da justiça penal desde sua criação. Segundo registros de meados do século XIX, 

Foucault (1983) aponta que, desde então, a detenção provocava reincidência. A prisão 

se constituía numa fábrica de delinquentes pelo tipo de existência que fazia os detentos 

levarem, pela corrupção e incompetência dos guardas, por deixar cair na miséria a 

família do detento.  

 

Há um século e meio que a prisão vem sempre sendo dada como seu próprio 

remédio; a reativação das técnicas penitenciárias como a única maneira de 

reparar seu fracasso permanente; a realização do projeto corretivo como o 

único método para superar a impossibilidade de torná-lo realidade (p. 237).  

 

Foucault (1983) afirma que podemos supor que a prisão e, de maneira geral, os 

castigos não se destinam a suprimir a infração, mas a distingui-la, distribuí-la, utilizá-la 

- tentam organizar a transgressão da lei numa tática de sujeição. Para ele, devemos 

pensar a prisão, seu fracasso e sua reforma como  

 

[...] um sistema simultâneo que historicamente se sobrepôs à privação 

jurídica da liberdade: um sistema de quatro termos que compreende: o 

‗suplemento‘ disciplinar da prisão – elemento de sobrepoder; a produção de 

uma objetividade, de uma técnica, de uma ‗racionalidade‘ penitenciária – 

elemento do saber conexo; a recondução de fato, se não a acentuação de uma 

criminalidade que a prisão devia destruir – elemento de eficácia inversa; 

enfim a repetição de uma reforma que é isomorfa, apesar de sua ‗idealidade‘, 

ao funcionamento disciplinar da prisão – elemento do desdobramento utópico 

(p. 239).  
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 Assim, o fracasso na redução de crimes e na ressocialização dos presos não 

impede a escalada da prisão como principal instrumento de punição nas sociedades 

ocidentais, com seu auge no século XX. Os EUA, referência na ―guerra ao crime‖, com 

políticas repressivas e de tolerância zero, apresentou crescimento de 442% de sua 

população carcerária, de 1970 a 1995, segundo Wacquant (2003). Seguindo o mesmo 

modelo, no Brasil, o número de presos aumentou 511% entre 1990 e 2012, de acordo 

com dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da 

Justiça. O crescimento populacional foi de 30% no mesmo período.  

 

2.1.1 - Ou, pobre bom é pobre preso  

 

Para Wacquant (2001), o crescimento do sistema carcerário se relaciona 

diretamente com o controle de populações pobres, excluídas do sistema capitalista. 

Segundo ele, a prisão serve para substituir o gueto como ―instrumento de encerramento 

de uma população considerada tanto desviante e perigosa como supérflua, no plano 

econômico assim como no político‖ (p.106). Ao constatar que o sistema carcerário 

estadunidense prende integrantes de famílias subproletárias não-brancas – seis em cada 

10 presos são latinos ou negros, enquanto que essas populações somadas representam 

menos de 1/5 da população nacional-, Wacquant (2001) afirma: ―recuperando sua 

missão histórica de origem, o encarceramento serve, antes de tudo, para regular, se não, 

perpetuar, a pobreza e para armazenar os desejos humanos do mercado‖.  

O fortalecimento do estado-penal nos EUA, para Wacquant (2001), acontece 

proporcionalmente com a decadência do estado-providência, no contexto de escalada no 

neoliberalismo. Para ele, o encarceramento em massa surge como forma de controlar as 

populações em situação de risco, que foram abandonadas pelo sistema de ajuda social, e 

inviabilizar os problemas econômicos que o Estado não trata mais. Wacquant (2001) 

chama isso da tríplice transformação do Estado: ―amputação de seu braço econômico, 

retração de seu regaço social e maciça expansão de seu punho penal‖.  

 Na Europa, a situação é um pouco diferente. Segundo Wacquant (2001), na 

França, a hipertrofia do estado-penal é acompanhada por uma maior cobertura 

assistencial das populações excluídas do mercado de trabalho, ―intensificação conjunta 

do tratamento social e penal das categorias por muito tempo marginalizadas pela 

mutação do trabalho assalariado e a correspondente reconfiguração das políticas de 

proteção‖ (p. 115).  
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Em ambos os casos, as políticas de segurança punitivistas, advindas desse 

processo de fortalecimento do estado penal, têm como principais características: a 

proliferação de leis, para acabar com a ―complacência‖, o discurso alarmista, a 

repressão e estigma de jovens em bairros populares, a abordagem gerencial do cárcere e 

o estreitamento da rede policial (WACQUANT, 2001).  

 

2.2 - Legislações para “menores” 

 

A redução da maioridade penal representa uma dessas políticas punitivistas, 

baseadas em leis ―mais rigorosas‖ para acabar com uma suposta impunidade. A história 

da legislação e das instituições para crianças e adolescentes no Brasil indica algumas 

mudanças de paradigmas na forma de lidar com esse grupo, especialmente a infância 

pobre e suas práticas.  

No Brasil Colonial, o tratamento das crianças órfãs e abandonadas era marcado 

pela ideologia cristã. As rodas dos expostos, onde bebês e crianças eram deixados pelos 

pais que não podiam criá-los, apontavam para um tipo de ―institucionalização da 

infância, que visava regular os desvios da organização familiar colonial, definindo um 

tipo de assistência norteada pela caridade religiosa‖ (ALVARES, 1989, p.36).  

Nesse período, não havia distinção na aplicação de penas entre crianças e 

adultos. Apenas em 1830, após a independência do país, surge a primeira lei, o Código 

Criminal do Império, que estabelecerá a inimputabilidade penal para menores de 14 

anos. Entre 14 e 17 anos, o adolescente poderia cumprir pena como cúmplice, em 

prisões comuns, junto com adultos (BULCÃO, 2002). Inaugura-se nesse momento a 

chamada doutrina do Direito Penal do Menor, em um contexto de escravidão, latifúndio 

e pena de morte. As marcas da escravidão eram tão fortes que, até 1852, o limite de 14 

anos para imputabilidade penal não alcançava as crianças escravas, contra quem eram 

aplicados castigos privados (BUDÓ, 2013). 

O ―problema da menoridade‖ vai se configurar mais evidentemente entre o final 

do século XIX e início do século XX, quando se consolida a identificação como 

―problema social‖ de ―uma massa diversificada de crianças pobres passíveis de serem 

enquadradas em classificações que denotassem sua situação anormal frente a um 

modelo de infância e família‖ (VIANNA, 1997, p.42).  

Com o fim da escravidão, a necessidade da formação de uma mão-de-obra livre 

traz mudanças na maneira de lidar com a infância pobre, que, assim como as mulheres, 
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representava força de trabalho barata. O Código Penal de 1890 determinará a internação 

em estabelecimentos industriais, mesmo para menores de 14 anos
25

, como forma de 

disciplinamento e antídoto para desordem (BUDÓ, 2013).  

 As rodas, que tinham altos índices de mortalidade e não acompanhavam as 

novas exigências do ―mercado de trabalho‖, são substituídas, então, pelas Colônias 

Agrícolas cujo objetivo era produzir ―os trabalhadores necessários, principalmente para 

a agricultura, e cidadãos ordeiros que assim escapavam da delinquência‖ (ÁLVARES, 

1989, p. 44). Elas serviam como elemento de controle social tanto do espaço rural 

quanto do urbano, tanto para crianças quanto para adultos que representavam ameaça à 

ordem. Os patronatos agrícolas foram criados em 1918, subordinados ao Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), e eram ocupados principalmente por 

menores das áreas urbanas, encaminhados para lá pela polícia (VIANNA, 1997).  

Nos centros urbanos, outras instituições cumprem esse papel de disciplinar para 

o trabalho. A Escola Premonitória Quinze de Novembro, no Rio de Janeiro, foi fundada 

em 1899 com o objetivo de ministrar assistência e educação física, profissional e moral 

às crianças abandonadas e recolhidas. Em seu próprio nome, o termo ―premonitória‖ 

apontava o caráter de ―prevenção‖ que a instituição se propunha, ao acolher aqueles que 

representavam um ―perigo pressentido‖, mesmo que ainda não concretizado, uma vez 

que a instituição não recebia crianças e adolescentes que já tinham ocorrido em infração 

penal. A ela, eram encaminhados ―menores moralmente abandonados, órfãos, vadios, 

etc‖, os considerados potencialmente perigosos (VIANNA, 1997, p.64). Em São Paulo, 

o Instituto Disciplinar, criado em 1902, destinava-se a ―incutir hábitos de trabalho, a 

educar e a fornecer instrução literária e profissional‖ (ALVARES, 1989, p.50).  

As heranças da escravidão e da interseção entre um direito penal público e um 

direito penal privado-doméstico, conforme apontado por Batista (1996a), podem ser 

vistas, no início do século XX, no tratamento às crianças e adolescentes classificados 

como ―abandonados‖ e encaminhados pela polícia para realização de ―serviços 

domésticos‖ em residências, em grande parte, de policiais e militares. ―As casas para 

onde os menores seriam mandados deveriam funcionar também como instâncias de 

controle sobre suas atividades e seu comportamento‖ (VIANNA, 1997, p.83).  

                                                             
25

 Maiores de nove anos também poderiam ser enquadrados no Código Penal, caso fosse constatado que 

tinham ―discernimento‖ suficiente (BUDÓ, 2013).  
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Se as crianças ―potencialmente perigosas‖ eram tratadas por estabelecimentos de 

caráter disciplinador, onde a punição era justificada como proteção e/ou regeneração, 

aquelas que incidiam em sanção penal eram encaminhadas para instituições de cunho 

estritamente punitivo. No Rio de Janeiro, a Colônia Correcional de Dois Rios, em Ilha 

Grande, acolhia tanto adultos sentenciados e reservados quanto menores. Ali também o 

trabalho era visto como elemento regenerador e educador, ainda que não houvesse 

preocupação pedagógica (VIANNA, 1997).  

As transformações nas instituições são acompanhadas também por mudanças nas 

legislações para crianças e adolescentes. No século XIX, é a questão do discernimento 

que será usada como critério para determinar se menores de 14 anos sofreriam medidas 

de punição/correção, segundo o Código Criminal do Império de 1830, o Código Penal 

de 1890 e o Código Penal Militar de 1891. O mesmo critério era usado também para o 

julgamento de crimes praticados por loucos (ALVÁRES, 1989).  

Críticas ao conceito do discernimento, porém, ganharão força no início do século 

XX a partir de livros, artigos de jornais e projetos de lei, com empenho de advogados, 

juízes, educadores e médicos, que ―participam de uma verdadeira cruzada pela infância 

e adolescência abandonada ou delinquente‖ (ÁLVAREZ, 1989, p. 52). É a crise do 

conceito de discernimento, por ser impreciso e de difícil aplicação, que possibilitará a 

emergência da primeira legislação a tratar diretamente questões de direitos e deveres de 

crianças e adolescentes no Brasil: o Código de Menores de 1927.  

Com a proclamação da República, em 1889, a preocupação de construir uma 

nação ―civilizada‖ e moderna se refletirá também no cuidado com as crianças, vistas 

como o futuro da nação, e no controle daquelas que poderiam representar uma ameaça 

ao ideário de ―ordem e progresso‖. As leis de proteção à infância do início do século 

XX faziam parte dessa estratégia de ―educar o povo e sanear a sociedade‖ (RIZZINI, 

2011, p. 64). Segundo Álvarez (1989), essa nova justiça é o resultado de toda a 

discussão, alavancada desde o início do século, sobre os problemas ligados à infância e 

adolescência abandonadas ou delinquentes.   

Nesse contexto, primeiro, foi instituída a Justiça de Menores, em 1923. Em 

seguida, veio a criação do Juizado de Menores e depois o Código de Menores, em 1927 

(MALAGUTI BATISTA, 2003a). Todos com fortes influências das ideias positivistas 

de Cesare Lombroso, psiquiatra e criminologista italiano. A criminologia positivista 

inaugura a ideia de defesa social e age sobre a infância pobre, a partir de diagnósticos 
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pretensamente científicos, para evitar que esta se transforme na infância delinquente 

(BUDÓ, 2013).  

O paradigma que se formará, a partir de então, é o da preservação da infância 

aliada ao combate à criminalidade, através de uma ―profilaxia social‖, para conter as 

causas da ―degenerescência social‖. Segundo Álvarez (1989), o caráter punitivo se 

investirá de características tutelares com intuito de recuperação. 

Não por acaso, essa nova justiça será destinada a um tipo de infância. Segundo 

Malaguti Batista (2003a), a ―maioria esmagadora‖ dos casos do Juizado de Menores é 

de meninos pobres; ―as elites resolvem seus casos em outras instâncias, informais ou 

não segregadoras‖. As infrações mais comuns não são crimes contra propriedade, mas 

pequenos incidentes, defloramentos e outros. Em seus artigos, o próprio Código definirá 

seus destinatários: ―menores abandonados‖ (art.26), ―menores vadios‖ (art.28), 

―mendigos‖ (art.29) e ―libertinos‖ (art.30), menores delinquentes (art.68), ―capoeiras‖ 

(art.78).  

Embora o Código fosse declarado como a consolidação de leis para assistência e 

proteção dos menores, seu vocabulário expressava sua função de controle sobre essa 

população: enquanto a palavra ―protecção‖ aparecia 22 vezes na legislação, ―vigilância‖ 

é mencionada 32 vezes, sendo o foco do capítulo X – ―Da vigilância sobre os menores‖. 

A figura do juiz-pai, que determina a periculosidade da criança e, a partir disso, a 

melhor solução para seu caso, dispensando mesmo as partes de acusação e defesa, 

também emerge nesse momento (BUDÓ, 2013). 

Com essa nova justiça, consolida-se a categoria do ―menor‖. ―É neste momento 

que a palavra menor passa a se associar definitivamente a crianças pobres, a serem 

tuteladas pelo Estado para a preservação da ordem e asseguramento da modernização 

capitalista em curso‖ (MALAGUTI BATISTA, 2003a, p.69).  

Para Vianna (1997), é a própria detenção policial – mesmo antes da 

promulgação do Código – que criava ―os significados não explícitos no termo menores 

e não apenas o seu limite etário ou qualquer característica pessoal‖ (VIANNA, 1997, 

p.25). Não por acaso, esses ―menores‖ eram - e em certa medida ainda são- 

considerados como ―assunto de polícia‖. O termo ―menor‖, argumenta Vianna (1997), 

era o status definidor da identidade social da criança ou adolescente. Suas outras 

características eram resignadas a um status subordinado, que não se sobrepunham a essa 

cristalização.  



78 

 

Curiosamente, as reportagens de maior destaque em O Globo sobre o Código de 

Menores na década de 1920, serão relacionadas à questão do trabalho infantil e do 

acesso de crianças a teatros e cinemas. ―A lei, os menores e os theatros‖ dirá a chamada 

de capa do jornal em 4 de abril de 1928. A manchete tinha ainda foto - do deputado 

entrevistado -, algo raro naquele momento do jornalismo impresso. É possível perceber 

que naquele momento em O Globo o termo ―menor‖ ainda era usado para crianças de 

todas as classes sociais. A estigmatização da palavra não é absorvida imediatamente 

pela imprensa.  

 

Imagem 17 –O Globo, capa, 04/04/1928, Menores e os Theatros. 

 

Fonte: O Globo 

 

Pelas notícias, é possível perceber também que o Código de Menores era 

implementado em cada cidade em momentos e de formas distintas, a partir da decisão 

do Juiz de Menores. Por exemplo, em 6  de maio de 1927, O Globo anuncia que o 

Código entrou em vigor no Paraná, pois o juiz de Menores de Curitiba baixou uma 

circular dizendo que ―passará a ser subordinado aos preceitos da recente lei, todo o 
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trabalho dos menores em fabricas e estabelecimentos commerciais, etc.‖ (ENTROU, 

1927, p.5). Um ano depois, em 1 de junho de 1928, o jornal mostra um embate sobre a 

instauração do Código em Santos:  

 

O Sr. Carvalho Aranha, juiz de menores, por portaria de hontem, declarou 

permitir a entrada de menores nos espetáculos (...). Hontem mesmo, porém, 

foi dada á publicidade uma petição do procurador geral de órfãos, Sr. 

Gernesio Bonavide, na qual esse magistrado pede ao juiz Carvalho Aranha a 

revogação da licença, por julga-la contraria ao Codigo de Menores (OS 

MENORES, 1928, p. 6).  

 

Durante os 15 anos do primeiro período de governo de Getúlio Vargas, de 1930 

a 1945, há uma mudança no tratamento da infância pobre. É a fase de implantação do 

Estado Social brasileiro, segundo Antonio Carlos Gomes da Costa apud Malaguti 

Batista (2003a). Neste período, é criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), que 

conta com reformatórios, casas de correção, e escolas de aprendizagem de ofícios 

urbanos. Embora fizesse uso de políticas sociais como instrumento de ―incorporação 

das massas urbanas ao projeto nacional‖, o SAM tinha como base a ―orientação 

correcional repressiva‖ (MALAGUTI BATISTA, 2003a, p.71).  

 

A ‗orientação profissional‘ faz parte do processo de ‗recuperação‘ dos 

adolescentes, e o ensino profissionalizante parece ser a única alternativa para 

a juventude pobre; aspirar à integração por baixo no mercado de trabalho é a 

única perspectiva possível (Ibidem, p.72).  

  

A partir da década de 1930, o discurso da psiquiatria infantil ganha influência 

cada vez maior nas políticas para crianças e adolescentes no mundo. No Brasil, desde o 

início do século XX, o discurso médico será usado para classificar cada criança, 

diagnosticando se há possibilidade de recuperação e quais as formas de tratamento 

indicadas (RIZZINI, 2011). O Código de Menores de 1927 já englobava os saberes 

psiquiátricos e antropológicos na fundamentação do diagnóstico, cura e tratamento da 

criança delinquente. Na Era Vargas, essa tendência mundial se fortalece. Laudos de 

especialistas ganham cada vez mais importância no processo judiciário. A família e a 

escola se consolidam como as duas instituições responsáveis por controlar e disciplinar 

a infância. No entanto, esse movimento não representa necessariamente uma 

humanização das relações com a infância pobre, mas um sentido coercitivo na prática 

pedagógica (SCHEINVAR, 2002).  

A categoria do ―menor abandonado‖, não apenas no quesito material, mas 

também moral, simbolizará a falha da família em cumprir sua função e justificará a 
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intervenção do Estado para evitar que essa criança vítima do abandono dos pais se 

transforme em bandido, cumprindo seu destino de profecia que se autorrealiza. A culpa 

da criminalidade, nesses casos, recai sobre os próprios menores – muitas vezes 

―diagnosticados‖ com QI abaixo da média - e suas famílias, tidas como desorganizadas 

(BUDÓ, 2013). A responsabilidade do Estado e da sociedade é silenciada.  

No caso de O Globo, o discurso de recuperação dos ―menores‖ através da 

assistência social aliada à intervenção médica e profissionalização é exaltado, como 

pode ser visto na reportagem de página inteira de título ―São Paulo sob o regime do 

Estado Novo – Uma grande obra de assistência social‖. Ao falar sobre o Reformatório 

Modelo da capital, antigo Instituto Disciplinar, o jornal afirma: 

Com a organização dos servidos de assistencia social em São Paulo o 

estabelecimento perdera completamente seu antigo aspecto de casa 

correcional ou penitenciária, para se tornar o que é hoje, um verdadeiro 

educandario regido pelos princípios modernos da técnica medico-pedagogica 

de readaptação intensiva. O Reformatório Modelo está dotado de amplas e 

hygienicas oficinas de ensino profissional, tendo também salas de aula, 

piscina, gabinete dentário, consultorio médico, etc. Ao atingir a idade 

rezinlamentar, passa o menor que se encontra em condições consideradas 

annefalezias, a residir nas Colonias Famillares, onde encontra ambiente mais 

propício á sua readaptação completa na sociedade. O Serviço de Menores 

trata então de lhe conseguir trabalho digno e de accordo com a capacidade de 

cada um (...) (SÃO PAULO, 1938, p. 10).  

 

 Nessa e em outras reportagens do Globo desse período, os termos usados para 

se referir aos destinatários desses programas foram: ―infância abandonada e 

delinquente‖, ―desvalidos‖, ―menores insubmissos‖ e ―pervertidos‖. Essas instituições 

(reformatórios, colônias familiares, etc.), a técnica medico-pedagógica, o ensino 

profissional, a inserção precoce no mercado de trabalho, tudo isso era destinado a 

crianças de uma classe social específica, como demostram os termos ―abandonados‖, 

―desvalidos‖.  

É também da Era Vargas a primeira legislação brasileira que estabelece a 

maioridade penal aos 18 anos: o Código Penal de 1940. O art. 23, sob o Título III – ―Da 

responsabilidade‖, dizia que ―Os menores de dezoito anos são penalmente 

irresponsáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial‖ 

(BRASIL, 1940). O fato, no entanto, não ganha repercussão em O Globo. A principal 

reportagem do jornal sobre o Código, ―Vencida uma resistência de meio século‖ 

(VENCIDA, 1940, p. 7), sequer cita a questão da responsabilidade penal.  
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De 1945 a 1964 vem o período de decadência do SAM, no qual o caráter 

―seletivo, desumanizador e repressivo do sistema se mantém‖ (MALAGUTI BATISTA, 

2003a, p.74). A partir de 1957, O Globo dá destaque a pedidos de mudanças no Código 

de Menores. Segundo o jornal, uma das propostas dos Juízes de Menores era ―fazer 

cessar a intervenção da polícia na jurisdição de menores‖, como afirmou na reportagem 

―Menores deixariam de ser caso de polícia‖, de 21 de maio de 1957. O discurso da 

salvação por meio do trabalho continua aparecendo, tanto para crianças e adolescentes 

quanto para adultos:  

(...) disse o General Amauri Kruel ter sugerido também a criação de colônias 

agrícolas para Internação de Menores delinqüentes, de modo a tirá-los da 

ociosidade que são lançados, quando recolhidos à Delegacia de Menores, 

onde vivem, de resto, primários e reincidentes, em perigosa promiscuidade. 

Quanto ao condenado comum, particularmente os processados por vadiagem, 

sugeriu que fossem aproveitados na abertura de estradas e na construção da 

futura capital da República. A propósito, ponderou o General: ―O 

delinquente, para se regenerar, precisa, antes de tudo, trabalhar de sol a sol‖ 

(JUSTIÇA, 1957, p.16).  

 

Discutia-se também qual seria a nomenclatura adequada para as crianças 

enquadradas no Código, conforme aponta notícia de O Globo cujo título era ―Serão 

mesmo chamados de menores infratores‖: 

Apesar da oposição manifestada pelo Curador Eudoro Magalhães, a 

Comissão Especial reunida para estudar a elaboração do novo Código de 

Menores decidiu manter a designação de ―menores infratores‖ para aqueles 

que hajam cometido delitos. Ouvido a respeito pelo O GLOBO, o Curador de 

Menores do Distrito Federal declarou que seu voto fora em favor da 

denominação de ‗menores em estado de abandono‘, igualando assim os 

infratores aos demais (...) (SERÃO, 1957, p.6).  
 

Com o golpe e a instalação de uma ditadura civil-militar, a partir de 1964, o 

Estado brasileiro se torna ainda mais autoritário, com implantação da Doutrina de 

Segurança Nacional, que passa a orientar toda a vida política, social, cultural, 

econômica e educacional do país (COIMBRA, 2001).  

 

O ponto de partida da Doutrina de Segurança Nacional foi a revisão do 

conceito de "defesa nacional", concebido tradicionalmente como proteção de 

fronteiras contra eventuais ataques externos. Esse conceito, ao final dos anos 

60, mudou para uma nova doutrina: a luta contra o inimigo principal, as 

"forças internas de agitação". Esta revisão apoiava-se na bipolarização do 

mundo advinda com a chamada "guerra fria". De um lado, os comprometidos 

com a ―democracia": os Estados Unidos e seus aliados; de outro, os alinhados 

com o "comunismo internacional": a União Soviética, os países "satélites" e 

"os comunistas" (Ibidem, p. 205).  
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Nesse contexto, o tratamento da infância pobre também é enquadrado na ideia de 

defesa do Estado. Como reflexo disso, surge a Política Nacional de Bem Estar do 

Menor (PNBEM) e a elaboração do novo Código de Menores, de 1979, ―dirigido aos 

menores em situação irregular‖, que fortalece a figura do juiz e não menciona nenhum 

direito da criança (MALAGUTI BATISTA, 2003a). Mais uma vez, a legislação não 

trata de toda e qualquer criança ou adolescente. O Código de Menores de 1979 tem os 

mesmos destinatários da lei de 1927: menores de 18 anos em situação de marginalidade 

social, quais sejam: situação de pobreza; quebra de valores e padrões de comportamento 

cultural; alto índice de natalidade; atividades marginalizadas; alto índice de alcoolismo; 

alto índice de violência e criminalidade; alimentação deficiente; promiscuidade 

habitacional e mendicância (BUDÓ, 2013).  

O novo Código é noticiado em O Globo com argumentos favoráveis e 

contrários, que questionam as condições de aprisionamento dos adolescentes e a própria 

eficácia da punição, como pode ser visto no trecho: ―traz de volta, entretanto, uma 

questão talvez tão antiga quanto a própria história da Justiça: até que ponto as leis 

podem solucionar problemas que merecem não medidas punitivas, mas soluções amplas 

para falhas da própria sociedade?‖ (REALISTA, 1979, p.4). A reflexão sobre a eficácia 

da punição é um ponto importante frente a propostas de penas mais rigorosas ou mais 

amplas, como no caso da redução da maioridade penal. Muitas vezes, porém, fica de 

lado nos jornais, sobreposta pelo discurso de que é preciso punir, independente do 

resultado.  

Embora o título da reportagem aponte supostas qualidades do Código, ―Realista, 

feito para o Brasil e baseado na prática, dizem juízes‖, o texto inicia com crítica 

contundente do promotor João Benedito Marques, ex-presidente da FEEM de São 

Paulo, para quem o novo Código é um ―dispositivo repressivo e medieval‖. A esse 

posicionamento, se contrapõe a opinião do juiz Alyrio Cavallieri, também entrevistado 

pelo O Globo, que defende o Código como ―moderníssimo e muito avançado‖.  

O jornal destaca também a nova terminologia sugerida pelo Código: ―As 

denominações ‗abandonado‘, ‗delinquente‘, ‗infrator‘, ‗transviado‘, foram substituídas 

por uma única expressão: ‗menor em situação irregular‘, que abrange todos os casos 

previstos no novo Código‖. Conforme aponta Álvarez (2014), crianças abandonadas 

também eram consideradas ―em situação irregular‖, ou seja, criminalizadas. 
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Imagem 18 – O Globo, p. 10, 4/11/1979. Novo Código de Menores.  

 

Fonte: O Globo 

 

Nos anos 1970 e 1980, o termo ―menor‖ já está definitivamente associado à 

condição de pobreza e/ou criminalidade em O Globo - geralmente acompanhado de 

outras palavras que reforçam esse sentido, como aparecem nos títulos: ―Menor carente – 

um problema que começa em casa e se agrava nas ruas‖ (DADDARIO, 1978, p. 2); 

―Menores criminosos – As leis proíbem sua prisão. Pior para as leis‖ (DA FONSECA, 

1979, p. 5); ―Menor abandonado, desafio nacional‖ (MENOR, 1979, p. 22).  

Outro termo usado para se referir às crianças e adolescentes pobres que 

praticavam crimes era ―pivete‖. A reportagem ―Funabem alerta sociedade para a 

delinqüência juvenil‖ mostra que a escolha das palavras diz mais sobre a condição 

social do jovem e suas práticas do que sobre sua idade:  
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(...) casos como o de terça-feira passada, quando um pivete assassinou um 

menino com um tiro nas costas. C, de 14 anos, o pivete, era um problema tão 

sério para seus pais, que eles mesmos decidiram entrega-lo ao Juizado de 

Menores. (...) Estava em um ônibus quando o estudante Idyl Duque de 

Estrada Bastos Neto, sem querer, pisou em seu pé. (...). Hidyl tinha 15 anos 

(FUNABEM, 1983, p. 11).  

 

Embora os adolescentes tenham apenas um ano de diferença, suas descrições 

produzem sentidos diversos. Um é retratado como estudante e o outro com o aposto de 

―o pivete‖, o problema, inclusive para os pais. O entretítulo da reportagem também 

busca diferenciar os dois adolescentes: ―Pivete que matou menino fará exame 

psiquiátrico‖. Um é ―pivete‖, outro é ―menino‖, não são semelhantes, não pertencem ao 

mesmo grupo semântico e social, a diferença não está na idade, de certo.  

Do período da ditadura civil-militar vem também a criação da Funabem 

(Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) e das Febem 

(Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor), órgãos estaduais, que, segundo 

Malaguti Batista (2003a), propagam o discurso ideológico fortalecedor das 

representações negativas da juventude pobre. Do SAM à Funabem, as instituições para 

―menores‖ funcionarão ―ao longo das décadas, muito mais como instrumento de 

marginalização da população pobre do que como instrumento de ampliação efetiva da 

cidadania‖ (ÁLVAREZ, 2014).  

Em O Globo, as notícias sobre a Funabem variam entre elogios ao trabalho 

realizado e críticas à violência e condições precárias das instituições. A reportagem ―O 

grande trabalho da LBA e Funabem‖, de página inteira, traz fotos de crianças dormindo e 

brincando e inicia assim:  

 

O trabalho que é realizado pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM) e pela Legião brasileira de Assistência (LBA) é conhecido de 

todo o Brasil, por sua presença constante ao lado, principalmente, das 

camadas menos favorecidas da população (O GRANDE, 1982, p. 65).  

 

Por outro lado, o jornal também acata a denúncia da assistente social Norma 

Rodrigoli, demitida da Escola João Luiz Alves, na reportagem ―Na Funabem, educação 

é sinônimo de violência‖:  

- De outubro para cá, quando o Major Benur assumiu a direção da escola, 

houve uma escalada de violência. Sem conhecer ninguém – técnicos, alunos e 

funcionários – o major liberou o espancamento de alunos. Uma situação 

absolutamente irregular (...). O Major Benur, além de liberar o castigo físico, 

mandou construir uma cela. As crianças são castigadas e jogadas dentro dessa 

cela que chamam de ―sala de reflexão‖. Na verdade, deveriam chamar de 

―sala para curar pancadas‖, que é o que acontece (NA FUNABEM, 1984, 

p.4).  
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Desde o final da década de 1970, movimentos populares reivindicavam 

mudanças no tratamento das crianças e adolescentes classificadas como ―menores‖. 

Projetos como a Pastoral do Menor, da Igreja Católica, e a Educação Social de Rua, da 

sociedade civil, que trabalhava para propiciar a autonomia dos meninos e meninas de 

rua, propunham uma nova concepção da criança como sujeito de direitos, cidadã, e não 

apenas como objeto alvo de políticas assistencialistas e de controle por parte do Estado 

(BUDÓ, 2013).  

No contexto de redemocratização do início da década de 1990, e inspirado na 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989, da qual o Brasil é 

signatário, a assinatura do Estatuto da Criança e do Adolescente vem preencher essa 

lacuna de garantia de direitos e proteção integral à infância e adolescência. Segundo 

Campos; Salla; Alvarez (2015), é uma tentativa de romper com as antigas concepções 

higienistas, assistencialistas e repressoras no tratamento à infância e juventude pobres.   

O ECA é resultado dessa construção coletiva, baseada na concepção da criança e 

do adolescente como ―sujeitos de direitos‖ em ―condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento‖.  

 

Isso significa que toda a proteção destinada às crianças não resulta de atos 

benevolentes concedidos pelo poder público ou pelos indivíduos e 

instituições privadas: trata-se de direitos fundamentais inerentes às crianças, 

enquanto seres humanos em desenvolvimento (BUDÓ, 2013, p.78).   

 

As mudanças trazidas pelo ECA se refletem também na linguagem: não se trata 

de mais um Código para ―menores‖, mas um Estatuto para crianças e adolescentes; o 

desvio da norma penal por menores de 18 anos não é mais chamado de crime e, sim, de 

ato infracional; a intervenção do Estado nesses casos é nomeada de medida 

socioeducativa.  

 Embora garanta a proteção integral da criança e do adolescente, o Estatuto não 

deixa de prever medidas cabíveis em casos de atos infracionais. Assim como a 

Constituição de 1988, o ECA garante inimputabilidade aos menores de 18 anos, ao 

mesmo tempo que os coloca sujeitos às medidas previstas nesta Lei, quais sejam: 

advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade 

assistida; inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento 

educacional, por no máximo três anos  (BRASIL, 1990).  
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Desde seus primeiros anos, a suposta permissividade do ECA é criticada em O 

Globo. Antes mesmo de a lei entrar em vigor, em agosto de 1990, o jornal traz 

entrevista pingue-pongue de meia página com o Juiz de Menores, Liborni Siqueira, sob 

o título ―‗Estatuto estimulará a marginalidade‘‖.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrará em vigor a 15 de 

outubro, substituindo o Código de Menores, estimulará a marginalidade entre 

meninos de rua e legalizará o tráfico de crianças. A tese é do Juiz de Menores 

Liborni Siqueira, conhecido por decisões polêmicas como a portaria baixada 

em janeiro – e até hoje não cumprida – determinando o recolhimento dos 

meninos de rua e proibindo, no Município, adoções por estrangeiros. À frente 

do Juizado há três anos, Liborni não se acanha de ser um dos primeiros a 

apontar falhas no Estatuto, elaborado a partir de propostas de grupos de 

assistência de meninos de rua. Lembrando que poucos juízes de menores 

participaram da elaboração da nova lei, ele acredita que o Estatuto acabará 

levando à redução da responsabilidade penal, já que proíbe a prisão de 

menores, a não ser em flagrante (ESTATUTO, 1990, p. 37).  

 

Continuamente, o jornal reforça o sentido de impunidade do ECA em notícias 

sobre criminalidade juvenil. Em setembro de 1991, a reportagem ―Meninos de rua, 

problema de difícil solução‖ traz o entretítulo ―Certeza da impunidade serve de 

incentivo à prática de delitos‖, com o seguinte texto:  

 

Embora os policiais e a direção da loja soubessem que eles haviam praticado 

o delito, nada pôde ser feito. Segundo a gerente, a explicação dada pelos 

policiais é que desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente ficou 

mais difícil cobrir delitos praticados por menores (MENDONÇA E 

GALVÃO, 1991, p. 38).  

 

Ainda em 1991, O Globo traz uma reportagem com tom quase editorial que 

questiona a possibilidade de votar e dirigir aos 16 anos em oposição à maioridade penal 

aos 18. Título e subtítulo não deixam dúvidas dos sentidos produzidos pelo jornal: ―Para 

os jovens, a lei da impunidade – Com 16 anos, o brasileiro vai poder dirigir e já pode 

votar, mas não tem deveres legais‖.   

O posicionamento aparece também no texto da reportagem, mesmo fora da fala 

das fontes: 

 

O Brasil que se moderniza concedendo direito de voto aos menores, vendo 

ser aprovada, esta semana, pela Câmara dos Deputados, a concessão de 

carteira de motorista aos jovens com pelo menos 16 anos, além de premiá-los 

com acesso a contas bancárias e cartões de crédito, ainda não se preocupou 

em impor contrapartidas legais a esses novos cidadãos. Num País de 140 

milhões de habitantes, 75 milhões têm salvo-conduto para delinquir (PARA 

OS JOVENS, 1991, p. 8).  
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O discurso de impunidade serve, muitas vezes, como argumento para as 

propostas de redução da maioridade penal que já começam a aparecer na década de 

1990. Essa associação, porém, nem sempre é direta. Em 1996, logo abaixo da 

reportagem ―Governo federal descarta mudança no Estatuto‖, sobre o debate da 

maioridade penal, O Globo noticia que um adolescente recentemente apreendido já 

tinha arrombado uma loja seis meses antes: 

 

Não é a primeira vez que o menor F. – fotografado segunda-feira pelo 

GLOBO quando assaltava um motorista na Avenida Atlântica – é pego em 

flagrante cometendo um delito. No dia 10 de fevereiro deste ano, ele foi 

detido quando arrombava uma loja em Botafogo, com outros dois menores. 

Na época, a medida aplicada pelo Juizado de Menores foi entregá-lo 

provisoriamente aos responsáveis, com o compromisso de que voltaria no dia 

15 de abril para uma audiência. Ele, porém, jamais retornou (NUNES e 

ELEUTÉRIO, 1996, p. 13).  

 

O parágrafo inicial e título que enfoca a reincidência do adolescente -―Menor 

arrombou uma loja há seis meses‖ - reforçam o sentido de impunidade no que tange 

adolescentes em conflito com a lei e dão força para o subtítulo da notícia acima, sobre a 

maioridade penal: ―General reafirma sua posição e diz que lei é ‗anacrônica e altamente 

permissiva para o desenvolvimento da delinquência‘‖.  
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Imagem 19 – O Globo, p.13, 22/08/1996. Mudança no Estatuto.  

 

Fonte: O Globo 

 

Com a implementação do ECA, o termo menor
26

, que remetia ao antigo Código 

de Menores, passou a ser considerado inapropriado devido seu aspecto estigmatizado 

(MALAGUTI BATISTA, 2003a). Mesmo assim, continuou presente em O Globo e no 

Extra, como pode ser visto ao longo dos anos 1990 e 2000, continuamente associado à 

expressão ―menor infrator‖ - como nos títulos ―Grupo resgata oito menores infratores‖ 

(GRUPO, 1991, p. 10), ―Menores infratores fazem funcionários de reféns‖ (NUNES, 

MARTINS, 1997, p.11), ―Menor infrator volta às ruas antes do tempo‖ (TORRES, 

2003, p.18), ―Dos menores infratores, 80% fogem sem cumprir a pena‖ (DOS 

MENORES, 2007, capa) - ou a notícias referentes à criminalidade, como ―Idosos são 

alvos de menores em Copacabana (NUNES, GONÇALVES, 1998, p. 20), ―Menores 

                                                             
26

 Glossário da Andi – Comunicação e Direitos - www.andi.org.br/glossario/menor 
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atacam em Ipanema (MENORES, 2002, p.13) e ―Menores atacam no Leblon‖ 

(PESSOA, GARIA, 2000, p. 14)
27

. 

Nesse último e em outros tantos casos, o termo ―menor‖ ganha também um 

imagem, um visual a ser temido: um menino negro, magro, descalço, com boné ou 

capuz. Apesar da fragilidade que sua idade - ―aparentando 12 anos de idade‖ - e seu 

corpo apresentam, o discurso do jovem agressivo e perigoso é construída também com 

as fotos escolhidas – em uma, o adolescente com a mão dentro da janela do carro, na 

outra, simbolizando uma arma com as mãos.  

O leitor que folhear o jornal e prestar atenção apenas nas fotos e no título e 

subtítulo -―Tabeliã é vítima de menino de rua em sinal de trânsito perto do Jardim de 

Alah‖-, sem parar para ler a reportagem inteira, não saberá que a tentativa de assalto não 

se concretizou. A tabeliã segurou o celular e o menino fugiu.  

 

Imagem 20 – O Globo, p.14, 15/09/2000. Menores no Leblon.  

 

Fonte: O Globo 

                                                             
27

 Selecionamos alguns títulos que nos chamaram atenção dentre os inúmeros textos que relacionavam o 

termo menor ao crime/pobreza.  
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Assim, o uso da palavra ―menor‖ produz, quase automaticamente, o sentido de 

criminalização da criança ou adolescente em questão, independente da situação. 

Exemplo disso é a reportagem de O Globo de 11 de janeiro de 1999, de título ―Oficial 

da PM mata menor na Gávea‖. A escolha do termo ―menor‖ não é mero acaso. De fato, 

esse título só é possível porque se trata de uma criança pobre e/ou com incidências 

criminais. E isso está consolidado na memória discursiva do leitor, que assimila esses 

sentidos já com a leitura apenas do título.   

Os sentidos produzidos caso ―menor‖ fosse substituído por ―criança‖ ou 

―adolescente‖ seriam muito diferentes. Mesmo quando na posição de vítima, como no 

caso, o termo ―menor‖ indica a criminalização e o texto corrobora o mesmo sentido 

como justificativa para a ação do oficial.  

 

Ronaldo de Paiva Faria, de 16 anos, foi morto no início da madrugada de 

ontem, com um tiro na cabeça e outro no tórax, pelo tenente médico da 

Polícia Militar, Luiz Eduardo Andrade Salgado, de 36 anos. O crime 

aconteceu a poucos metros do sinal de trânsito da Auto Estrada Lagoa Barra, 

na pista em direção à Lagoa em frente à Praça Sibelius, na Gávea. O tenente 

se apresentou na 15° DP (Gávea) e disse que atirou porque o adolescente e 

mais dois menores tentaram rendê-lo para roubar seu carro quando ele 

aguardava a abertura do sinal. Ronaldo, que respondeu a vários processos por 

assaltos na Zonal Sul, fugira no último dia 20 do presídio Muniz Sodré, onde 

estava internado por determinação da 2° Vara da Infância e Adolescência. Ele 

também já fugira do Instituto Padre Severino e da escola correcional João 

Luiz Alves (SEARA, AMORA, 1999, p. 12). 

 

Outra marca discursiva presente nos jornais depois da implementação do ECA é 

a tarja preta nos olhos das crianças e adolescentes criminalizados. Como o Estatuto 

garante a proteção dos adolescentes em conflito com a lei, que não podem ser 

identificados, a imprensa usa esse recurso para não abrir mão da exploração da imagem. 

Assim, a criança que aparece no jornal com a tarja nos olhos já é automaticamente 

identificada como ―infratora‖.  
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Imagem 21 – O Globo, p. 20, 20/05/1998. Idosos e Menores em Copacabana.  

 

Fonte: O Globo 

 

Embora ainda apareçam, termos como ―pivetes‖ e ―delinquentes‖ vão perdendo 

força no vocabulário jornalístico no início do século XXI. Na década de 2000, O Globo 

traz três vezes o termo ―pivetes‖ no título de notícias referentes a adolescentes em 

conflito com a lei. Nas décadas de 1980 e 1990, foram 38 e 12 citações no título, 

respectivamente
28

.  

O termo ―menor‖, entretanto, continua sendo muito usado sob seu aspecto 

segregador e criminalizador, como pode ser visto no trecho da reportagem ―Insegurança 

e escuridão dividem o espaço‖:  

 

A falta de iluminação e de vigilância divide o Largo do Machado. Quando 

anoitece, o pedaço próximo à Rua do Catete mantém os hábitos de anos atrás, 

quando era comum que a praça fosse frequentada por idosos, pais e filhos e 

alunos do Colégio Estadual Amaro Cavalcanti. Já a metade que faz limite 

com a igreja de Nossa Senhora da Glória virou espécie de acampamento de 

moradores de rua, usuários de drogas e menores (VICTOR, 2009, p. 19).  

 

Do lado seguro da praça, ficam as crianças que são ―filhos‖, ―alunos‖; do outro 

lado, ficam as crianças perigosas, os ―menores‖, aqueles que vivem na rua, que usam 

drogas, como reforçam as fotos e sua legenda.  

 

 

 

 

                                                             
28 Como o acervo digital do Extra ainda não possui todos os recursos disponibilizados no do Globo, essa 

contagem não foi possível.  
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Imagem 22 - O Globo, p.12, 19/03/2009. Menores cheiram cola.  

 

Fonte: O Globo 

 

Mesmo em 2015, ―menor‖ ainda aparece com frequência nos jornais. No Extra, 

no período analisado, 12 títulos utilizavam a palavra ―menor‖; em O Globo, foram 

quatro. Em ambos os jornais, sempre associada a notícias de violência e se referindo a 

crianças e adolescentes na prática do crime.  

―Menores infratores libertados‖ e ―Menor é detido com drogas em Belford 

Roxo‖ são exemplos de títulos do Extra em 28 de abril e 11 de junho, respectivamente. 

Quando o menor de idade é a vítima, e não o agressor, o termo é substituído, como no 

título: ―Menina de 13 anos é baleada na porta de igreja em Bangu‖, de 20 de abril.  No 

entanto, a identificação como ―menor‖ nos casos de crianças e adolescentes vítimas da 

violência reitera o discurso de envolvimento com o crime, como no título: ―Menor de 17 

anos é baleado em troca de tiros com a PM‖, de 2 de maio. Os sentidos trazidos pela 

frase não são os de um adolescente inocente vítima da violência, no caso, policial, mas 

de um ―menor‖, com toda a estigmatização que o termo envolve, que trocava tiros com 

a polícia, ou seja, que carregava sua parcela de ―culpa‖.  

 

2.3 - Ainda a impunidade 

 

Segundo Batista (2002), a pena é vista, inclusive pela mídia, como ―rito sagrado 

de solução de conflitos‖. ―A equação penal – se houve delito, tem que haver pena - é a 

lente ideológica que se interpõe entre o olhar da mídia e a vida, privada ou pública‖ (p. 

4). Nesse contexto, as garantias do Estado democrático de direito – devido processo 
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legal, plenitude de defesa, presunção de inocência, entre outros – aparecem na mídia 

como um estorvo, burocracias que impedem o ―correto funcionamento‖ do sistema 

penal e da pena.  

Como os adolescentes em conflito com a lei não se enquadram nessa equação 

penal – embora sofram medidas socioeducativas -, o enquadramento da imprensa sobre 

a criminalidade juvenil e a maioridade penal, em 2015, ainda reiterava o discurso da 

impunidade. Seja pela suposta permissividade do ECA, seja pela falta de eficiência da 

polícia ou mesmo pelas más condições dos locais de internação dos adolescentes em 

conflito com a lei.  

Em abril, enquanto a Comissão Especial da Câmara dos Deputados avaliava a 

PEC 171, as Varas da Infância e da Juventude do Rio realizaram uma série de 

audiências para avaliar a situação de 29 adolescentes internados em cumprimento de 

medidas socioeducativas. O resultado de uma dessas audiências foi a extinção de quatro 

processos e a regressão da pena de 18 desses jovens: 15 foram para a semiliberdade, que 

garante o direito de ir para casa apenas aos fins de semanas, e três receberam liberdade 

assistida, ou seja, continuarão sendo acompanhados pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social.  

No entanto, o título da reportagem do Extra sobre o episódio é ―Menores 

infratores libertados‖, produzindo sentidos de que esses adolescentes estavam sendo 

colocados em liberdade sem nenhum tipo de acompanhamento, impunes. O corpo do 

texto explicará as condições dessa ―liberdade‖ e a origem das audiências, iniciadas no 

mês anterior após rebelião numa unidade do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase): ―Na ocasião, 310 internos superlotavam o local, que tem 

capacidade para 220 menores‖ (SERRA, 2015, p.9). A construção da frase no jornal, 

porém, coloca os adolescentes como os sujeitos ativos da superlotação, trazendo 

culpabilização, como se fossem eles os responsáveis por superlotar o espaço, 

silenciando o papel do Estado na administração das Unidades e no gerenciamento da 

segurança pública.  

Em O Globo, o episódio será retomado em outras reportagens, reiterando os 

sentidos de impunidade para os adolescentes. A matéria ―Na região, número de jovens 

detidos é maior que o de adultos‖, de 21 de maio, além de reforçar a ideia dos 

adolescentes como ameaça à segurança pública, aborda a questão na fala do procurador 

Márcio Mothé.  
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- Havia um mandado de apreensão contra um dos adolescentes que 

esfaquearam o atleta de remo – disse o procurador Márcio Mothé. - Ele havia 

sido apreendido em outubro passado e já estava na rua cometendo um crime 

mais grave. Agora, mais essa tragédia (o médico esfaqueado na Lagoa). O 

Ministério Público travou uma luta contra a liberação desenfreada de 

menores das unidades de internação e ainda foi criticado. Um mutirão 

despejou dezenas de infratores nas ruas, sem o mínimo de ressocialização, 

em razão da suposta precariedade das unidades (NA REGIÃO, 2015, p. 14).  

 

O endurecimento do ECA e a redução da maioridade penal são vistos como 

soluções para a suposta impunidade, expressa nas falas de autoridades policiais e 

políticas retratadas nos jornais.  

 

Para Mothé, está mais do que na hora de os parlamentares discutirem 

mudanças urgentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como no 

Estatuto do Desarmamento: - Os parlamentares precisam ficar atentos a essa 

realidade. Como pode alguém portar uma faca e isso não configurar infração 

penal? Os menores que antes furtavam agora roubam e, pior, praticam 

latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Por trás, uma lei retrógrada que 

favorece isso tudo. Até quando? – disse Mothé, que defende o aumento do 

prazo de internação para traficantes, entre outras medidas (Ibidem, p.14).  

 

Nos três meses analisados, O Globo traz uma reportagem que apresenta 

argumentos anti-punitivistas com consistência. ―Explosão Carcerária‖ é baseada no 

Mapa do Encarceramento, pesquisa realizada pelo Governo Federal e divulgada, por 

parte do Executivo, como tentativa de se opor à redução da maioridade penal. É uma 

das poucas vezes que o jornal dá voz ao discurso de que ―aumentar penas não reduz a 

criminalidade‖, que programas de repressão nem sempre apresentam ―resultados 

duradouros‖ e que o sistema penal não pune com mais rigor os crimes violentos, como 

homicídios.   

 

- Pernambuco fez mais prisões e conseguiu diminuir os homicídios, mas 

gerou uma crise no sistema penitenciário, que é relevante e tem que ser 

considerada. Em Minas Gerais, num primeiro momento, houve mais 

encarceramento e redução dos homicídios, logo depois se viu um crescimento 

dos homicídios, e o encarceramento continuou – explicou Jacqueline.  

Ao todo, 49,1% dos presos no Brasil foram condenados por crimes 

relacionados ao patrimônio, como roubo e furto. Se somados aos condenados 

por delitos relacionados a drogas, esse percentual chega a 74,4%. Respondem 

por homicídios 11,9%, segundo o estudo (MARIZ, 2015, p.1).  

 

A reportagem de uma página, com infográfico central, se diferencia do restante 

da cobertura analisada também pelas fontes ouvidas: nenhum policial ou integrante do 

sistema penal – juiz, promotor, defensor, etc. -. As falas são do secretário nacional da 

Juventude, Gabriel Medina, e da socióloga autora do Mapa do Encarceramento, 

Jacqueline Sinhoretto.  
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É um ponto fora da curva, já que O Globo enfatiza a punição mesmo nas 

reportagens que trazem alternativas para a redução da maioridade penal ou que criticam 

a situação das instituições para adolescentes em conflito com a lei. Por exemplo, na 

matéria ―Governo quer mais punição para aliciadores‖ o foco está em punir mais, ainda 

que não seja o adolescente.  

 

Segundo Edinho, o objetivo do governo é focar em propostas que reduzam a 

impunidade. – Tem que haver uma priorização de uma mudança na legislação 

para penalizar adultos que se utilizam dos menores para a prática criminosa – 

afirmou o ministro. (DAMÉ, ÉBOLI, JUNGBLUT, 2015, P.2).  
 

Outro exemplo significativo dessa postura é a reportagem ―Unidades para 

menores parecem presídios‖, publicada sob a retranca ―Juventude Ameaçada‖. Ao 

apontar os problemas que o sistema socioeducativo enfrenta na prática, o jornal reforça 

o sentido de ineficácia, o relacionando com o discurso da impunidade.  

 

Essas condições e a superlotação têm levado juízes a não aplicar medidas de 

internação. Há 23.658 jovens entre 12 e 21 anos privados de liberdade no 

país. – Num cenário péssimo, os juízes pensam: ―vou mandar esse garoto de 

12, 13 anos para um local nessas condições?‖ Eles acabam determinando 

outra medida – diz a juíza Maria Roseli Guiessmann, presidente da 

Associação Brasileira dos Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da 

Infância e Juventude.  

Promotor da Infância e Juventude de Natal, Marcus Aurélio de Freitas Barros 

conta que, desde 2012, magistrados do Rio Grande do Norte vêm 

substituindo medidas de internação (MARIZ, 2015, p.6).  

  

 Na reportagem de página inteira, nenhuma linha sobre quais são os atos 

infracionais mais cometidos por esses jovens, quais medidas alternativas poderiam ser 

aplicadas, nenhum questionamento se o problema da superlotação é falta de unidades ou 

excesso de encarceramento.  

Decretar a ―falência‖ de um modelo de segurança pública é uma maneira de 

abrir espaço para outras propostas. Dizer que ―superlotação, insalubridade, ócio, falta de 

separação por idade ou delito valem tanto para as cadeias que recebem adultos quanto 

para o modelo que pretende recuperar jovens infratores‖ (MARIZ, 2015, p.6) é uma 

forma de dizer que a redução da maioridade penal não representará tanta mudança na 

vida dos adolescentes encarcerados, mas poderá acabar com a ―impunidade‖ permitida 

pelo ECA.  

Não por acaso, o personagem que inicia e termina a reportagem é um 

adolescente condenado por homicídio, embora esses sejam a minoria entre aqueles em 

conflito com a lei, e que já passou por diversas apreensões. ―Três apreensões por tráfico, 
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quatro roubos à mão armada e um homicídio constam da ficha do adolescente. Com 15 

anos, de pele branca e fala calma, ele já passou por quatro centros de internação de 

menores‖ (MARIZ, 2015, p.6). Ou seja, um adolescente perigoso, violento e impune.  

No dia seguinte, O Globo, ainda sob a retranca ―Juventude Ameaçada‖, volta a 

criticar a situação das unidades de internação para adolescentes em conflito com a lei. 

Desta vez, a partir da perspectiva educacional. Faltam salas de aula, equipamentos e 

professores, segundo a reportagem ―Educação é precária nas unidades para menores‖. 

Em quase uma página, nenhum exemplo positivo, mesmo no Sudeste, ―onde 80,4% das 

unidades têm espaço adequado à profissionalização‖, nenhuma fonte que sugira como 

solucionar a questão. A única ―saída‖ apontada vem da fala de um dos internos: 

 

Maior de idade, ele dá uma resposta curiosa quando questionado sobre a 

redução da maioridade para 16 anos. Defende que seria muito melhor estar 

em um presídio, tese repetida por outros dois internos ouvidos em ocasiões 

diferentes.  

- Acho uma coisa boa no presídio. Você vai ter visita íntima, entre vários 

tipos de comida. Você mesmo pode cozinhar. Lá tem cigarro. Aqui tudo é 

medida disciplinar, não pode nada – reclama (MARIZ, 2015, p. 6).  

 

 No discurso do jornal, a redução da maioridade penal aparece como um desejo 

dos próprios adolescentes que seriam encarcerados. Uma vantagem, algo positivo para 

ambos os lados: sociedade e marginalizados.  

Em reportagem subsequente da série ―Juventude ameçada‖, O Globo continua a 

tentativa de dimunir o impacto de uma possível redução da maioridade penal. Na notícia 

―Em SP, crime hediondo é minoria entre infratores‖, os sentidos produzidos sobre os 

baixos índices de homicídios praticados por adolescentes é usado como argumento para, 

por um lado, mostrar que poucos jovens seriam atingidos pela redução e, ao mesmo 

tempo, desqualificar outra proposta que corre em paralelo – o aumento do tempo de 

internação previsto no ECA de três para 10 anos -, reforçando, mais uma vez, uma 

suposta impunidade.  

 

Caso a proposta de aumentar de três para dez anos o tempo de internação 

para menores que cometerem crimes hediondos seja aprovada, ela não 

atingirá praticamente ninguém da Fundação Casa, antiga Febem, na cidade de 

São Paulo. (...) 

O estudo revela que uma minoria dos jovens condedanos cumpre os três anos 

de internação, máximo previsto no Estatudo da Criança e do Adolescente; 

0,6% ficaram mais de dois anos internados; e só 0,1% três anos. (...) 

O promotor Tiago Rodriguez critica a proposta de aumentar o tempo de 

internação para dez anos, de autoria do senador José Serra (PSDB – SP): - 

Porque vamos alterar o prazo máximo de três anos se sequer esse prazo é 

utilizado? (GUANDELINE, 2015, p.7).  
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A série de reportagens críticas ao sistema carcerário e socioeducativo culmina 

não em propostas que busquem alternativas para a segurança pública que não o 

endurecimento penal, mas em editorial que reforça o discurso do encarceramento. No 

texto ―Crise dos presídios não invalida redução da maioridade‖, O Globo admite, mais 

uma vez, que ―a política penitenciária está falida‖, mas que, mesmo assim, ―é preciso 

construir mais presídios‖ e que ―celas superlotadas e proteção da sociedade contra a 

explosiva criminalidade juvenil são coisas distintas‖ (CRISE, 2015, p. 14). O editorial é 

uma crítica à divulgação do Mapa do Encarceramento – este que deu origem a única 

reportagem com discurso anti-punitivista no jonal: ―em vez em de discutir seriamente a 

questão em si, o governo federal transformou a superlotação das prisões em bandeira 

contra a redução, no Estatuto da Criança e do Adolescente, do limite da imputabilidade 

penal de jovens delinquentes‖ (Ibidem).  

Já o Extra, embora reforçe o sentido de medo nas reportagens sobre 

criminalidade juvenil, não enfatiza a questão da punição a partir do discurso de que os 

adolescentes ficam impunes ou de que é preciso punir mais. Com algumas poucas 

exceções no período analisado - como o caso dos adolescentes que receberam 

progressão na medida de internação, anteriormente citado-, o clamor pela punição não 

aparece com frequência. Nas notícias relativas à redução da maioridade penal, o termo 

―impunidade‖ aparece apenas uma vez no período, em uma nota que trata da proposta 

do governo para aumentar a pena para adultos que aliciam adolescentes para o crime: 

―Segundo ele (ministro da Secretaria de Comunicação Social Edinho Silva), também 

serão feitas sugestões para o combate à impunidade e promoção de inclusão social‖ 

(CORRUPÇÃO, 2015, p.9).  

Assim como O Globo, o Extra abre espaço para críticas às instituições de 

detenção juvenil, sem, no entanto, usar disso como argumento para redução da 

maioridade penal. No período analisado, foram cinco notícias que expunham a 

precariedade dos abrigos. Alguns exemplos: ―(...) o local estava em péssimas condições 

e não tinha capacidade para abrigar os 13 internos que viviam ali. (...) No local, entre 

outros problemas, faltam camas para os internos e foram usadas telhas de amianto, o 

que é ilegal‖ (JUSTIÇA, 2015, p. 5);  ―Em vistoria na unidade, há um mês, o presidente 

do sindicato João Luiz Rodrigues constatou falta de água encanada, péssimas condições 

de higiene e presença de 149 jovens onde deveria haver 80‖ (JUNQUEIRA, 2015, p.5).  
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O maior exemplo da postura diferenciada do Extra em relação à questão da 

punição é a matéria de 26 de maio de 2015, ainda no embalo da morte do médico Jaime 

Gold, de título: ―Às vezes, só um puxão de orelhas resolve‖. O texto relata o caso de um 

menino de 13 anos detido por furtar o cordão de uma mulher e que teria encontrado 

salvação na família e na escola. Em contraponto, aparece seu colega, que também 

participou do roubo, mas não teve a mesma ―sorte‖.  

- ―Demos uma bronca nele e proibimos de andar com aquele menino. Foi um 

susto. Ele é um bom garoto. Só precisava entrar na linha‖ – disse a mae de Z, 

cozinheira de um pequeno restaurante no Morro do Tuiutí, onde a família 

mora. (...) A rotina dele, agora, é ficar de 7h às 15h no colégio. Depois vai 

para casa, brinca na vila onde mora e tira um tempo para o dever de casa. (...) 

Já Y., a criança que pegou o cordão no dia do crime – e passou para Z., que 

no susto, jogou a joia em um bueiro -, segue fora da escola. O menino é 

analfabeto e confessou que segue praticando pequenos furtos nos bairros de 

São Cristóvão e Benfica. (...) A mãe de Y. já foi internada quatro vezes para 

se tratar de problemas com drogas (ÀS VEZES, 2015, p. 12).  

 

O discurso adotado pelo Extra busca fora das instâncias penais a solução para a 

questão da criminalidade infantojuvenil, reforçando a importância da educação e da 

família. Nesse sentido, o jornal apresenta uma cobertura mais complexificada, mas 

ainda assim pode esbarrar na criminalização da pobreza. Na reportagem ―No Rio, 

criança fora da escola é negra e pobre‖, por exemplo, o Extra aborda o tema da 

desigualdade no que se refere ao acesso aos bens públicos, uma questão importante no 

debate sobre criminalidade juvenil. Para ilustrar os dados da pesquisa em que se baseia 

a matéria, usa a história de Victor (nome fictício).  

 

Filho de usuários de droga, o menino viveu nas ruas por dois anos – logo 

após os pais venderem a TV, o carro, a casa e todo o resto por causa do vício. 

Victor é o retrato dos que saem da escola: negro e pobre (ALFANO, 2015, p. 

5).  

 

Em nenhum momento, o texto diz se Vitor cometeu algum crime, mas ao usar 

um nome fictício e esconder seu rosto na foto, o trata como se fosse um adolescente em 

conflito com a lei. Como um jovem que morou na rua, sua cidadania é negada também 

no jornal.  
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Imagem 23 – Extra, p. 5, 28/06/2015. Criança fora da escola.  

 

Fonte: Extra 

  

2.4 - Discursos editoriais 

 

O argumento impunidade x necessidade de punição aparece ainda com mais 

evidência nos editoriais de O Globo. Os editoriais fazem parte do ―espaço de opinião‖ 

do veículo e servem ―como instrumento de ação política do próprio periódico que 

direciona seus holofotes para temas que interessam à sociedade e, sobretudo, ao grupo 

dirigente do jornal‖. Por ser escrito na terceira pessoa e sem assinatura, essas marcas de 

impessoalidade dão um tom de autoridade às opiniões expressadas. ―Tradicionalmente, 

os editoriais fazem textos eloquentes aproveitando-se da comoção social e das 

aspirações comuns em momentos de crise‖ (MORAES, 2005, p.5-6). 

No período analisado, a representação do ECA é sempre negativa nos editoriais 

de O Globo, reforçando o sentido de ―impunidade‖. No primeiro editorial após a 

aprovação da PEC 171 na CCJC, em 6 de abril, o jornal incita o medo com números que 

apresentam um suposto aumento da criminalidade juvenil para, em seguida, apontar 

como causadores do problema o ECA e a impunidade.  

  

No Rio, o número de adolescentes infratores apreendidos subiu quase 50%, 

de acordo com o levantamento do ano passado do Instituto de Segurança 

Pública (ISP). Só em janeiro deste ano, o incremento de apreensões foi de 

39%. Em São Paulo, o total de menores apreendidos triplicou entre 2002 e 

2012 (DESTRAVAR, 2015, p. 12).  
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O argumento é sintetizado no ―olho‖: ―É crescente o número de menores 

infratores no país, tendência alimentada por permissividade do ECA‖. No entanto, os 

números usados mostram o aumento da apreensão, o que não quer dizer, 

necessariamente, que mais jovens estejam envolvidos em práticas criminosas. Os dados 

podem significar maior repressão policial ou mesmo uma política de higienização para a 

realização dos megaeventos, como supõe um relatório da Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro (Alerj). O documento da Comissão do Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura, da Alerj, divulgado em maio de 2015, mostrou um crescimento de 

40% de apreensões de jovens no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo de 2014.  

A partir do reforço do medo, o jornal reafirma sua visão de que é preciso punir 

mais:  

 

Mas, ao mesmo tempo, o ECA é pusilânime com as obrigações que deles se 

deve cobrar. Ao abrigo dessa lei, jovens criminosos, em seu pleno juízo, se 

prevalecem da idade para cometer atos violentos, roubar e, não raro, matar, 

pois sabem que são inalcançáveis pelo braço da Justiça. No máximo, são 

punidos com sanções leves e curtas, que não educam, não regeneram e logo 

os deixam livres para voltar ao crime. (Ibidem).  
 

Ao afirmar que ―não raro‖ os jovens matam, o jornal desconsidera o dado que 

inicia o próprio editorial: a Unicef estima que 1%  dos homicídios no Brasil é cometido 

por adolescentes com 16 ou 17 anos, e silencia outras informações essenciais: também 

de acordo com a Unicef, dos 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,013% 

cometeu atos contra a vida, e segundo o Conselho Nacional de Justiça, o roubo e o 

tráfico de drogas são as infrações que levam 60% dos jovens ao cumprimento de 

medidas socioeducativas, enquanto homicídio representa apenas 3% daqueles que 

cumpriam a primeira internação e 10% entre os reincidentes
29

.  

Às sanções que o jornal chama de ―leves e curtas‖, não são somadas as ações 

extralegais, que punem tanto adolescentes em conflito com a lei quanto aqueles que se 

encaixam no perfil das ―classes perigosas‖: os esculachos da polícia, os justiçamentos, o 

homicídio. Segundo o Mapa da Violência de 2014 (FLACSO), 30 mil jovens de 15 a 29 

anos são mortos por ano no Brasil. Desses, 77% são negros. O homicídio é a causa da 

morte de 38,7% dos jovens, enquanto o índice do resto da população é de 2,4%
30

.  

                                                             
29

 Dados do Conselho Nacional de Justiça em 2012, disponível em www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58526-

cnj-traca-perfil-dos-adolescentes-em-conflito-com-a-lei. Acesso em 31/03/2016.  
30

 Mapa da Violência 2014. Disponível em: 

www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_JovensBrasil_Preliminar.pdf  

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58526-cnj-traca-perfil-dos-adolescentes-em-conflito-com-a-lei
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58526-cnj-traca-perfil-dos-adolescentes-em-conflito-com-a-lei
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_JovensBrasil_Preliminar.pdf
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 No editorial seguinte, em 22 de maio, depois da morte do médico Jaime Gold, O 

Globo reitera o discurso de impunidade dos jovens: ―Apreensão de suspeito, menor de 

idade, de ter matado médico na Lagoa é mais um entre um sem-número de atos de 

violência que ficam sem punição‖ (CRIME, 2015, p.18), dizia o ―olho‖. O jornal 

também critica a suposta permissividade do ECA:  

 

Há fortes indícios de participação de jovens com idade inferior a 18 anos. Ou 

seja, de antemão, virtualmente inalcançáveis pela Justiça, um salvo-conduto 

balizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para a criminalidade sem 

risco de punição efetiva (ibidem).  

 

 Para O Globo, mesmo a internação em estabelecimento educacional, prevista no 

ECA e posta em prática em locais que muito se assemelham a prisões, com superlotação 

e inclusive prática de tortura, não é considerada ―punição efetiva‖. Por outro lado, não 

tendo como negar o baixo índice de jovens envolvidos em assassinatos, o jornal busca 

convencer de que esse não é um dado importante: 

 

Contra a flexibilização da lei brande-se também a relativização do 

envolvimento de menores em crimes, principalmente homicídios. Por menor 

que seja o índice, não é por isso que atos de violência, principalmente os que 

levam à morte, deixam de ser trágicos – logo, graves.  

O debate sobre a inimputabilidade de delinquentes juvenis é contaminado por 

esse tipo de argumentos que desfocam a discussão (ibidem).  

  

 Assim, O Globo contradiz seu próprio discurso de que a criminalidade juvenil 

representa um perigo à sociedade, e também reforça o sentido da punição menos por 

uma necessidade ou proteção social do que por um desejo de vingança. Isso fica 

evidenciado também no tratamento do jornal quanto às condições dos presídios no 

Brasil. No final de maio, o jornal traz o editorial ―Debate sobre criminalidade juvenil 

está fora de foco‖, onde expressa que a punição independe da sua eficácia em termos de 

ressocialização:  

 

De fato, o sistema penitenciário foge ao princípio correcional das penas de 

privação da liberdade: são depósitos de presos que mais funcionam como 

universidades do crime do que espaço de reinserção social. O problema nesse 

tipo de abordagem é que não se apresenta uma solução para um problema 

real imediato – a defesa da sociedade diante da violência praticada por 

adolescentes com discernimento suficiente para medir a extensão de seus 

atos.  

Não é o caso de negar a evidência de que o sistema penal está falido, situação 

que, sem dúvida, implica a adoção de políticas apropriadas para resolver as 

demandas do setor (aplicação de penas alternativas, critérios para determinar 

quem de fato precisa ficar preso etc). Mas a punição de criminosos que hoje 

se abriam no guarda-chuva do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, 

a prisão, seria também um fator de pressão para que se aperfeiçoe a política 

prisional (DEBATE, 2015, p.16).  
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 Mais uma vez sem poder negar que o encarceramento não pode ser visto como 

uma medida de reinserção social e que não há espaço para os adolescentes em conflito 

com a lei nas prisões, o jornal busca justificar que essas questões também não 

representam um problema para a redução da maioridade penal, uma vez que esta 

poderia até pressionar a melhoria dos presídios, no entanto, sem apresentar indícios de 

como isso aconteceria. Novamente, se apresenta o discurso de que é preciso punir, ainda 

que essa punição funcione como uma ―universidade do crime‖.  

Embora não tenha publicado editorial sobre a redução da maioridade penal no 

período analisado, o Extra apresentou alguns questionamentos ao projeto e ao discurso 

punitivista em charges da página ―Bom dia, Rio‖. Assim como os editoriais, as charges 

também são um espaço de opinião no jornal
31

, uma espécie de ―editorial gráfico‖, pois 

estruturado em imagens. Usam do humor para fazer críticas a acontecimentos já 

conhecidos do público (PARNAIBA; GOBBI, 2014). Porém, enquanto o editorial 

expressa a opinião definitiva do ―veículo‖ – ou seja, de seus proprietários – sobre um 

determinado assunto e, por isso, não é sequer assinado – não importando a autoria do 

texto-, a charge é necessariamente assinada pelo cartunista, podendo, portanto, 

expressar tanto a opinião do próprio quanto a do jornal.  

Feita essa ressalva, a frequência que charges críticas à redução da maioridade 

penal aparecem no Extra, aliado às reportagens que buscavam ir além do clamor 

punitivista, pode indicar o posicionamento editorial do jornal sobre o tema. De 2 a 8 de 

abril de 2015, logo em seguida à aprovação da PEC da redução da maioridade penal na 

CCJC, o Extra publicou quatro charges com teor crítico à proposta. Depois, até 2 de 

julho de 2015 -fim do nosso recorte, foram outras quatro, também com críticas a 

proposta. Uma delas, em 6 de abril, evidenciava o caráter de classe do projeto. Uma 

mulher grávida, sua pobreza evidenciada pela vestimenta - um pano remendado-, talvez 

moradora de rua – carregando uma sacola que pode conter todos os seus pertences -, é 

questionada por um homem apoiador da redução: ―Vai ser bandido ou bandida?‖. A 

clássica pergunta ―é menino ou menina?‖ é substituída pelo discurso que vê na infância 

pobre o destino da criminalidade ou da punição, independente de prática criminosa. O 

filho do pobre não tem escapatória: ou se tornará criminoso ou a lei o criminalizará.   

                                                             
31

 Essa separação entre o espaço de ―informação‖ e ―opinião‖ no jornal não é, de certo, tão simples, mas 

vamos usar aqui a divisão tradicionalmente aceita, que diferencia o conteúdo jornalístico do noticiário ao 

conteúdo opinativo das colunas, editoriais e charges.  
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Imagem 24 – Extra, p.2, 06/04/2015. Diálogo de Classes.  

 

Fonte: Extra 

 

Em 5 de maio, mais uma charge que apresenta a criança pobre – descalça e sem 

camisa-, sozinha, numa bifurcação para a escolher entre a escola e a cadeia:  

 
Imagem 25 - Extra, p.2, 05/05/2015. Alguma dúvida? 

  

Fonte: Extra 

A imagem de um Urubu, ave que come carniça e que representa, na cultura 

brasileira, mau agouro e oportunismo, e suas falas, junto à expressão de dúvida e susto 

da criança, apontam para a redução da maioridade penal um sentido de descaso do 

Estado com relação à juventude. É à criança, desamparada e sozinha, que cabe escolher 

seu caminho, entre a cadeia e a escola, sem auxílio ou apoio do Estado. 

Dias depois da Comissão Especial da Câmara apresentar relatório de apoio à 

redução da maioridade penal, o Extra publicou, em 22 de junho, uma charge com o 
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ECA sendo apunhalado por uma faca, despedaçado. Além da injustiça com a infância, 

apresentada nas outras charges, essa aponta também para o caráter ilegal, arbitrário, de 

retrocesso numa lei reconhecida como exemplar ao redor do mundo.  

 

Imagem 26. Extra, p.2, 22/06/2015. Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Fonte: Extra 

 

Os discursos de medo e punição na imprensa podem ter implicações concretas, 

que se relacionam com as ações e reações da sociedade e do Estado sobre a devida 

questão. No próximo capítulo, analisaremos como pode se dar o papel efetivo da mídia 

nesse contexto.  
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3.0. AGENDAMENTO PENAL  

 

Em estudo publicado no início da década de 1970, os professores norte-

americanos Maxwell McCombs e Donald Shaw mostraram a relação entre as notícias 

colocadas em evidência pela mídia e os principais temas abordados na campanha 

eleitoral para presidente dos EUA de 1968. Recuperando os estudos de Cohen (1963), 

de Lang e Lang (1966) e também de Lippmann (1922), McCombs e Shaw (1972) 

buscavam confirmar que, embora os seus efeitos sobre a opinião pública sejam 

complexos e controversos, a mídia é muito efetiva ao dizer sobre o que a sociedade deve 

pensar, quais assuntos são importantes, o que deve ser prioridade.  

A hipótese conhecida como agenda-setting afirma que os meios de comunicação 

são capazes de pautar a agenda pública a partir do enfoque e da relevância que cada 

assunto ganha no noticiário. Isso quer dizer que quanto maior a ênfase dada a uma 

notícia, maior a percepção pública de que aquele fato é importante, e maior relevância 

na agenda política. Dessa forma, a mídia se comportaria como mediadora entre os 

eleitores e a arena política. A imprensa, em seu papel de gatekeeper, ao selecionar e 

hierarquizar certas notícias - ao passo que silencia outras-, contribuiria para a definição 

da agenda pública e política.  

Desde seu início em 1972 até hoje, centenas de estudos ao redor do mundo 

buscaram, muitos com sucesso, comprovar a capacidade da mídia de pautar os assuntos 

da agenda pública, inclusive no que se refere a questões sobre criminalidade, violência e 

segurança. No início da década de 1990, por exemplo, uma pesquisa realizada no Texas 

(EUA) mostra que o crescimento da preocupação da população com o crime é 

proporcional ao aumento da cobertura da mídia sobre o tema e desproporcional ao 

número de crimes que de fato ocorreram (MCCOMBS, 2009).  

A capacidade da mídia de agendar a política governamental é menos estudada, 

mas também há evidências de que a imprensa é capaz de influenciar substancialmente 

as ações dos governantes. Nos EUA, por exemplo, pesquisas ligam a atenção dos 

jornais a casos de abuso infantil a ações subsequentes pelo Congresso e por muitos 

parlamentos estaduais e a um grande aumento de gastos com programas dedicados à 

infância pelo governo municipal de San Antonio, no Texas (Ibidem).  

Segundo Gomes (2015), o sentimento de insegurança, alimentado pelos meios 

de comunicação, é uma das principais influências na política criminal. A pressão da 



106 

 

imprensa sobre as agências legislativas e de controle (Polícia, Ministério Público e 

Justiça) é determinante para as escolhas criminalizadoras. Nilo Batista (2002) também 

mostrou como a cooperação da mídia é importante para a manutenção do sistema penal 

em sociedades de economia neoliberal, em espacial no capitalismo tardio. Segundo 

Batista (2002), a atuação midiática tem influência direta na mobilização do sistema 

penal, numa atuação que tanto pauta as agências executivas do sistema penal como, por 

vezes, opera como elas (executivização das agências de comunicação social), 

assimilando inclusive sua seletividade. Na verdade, o jornalismo vai além da apuração 

dos fatos para se colocar na função investigatória e de fiscalização – em referência a 

ideia de quarto poder: ―guardiã da sociedade (contra os abusos do Estado), representante 

do público, voz dos que não têm voz‖ -, ultrapassando os limites de seu papel político 

(MORETZSOHN, 2002, p. 3). Assim, a exploração midiática de determinados 

episódios violentos e a união do discurso do medo e do credo da punição resulta, por 

vezes, em propostas concretas de endurecimento e ampliação do sistema penal.  

Muitas vezes, a primeira reação do Estado aos apelos midiáticos de insegurança 

e punição é o reforço do policiamento. Afinal, conforme explica Malaguti Batista 

(2003b, p.182), ―a polícia é sempre pouca nas sociedades violentamente hierarquizadas 

e verticais‖. Quando veículos do Grupo Globo (TV Globo, O Globo e Extra) começaram 

a dar ênfase aos assaltos a pedestres com uso de facas em determinadas regiões da 

cidade, a reposta veio quase imediatamente, como mostram notícias de O Globo em 3, 5 

e 6 de maio:  

Após cenas de assaltos no Centro terem sido exibidas anteontem pelo ―Jornal 

Nacional‖ da Rede Globo, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na 

região. De acordo com informações do comandante do 5° BPM (Praça da 

Harmonia), tenente-coronel Ricardo Faria, mais 28 policiais militares, além 

de seis veículos, passaram a fazer rondas ou ficar em pontos estratégicos 

(ALMEIDA, 2015, p.18).  

 

A Polícia Militar vai reforçar a partir de hoje o policiamento nas ruas do 

Centro com homens a cavalo e em bicicletas, como noticiou ontem o ―RJ-

TV‖, da Rede Globo. O objetivo é conter a onda de assaltos que vem 

acontecendo na região. (...) Na última quinta-feira, uma equipe do ―Jornal 

Nacional‖ flagrou um homem sendo esfaqueado por um grupo de jovens na 

Avenida Rio Branco (PMS, 2015, p.11). 

 

Equipes a pé, a paisana e em bicicletas também passaram a reforçar a 

segurança da área, onde um homem foi esfaqueado na semana passada, como 

mostraram imagens do ―Jornal Nacional‖, da Rede Globo. Ontem, cinco 

jovens com uma faca foram flagrados pelos PMs e levados à Delegacia de 

Proteção à Infância e Adolescência (DPCA) (LO-BIANCO, 2015, p. 14).  
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Mais do que noticiar as mudanças do patrulhamento na região, os textos de O 

Globo reforçavam a importância da mídia – no caso, da Rede Globo – para mobilização 

da Polícia Militar. Em todas as notícias, reafirma-se que as medidas foram tomadas 

depois da filmagem e divulgação de um assalto no Jornal Nacional
32

. Desta forma, o 

veículo fomenta sua autoimagem como defensor da sociedade, da democracia, como 

instrumento necessário do sistema penal. Ao cobrar por mais polícia, por leis mais 

rigorosas ou pela redução da maioridade penal, o jornal se coloca no papel privilegiado 

de intermediário entre o povo e o poder: não são os crimes em si que levam a uma ação 

do governo, nem os protestos da população, mas a repercussão midiática do fato, a 

cobrança da imprensa. Conforme afirma Moretzshon (2002), a imprensa mobiliza o 

sistema penal, instado a dar respostas àquilo que é noticiado.  

No entanto, a ação policial nem sempre é suficiente para o clamor midiático. 

Mudanças na legislação também são exigidas, e acatadas pelo Estado, como medidas de 

combate à impunidade. Exemplo disso é o desengavetamento do projeto de lei que 

criminalizava o porte de armas brancas nas ruas após o assassinato do médico Jaime 

Gold. Mesmo antes do episódio, O Globo alardeava que a polícia não era eficaz para 

conter os assaltos a faca, sejam cometidos por adultos ou adolescentes. ―Pega e solta no 

Aterro‖ dizia o título de reportagem de 12 de maio.  

 

Após uma operação realizada no fim de semana contra suspeitos de crimes no 

Aterro do Flamengo, o cenário voltou a ser de insegurança na área. Das 38 

pessoas detidas e levadas para a 10 DP (Botafogo) – com elas foram 

recolhidas cinco facas -, apenas uma ficou presa: André Francisco 

Leopoldino, que é acusado de assalto com arma de fogo em São João de 

Meriti. (...) Como O GLOBO noticiou, bandos de ladrões que agem na região 

têm usado a área como uma espécie de quartel-general, onde dividem e 

vendem drogas. Eles também se misturam à população de rua, tornando mais 

difícil combatê-los (COSTA et all, 2015, p.7).  

 

Mais uma vez, o texto destaca a ―denúncia‖ de O Globo como impulsionador 

das ações policiais. Na mesma página, uma entrevista pingue-pongue com o delegado 

chefe da Polícia Civil Fernando Veloso explicita as tentativas do jornal de criminalizar, 

não somente o porte de arma branca, como os moradores em situação de rua.  

 

O Globo: Por que os moradores de rua, como os que ficam no Aterro, são 

levados para a delegacia e não ficam presos? 

F. V: Não ficam presos porque não fizeram nada. Eles só podem ser presos 

em flagrante delito ou se tiverem mandado de prisão (COSTA et all, 2015, 

p.7).  

                                                             
32 O Extra também usou do mesmo argumento em reportagens similares, como apontado no capítulo 1.  
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Apesar da primeira resposta do delegado deixar claro que os moradores de rua 

não cometeram crime algum, o jornal insiste em chamá-los de suspeitos e cobrar alguma 

ação penal. O delegado precisa repetir, então, que mendicância não é crime e que este é 

um problema também social.  

 

O Globo: E qual o resultado da condução desses suspeitos à delegacia? 

F.V: Eles são identificados e a polícia faz um relatório que vai auxiliar em 

investigações futuras. Eles não podem ficar presos porque mendicância e 

vadiagem não são crimes há muito tempo. Morador de rua do Aterro não é 

caso exclusivo da polícia. É um problema social (COSTA et all, 2015, p.7).  

 

Mesmo assim, o jornal ainda insiste no discurso da criminalização e da 

impunidade: 

 

O Globo: Portar facas, como muitos que estão no Aterro fazem, é crime? 

F.V: O simples fato de uma pessoa portar faca não é crime. Porte de arma 

branca em situação suspeita é uma contravenção penal. Nesse caso, a pessoa 

não fica presa. É feita a ocorrência, e ela é liberada para comparecer ao 

Juizado Especial Criminal (Jecrim) (...) (COSTA et all, 2015, p.7).  

 

Depois do caso de Jaime Gold, o projeto de lei que criminaliza o porte de facas é 

de fato desengavetado, com uma proposta de texto ainda mais dura, segundo O Globo.  

 

O texto deve receber emendas, já que é considerado brando. Em vez de três 

meses a um ano de detenção e multa, o que abriria brecha para os suspeitos 

responderem em liberdade, Picciani defende que a pena mínima seja de três 

anos, de modo que o acusado de porte de facas ou qualquer objeto cortante 

seja mantido preso (SCHMITT, 2015, p.11).  

 

A relação do uso da faca com a questão da criminalidade juvenil é explicitada 

ora no texto ora nas imagens que ilustram as notícias. A reportagem ―Contra os roubos 

com facas‖, por exemplo, traz foto de adolescentes sendo algemados. O perfil de 

adolescentes já conhecidos e identificados como criminosos: negros, de boné, descalços 

ou de chinelos.  
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Imagem 27 – O Globo, p.11, 23/05/2015. Contra os roubos com faca.  

 

Fonte: O Globo 

 

Os discursos da proibição do porte de facas e da repressão a adolescentes se 

articulam como solução para o mesmo problema, apontado reiteradamente pelo jornal 

nas semanas anteriores: os assaltos à faca.  

O governador Luiz Fernando Pezão tem demonstrado irritação com o grande 

número de adolescentes apreendidos pela polícia que acabam sendo soltos 

pela Justiça. Ontem à tarde, em Volta Redonda, ele afirmou que está em 

contato com o MP e o Tribunal de Justiça, para que autores de crimes com 

faca permaneçam detidos:  

- A polícia tem prendido 60 a 80 menores (ele não disse o período), que 

entram pela porta da frente da delegacia e saem pela outra. Por isso, temos 

que tipificar esses crimes (SCHMITT, 2015, p.11).  
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Na mesma página, O Globo relata outras tentativas de assaltos à faca cometidas 

nos dias anteriores e o box ―Palavra de especialista‖, que apresenta o endurecimento do 

ECA como alternativa para repressão da criminalidade juvenil. De forma bem direta, o 

jornal reitera o discurso do medo e da impunidade ao mesmo tempo em que já propõe a 

solução para a questão.  

 

A escalada de casos de ataques à faca no Rio reacendeu o debate em torno de 

propostas como a redução da maioridade penal e a revisão do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), que completará 25 anos em 2015. Segundo 

o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Gustavo 

Binenbojm, uma possível revisão do ECA teria um caminho mais curto no 

Congresso Nacional do que a da proposta de emenda constitucional (PEC) 

que altera a legislação diminuindo, de 18 para 16 anos, a idade penal 

(SCHMITT, 2015, p.11).   

 

Sobretudo no que tange aos adolescentes considerados ―perigosos‖, a ação da 

polícia é vista quase sempre como ineficaz, e a justiça e a legislação como lentas e 

permissivas. É esse o tom, por exemplo, do discurso da reportagem de O Globo 

―Governador critica Justiça por soltar criminosos que PM prende‖, no segundo dia de 

cobertura da morte de Jaime Gold. 

 

O governador Luiz Fernando Pezão endureceu ontem o tom do seu discurso 

em relação à aplicação das leis pela Justiça. Para ele, não adianta a polícia 

prender bandidos, ―se no dia seguinte um desembargador concede liminar 

para soltá-los‖. Pezão repetiu que é preciso discutir com a sociedade o grande 

número de jovens apreendidos. Nos últimos meses, ele tem defendido a 

redução da maioridade penal para crimes hediondos e o endurecimento de 

penas para os casos de assassinato de policiais (GOVERNADOR, 2015, p.9).  
 

Por isso, com frequência, o resultado dos discursos midiáticos do medo e da 

impunidade se materializa em PECs e projetos de lei tanto pela redução ou mesmo o fim 

da maioridade penal quanto pelo enrijecimento das medidas socioeducativas, como 

aumento do tempo de internação, por exemplo. 

 

3.1 - PECs da Maioridade penal 

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, promulgada no período de 

redemocratização do país depois de mais de 20 anos de ditadura civil-militar, garante, 

no Art.228, a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, ficando estes sujeitos à 

legislação especial, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Essa 
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garantia, porém, se viu constantemente ameaçada por Propostas de Emenda à 

Constituição (PEC) no Congresso Nacional que buscam reduzir a maioridade penal.  

De acordo com os dados disponíveis no site da Câmara dos Deputados, já em 

1989, tramitavam na Casa quatro PECs que pediam a imputabilidade penal para maiores 

de 16 anos. De então a 2015, surgiram mais 48 propostas que relativizavam a 

maioridade aos 18. Algumas pediam redução para 14 e até 12 anos, outras 

condicionavam a maioridade à análise psicológica ou ao tipo de infração – crimes 

hediondos, por exemplo, seriam passíveis de imputabilidade penal. No Senado, a 

primeira PEC nessa direção surge em 1993, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira 

(PPR). Até 2015, mais 19 propostas sobre a questão da maioridade penal são 

apresentadas, sem muitas variações entre os anos. Ainda mais expressivo é o número de 

projetos de lei que pediam a alteração do ECA no que tange à criminalização de 

condutas e o endurecimento das medidas socioeducativas. Segundo Budó (2013), de 

2003 a 2012, foram propostos 315 projetos nesse sentido na Câmara dos Deputados.  

 

Gráfico 1 – PECs da Maioridade Penal no Senado 

 

Fonte: Senado Federal  
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Gráfico 2 - PECS da Maioridade Penal na Câmara dos Deputados  

 

Fonte: Câmara dos Deputados. 

  

Conforme mostra o gráfico, 1999, 2004 e 2007 foram os anos com maior 

número de PECs sobre maioridade penal apresentadas na Câmara: seis em cada ano. 

Segundo Budó (2013), em 2007, o número de projetos de lei de infracionalização 

também cresceu significativamente. Ao observar o histórico midiático, é possível 

apontar uma correspondência entre os discursos. Os anos com mais propostas de 

repressão penal para adolescentes foram aqueles marcados por crimes que ganharam 

grande repercussão midiática, como os casos do casal de namorados Liana Friedenbach 

e Felipe Caffé, em novembro de 2003 (seis projetos em 2004) e do menino João Hélio, 

em  fevereiro de 2007 (seis projetos em 2007).  

Na década de 1990, as reportagens que discutiam a redução da maioridade penal 

em O Globo estavam ligadas principalmente às mudanças no Código Civil, que permitia 

que jovens acima dos 16 anos votassem. Mas nenhuma Proposta de Emenda 

Constitucional específica ganhou expressão no jornal. Interessante notar que, apesar de 

1997 também ter sido marcado por um crime violento com participação de adolescente, 

apenas uma PEC de redução da maioridade penal foi apresentada na Câmara e nenhuma 

no Senado. A cobertura midiática do caso, porém, tinha outro enquadramento.  

Em abril de 1997, um grupo de jovens de classe média alta de Brasília queimou 

vivo o índio pataxó Galdino Jesus dos Santos, que dormia na rua. Entre os cinco 

confessos, um tinha 17 anos. A participação do adolescente não ganha destaque 

especial, e ele não é chamado nenhuma vez de ―menor‖, como acontece nos outros 
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casos citados. O jornal se refere a ele sempre como jovem ou rapaz, mesmo termo usado 

para os outros envolvidos.  

 

Imagem 28 – O Globo, p.8, 21/04/1997. Jovens queimam índio.  

 

Fonte: O Globo 

 

Ainda mais significativo é que em todas as reportagens de O Globo sobre o 

tema, nenhuma menção à redução da maioridade penal, nem em editoriais, nem nas 

falas das fontes e personagens relatados pelo jornal. Ao contrário dos casos violentos 

protagonizados por adolescentes pobres, quando a discussão sobre a maioridade penal 

aparece quase como um questionamento lógico, uma extensão natural da cobertura, no 

episódio do índio Galdino, a despeito da crueldade de queimar um ser humano vivo, o 

tema é totalmente silenciado, simplesmente não entra em pauta.  

No discurso do jornal não há sequer uma separação entre maiores e menor de 

idade, como se não houvesse diferença significativa no tratamento da Justiça. Ao relatar 

a possível punição dos jovens, nenhuma menção ao fato de que um, por ser menor, 

estaria sujeito a medidas diferenciadas. Ao contrário, O Globo apresenta como se o 

processo fosse exatamente o mesmo. ―Os cinco foram autuados em flagrante por 

homicídio doloso, um crime hediondo e, portanto, inafiançável. Mesmo sendo 
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primários, ficarão presos até o julgamento e poderão pegar penas de 12 a 30 anos de 

cadeia cada um‖ (TAVES, 1997, p. 8).  

Quando a diferença aparece é apenas como um detalhe da trama, como na 

reportagem ―Crime hediondo para assassinos‖. Já o título tenta combater a ideia de que 

haverá impunidade no caso, assim como todo o texto: 

O Governo federal considera que os assassinos do índio pataxó Galdino Jesus 

dos Santos, de 44 anos, incendiado enquanto dormia num ponto de ônibus em 

Brasília na madrugada de domingo, cometeram um crime hediondo, o que 

significa que não teriam direito à fiança nem poderiam aguardar o julgamento 

em liberdade.(...) Depois da primeira noite na prisão, longe do conforto da 

casa dos pais e isolados de outros presos que ameaçavam linchá-los, os 

assassinos de Galdino parecem ter caído na realidade. Com aparência 

cansada, resultado de poucas horas de sono numa sala de carceragem da 

Coordenação de Polícia Especializa (CPE), os assassinos confessos do índio 

insistiram, em entrevista ao GLOBO, que tudo não passara de uma 

brincadeira (MACEDO, MOREIRA, 1997, p.3).  

 

Depois de construir o discurso que a justiça seria rigorosa e efetiva, sem fiança 

ou julgamento em liberdade, e que os rapazes já estavam sendo punidos (passaram a 

primeira noite na prisão, aparentavam cansaço), o fato de que um deles não estava 

submetido a essas mesmas regras aparece brevemente, não como um problema em si, 

mas como um detalhe que reforçara a punição dos outros quatro.  

 

Além de homicídio duplamente qualificado – motivo fútil e uso de fogo – os 

assassinos poderão ser enquadrados em formação de quadrilha e corrupção de 

menores. Junto com eles estava G., de 17 anos, irmão de Tomaz e primo de 

Eron, que está no Centro de Atendimento Juvenil Especializado.  

- A gente ainda tem esperança de que o juiz veja que nossa intenção não foi a 

de ferir e muito menos a de matar ninguém – disse Tomaz (MACEDO, 

MOREIRA, 1997, p.3).  

 

A questão da impunidade, nesse caso, é tratada pelo viés da complacência 

familiar e não pela demanda de um estado penal mais forte ou repressivo, como nos 

outros casos. Isso fica evidente na reportagem ―Impunidade estimula jovens 

criminosos‖, de subtítulo: ―Falta de valores e negligência familiar formam as bases para 

a delinquência‖. Assim diz o texto:  

 

O perfil de boa parte dos jovens de Brasília traçado por psicólogos e 

terapeutas juvenis está fundamentado na certeza da impunidade. Segundo 

especialistas, a impunidade vem do modelo político e, principalmente, da 

complacência de pais e mães, que fazem vista grossa aos delitos dos filhos.  

Ao discutir a tragédia dos jovens que atearam fogo no índio Galdino de 

Jesus com um grupo de adolescentes, a psicóloga Sônia Huebe ficou chocada 

quando eles disseram que a prática de vandalismo por grupos de garotos é 

recorrente em Brasília. O diretor da Polícia Civil, Theodoro Rodrigues, 

confirmou que nos últimos dois meses três mendigos foram mortos na 

cidade. (...) Sônia Hueb acredita que nas grandes cidades, onde pais 
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abastados não têm tempo de cuidar dos filhos, a responsabilidade é 

transferida para escolas e psicólogos. Esses pais não têm coragem de punir 

excessos por sentimento de culpa devido a sua ausência cotidiana 

(IMPUNIDADE, 1997, p.9, grifos nossos).  

 

O discurso médico e psiquiátrico é recuperado para tentar explicar as origens da 

chamada ―tragédia dos jovens‖ (e não do índio!), e as atitudes fora da lei dos jovens da 

classe média, chamadas de ―excessos‖ ou ―vandalismo‖, ainda que se trate de outros 

assassinatos. Não se fala, porém, em psicopatia, como acontece no caso da Lagoa de 

2015.  

Se a questão da maioridade penal não entrou na agenda midiática e nem na 

agenda pública no caso do índio Gaudino, no episódio de Liana e Felipe, em 2003, foi 

diferente. Dos dias 13 a 29 de novembro, o jornal Folha de São Paulo trouxe 19 

notícias em que ―o tema da maioridade aparecia explicitamente conectado aos crimes 

ocorridos em Embu-Guaçu‖ (CARLOS, 2011, p.28). Em O Globo, o episódio ganhou as 

capas de 11 a 16 de fevereiro, com manchetes ou textos que destacavam a participação 

do ―menor‖, como no dia 12, ―Estudante morreu com 15 facadas. Polícia de SP prende 

mais um suspeito; menor já tinha confessado duplo assassinato‖. Ou no dia 14: ―Cardeal 

apóia redução da maioridade‖, ou ainda no dia 15: ―Maioridade aos 16 anos divide 

igreja e judiciário‖.  

No dia 14, a reportagem referente à capa ocupa página inteira e traz o título 

―‗Adolescente sabe o que faz‘‖, citação do arcebispo Dom Aloísio Lorscheider. O texto 

inicia com a defesa da redução da maioridade penal pelo religioso: 

 

O arcebispo de Aparecida do Norte (SP), dom Aloísio Lorscheider, defendeu 

ontem a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Depois de visitar o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, o cardeal 

criticou a violência que tomou conta de São Paulo e disse que, no Brasil, as 

leis são muito brandas. Para dom Aloísio, é preciso fortalecer o sistema de 

segurança pública e agir contra os criminosos com mais rigor. Ao defender a 

redução da maioridade penal, dom Aloísio disse que é preciso mudar o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, agora que o país já conta com alguns 

anos de experiência da lei (JUNGBLUT, 2003, p.3).  

 

Como Champinha, por se menor de idade, não poderia ser exposto, devido à 

proteção garantida pelo ECA, a reportagem traz a foto de um adulto envolvido no 

assassinato do casal, Paulo César da Silva Marques. 

 

 

 

 

 



116 

 

Imagem 29 – O Globo, p.3, 14/11/2003. Adolescente sabe.  

 

Fonte: O Globo 

Nesse período, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin apresentou uma 

proposta de lei à Câmara dos Deputados de alteração de dois pontos do ECA: a 

ampliação do tempo de internação de três para 10 anos em casos de atos infracionais 

cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e a transferência dos jovens 

infratores para o sistema penitenciário adulto ao completarem 18 anos. A proposta não 

foi aprovada, mas Champinha, que, segundo as determinações do ECA, deveria ter sido 

liberado ao fim dos três anos de internação ou quando completasse 21 anos (novembro 

de 2006 ou dezembro de 2007, respectivamente) continua em reclusão até hoje, em 

2016, em uma unidade Experimental de Saúde, sob o argumento de doença mental 

(CARLOS, 2011).  

Em 2007, a imprensa teve a mesma postura. A participação do adolescente no 

caso do João Hélio ―motivou inúmeras reportagens em jornais de várias capitais sobre a 
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viabilidade da ressocialização de adolescentes infratores e a necessidade de leis que 

permitam ações contra criminosos menores de idade‖ (RAMOS e PAIVA, 2007, p. 68). 

No Extra, a episódio estampou a capa durante 10 dias consecutivos - de 8 a 17 de 

feveiro- e ainda nos dias 19 e 20, com manchetes que ressaltavam os discursos de 

impunidade, como  ―Suspeito de assassinar João foi beneficiado pela Justiça – 7 prisões, 

2 condenações... e estava solto‖ (SUSPEITO, 2007, capa), e também a questão da 

maioridade penal, como no subtítulo da capa do dia 9: ―O menor ficará 3 anos 

internado. O maior, se pegar pena máxima, em 5 anos estará solto‖.  

Em O Globo, o apelo à redução da maioridade penal foi bem mais evidente. 

Durante 13 dias consecutivos (de 9 a 22 de fevereiro), o episódio foi mencionado na 

capa, algumas vezes sendo a principal manchete do dia e diretamente relacionada ao 

pedido de endurecimento penal. ―Martírio de criança reabre debate sobre leis mais 

duras‖ de 10 de fevereiro, com subtítulo ―Cabral defende rediscussão de idade penal; 

Lula, CNBB e STF são contra‖. Ou ―Câmara apressa votação de lei mais rígida contra o 

crime‖, de 13 de fevereiro. Ou ainda ―Governadores pedem maior tempo de prisão para 

menor‖, de 14 de fevereiro, com o texto:  

 

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), anunciou ontem que, logo 

após o carnaval, ele e os demais governadores da Região Sudeste 

apresentarão ao Congresso uma série de propostas para a segurança pública. 

Entre elas, está a de ampliar de três para até dez anos o prazo de internação 

de menores que cometerem delitos graves. No Senado, a Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) debate hoje as propostas de emenda 

constitucional (PECs) que antecipam a maioridade penal de 18 para 16 anos 

(GOVERNADORES, 2007, capa).  
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Imagem 30 – O Globo, capa, 14/02/2007. Mais prisão para menor.  

 

Fonte: O Globo 

 

Na semana seguinte ao episódio, O Globo traz reportagem de página inteira com 

infográfico sobre as propostas legislativas referentes à segurança pública que estavam 

em andamento. Por um lado, a possibilidade de redução da maioridade penal a ser 

votada no Senado, por outro, um pedido dos governadores do Sudeste para aumentar o 

tempo de internação dos adolescentes em caso de crimes hediondos.  
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Imagem 31 – O Globo, p.3, 14/02/2017. Aumento pena para menores.  

 

Fonte: O Globo 

  

Ao ganhar as páginas da imprensa, a discussão da maioridade penal ganha 

também importância na sociedade. Segundo Machado (2004), a resposta da sociedade 

aos momentos de pânico moral, como esses, são a polarização social e o agravamento 

do conflito, reforçando estereótipos. A relação entre exploração midiática de um caso 

específico e as atividades legislativas é expressa pelo próprio O Globo na reportagem 

―Passos contra a impunidade‖, de fevereiro de 2007: ―A Câmara deve votar hoje mais 

um projeto do pacote de mudanças nas leis penais que entou na pauta após a morte do 
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menino João Hélio Fernandes, no Rio‖ (BRAGA, 2007, p.3).  Sem dúvidas, João  Hélio 

não foi a primeira criança morta em ação violenta de adolescentes ou adultos. No 

entanto, é esse caso, e sua grande repercursão na imprensa, que resulta em um pacote de 

mudanças penais – pacote este que incluia a redução da maioridade.  

 

3.2 - PEC 171: o avanço do retrocesso  

A Proposta de Emenda Constitucional 171/93, que marca o recorte deste 

trabalho, foi apresentada em agosto de 1993 pelo deputado Benedito Domingos, do 

Partido Progressista do Distrito Federal, e propunha a alteração do Art. 228 da 

Constituição para imputabilidade penal do maior de 16 anos. Durante 20 anos, a PEC 

passou diversas vezes pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), sem nunca ser aprovada. Até que em 31 

de março de 2015, a CCJC declarou que a proposta não atingia cláusula pétrea e esta foi 

encaminhada para votação no plenário da Câmara, passando antes por um período de 

análise em uma Comissão Especial. Ao longo desse tempo de idas e vindas na Câmara 

dos Deputados, a PEC 171 não teve nenhuma repercussão em O Globo.  

Neste caso específico, o avanço da PEC 171 não foi impulsionado por algum 

episódio violento espetacularizado pela mídia. A relação dialética entre mídia e sistema 

penal operou no sentido contrário. É a partir da aprovação da PEC na CCJC que os 

jornais começam a dar enfoque ao debate sobre a redução da maioridade penal. No caso, 

mais O Globo - com 34 notícias sobre o tema no período analisado-, que o Extra, com 

11, e menores, geralmente. Muitas vezes, os textos do Extra eram edições dos d‘O 

Globo, com alguns cortes e sem a assinatura do repórter. As escolhas editoriais de cada 

veículo, então, aparecem nos títulos, nas imagens e na diagramação.   

O dia seguinte à aprovação da PEC 171 pela CCJC é um exemplo disso. Ambos 

os jornais usam o mesmo texto
33

, mas produzem sentidos diversos. No Extra, o título é 

frio, burocrático - ―Projeto da maioridade avança‖, e a notícia não tem foto. Em O 

Globo, a foto, de parlamentares em pé, sorrindo, de braços para o alto, em 

comemoração, ajuda a construir o sentido do título - ―Punição aos 16 anos‖. 

 

 

 

 

                                                             
33 O do Extra é reduzido, sem algumas trechos.  
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Imagem 32. O Globo, p.3, 01/04/2015. Punição aos 16.  

 

Fonte: O Globo 

 

 “Punição aos 16 anos‖ pode ter sentidos diversos, positivos e negativos. Mas a 

foto escolhida pelo O Globo aponta o direcionamento de sentido produzido pelo jornal: 

é motivo de comemoração. Além do mais, reforça o discurso apresentado em outros 

momentos: a impunidade de adolescentes menores de idade – apesar das medidas 

sócioeducativas previstas. Assim, é a redução da maioridade penal que permitirá que 

esses jovens sejam de fato punidos. 

 Em 18 de junho, após a aprovação da PEC pela Comissão Especial da Câmara 

dos Deputados, a situação se repete. O texto do Extra é igual ao início do d‘O Globo, 

que continua por mais alguns parágrafos. Em O Globo, mais uma foto de comemoração, 

com a legenda ―Gritos de torcida‖, que também dá o tom para os sentidos do título: 

―Comissão aprova redução da maioridade penal‖, além de um infográfico que explica 

―as propostas em discussão no Congresso‖. Desta vez, o Extra traz um título mais 

apelativo: ―Cadeia aos 16 para crime hediondo‖. Mesmo assim, interessante notar que o 

jornal não escolheu o termo ―punição‖ – que poderia produzir o sentido de impunidade 

vigente. A notícia está sob a retranca ―Polêmica‖, apontando que, apesar da aprovação, 

a redução não é um consenso. A foto logo abaixo da notícia mostra um protesto – por 

moradia popular-, mas que também contribui para os sentidos de oposição à aprovação.  
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Imagem 33 – Extra, p.11, 18/06/2015. Cadeia aos 16.  

 

Fonte: Extra 

 

 Poucos dias após a aprovação na Comissão especial, a PEC foi à votação no 

plenário da Câmara em dois dias consecutivos. Na primeira votação, na madrugada de 

31 de maio, o projeto não foi aprovado. No dia seguinte, nova votação aprova a PEC 

com algumas mudanças no texto. Ambos os fatos ganharam as capas de O Globo e 

Extra nos dias subsequentes. Nos dois jornais, as fotos escolhidas para ilustrar cada uma 

das votações produziam sentidos diferentes. Em nenhum dos dois, a notícia da rejeição 

da PEC não foi ilustrada com a comemoração de parlamentares ou população. Na capa 

de O Globo, a imagem de um deputado caído, sendo socorrido, com a legenda: ―Na 

lona. Ao tentar entrar no plenário, o deputado Heráclito Fortes é derrubado por 

manifestantes contra redução da maioridade penal‖ (Câmara, 2015, capa). Na 

reportagem interna, duas fotos: em uma, manifestantes do lado de fora da Câmara, 

segurando velas, com expressões sérias, no tom de velório; na outra, manifestantes 

mascarados, impedidos de entrar por policiais de escudo e capacete.  
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Imagem 34 – O Globo, capa, 01/07/2015. Câmara rejeita redução. 

 

Fonte: O Globo  

 

Imaegem 35 – O Globo, p.8, 01/07/2015. Redução é rejeitada.  

 

Fonte: O Globo 
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No Extra, a notícia não ganhou foto de capa, e na página interna, a reportagem 

de título ―Tumulto antes de ir a plenário‖
34

 é ilustrada com a imagem de uma tropa de 

policiais atrás de um cartaz contra à redução e velas no chão. Em nenhuma das imagens, 

expressões de alegria ou comemoração. A PEC foi rejeitada em clima de confronto e 

luto.  

 
Imagem 36– Extra, p, 01/07/2015. Tumulto no plenário.  

 

Fonte: Extra 

 

Já a aprovação da PEC teve comemoração. No Extra, a foto dos parlamentares 

comemorando veio na capa. Em O Globo, na página interna. O texto principal das 

reportagens foi muito parecido em ambos os veículos. O do Extra, inclusive, vem com a 

assinatura ―Do Globo‖. Mas as semelhanças param por aí. Enquanto O Globo apresenta 

infográfico sobre as mudanças da PEC aprovada em relação à rejeitada no dia anterior,  

e um artigo de análise sobre as estatísticas da criminalidade juvenil, o Extra traz, junto à 

notícia da aprovação da PEC na Câmara (―Novo round na câmara‖), uma entrevista com 

a mãe do primeiro  adolescente acusado no caso Jaime Gold, com o título ―Eu não vou 

desistir dele nunca‖ e o olho ―Ele só foi condenado porque é preto, pobre e favelado‖ 

(EU NÃO, 2015, p.3). Ao lado, a notícia ―Juiza não atribuiu facadas a menor X‖. 

Juntas, as três notícias colocam em oposição as ações legislativas, a justiça e a realidade 

do cidadão comum. A expressão de Eduardo Cunha e a comemoração do deputado 

constrastam com os rostos encobertos da mãe e do menino. Embora o adolescente X não 

tenha sido o autor das facadas, segundo a própria juíza, foi condenado a três anos de 

internação, de acordo com o ECA, e sua pena poderia ser ainda mais grave com o 

avanço da redução da maioridade penal. As falas da mãe que ganharam destaque no 

                                                             
34

 No acervo digital do Extra, estão disponíveis duas versões dessa página. Em uma, o título da notícia é 

―Tumulto antes de ir a plenário‖, na outra, ―Maioridade penal é rejeitada‖. A possibilidade de títulos tão 

diferentes para a mesma notícia mostra que essas escolhas não são aleatórias ou descompromissadas.  
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título e no olho apontam o caráter elitista e racista da justiça, e afirmam que é preciso 

não desistir da juventude.  

 

Imagem 37 – Extra, p2., 02/07/2015.Novo round na Câmara.  

 

Fonte: Extra 

 

Um questão que aparece com frequência nas reportagens sobre a maioridade 

penal, especialmente em O Globo, é a capacidade de compreensão do crime pelos 

adolescentes. Apesar do paradigma do discernimento ter sido superado quase um século 

atrás, com a implementação do Código de Menores em 1923, a discussão sobre a 

redução da maioridade penal em 2015 volta a trazê-lo como argumento, como pode ser 

nas falas de agentes públicos e sociedade civil ou do próprio jornal, em editoriais.  
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Entre estudiosos, o tema é controverso. Cláudio da Silva Leiria, promotor que 

atua em vara da infância no Rio Grande do Sul, é favorável à proposta de 

redução da maioridade penal por considerar os jovens suficientemente 

informados sobre o que é um ato ilícito: 

- A redução é plenamente possível. Houve uma evolução. O jovem de hoje 

não é o mesmo de 40 anos atrás. Ele tem acesso à informação. Tem como 

compreender o caráter ilícito de sua atitude (SOUZA, BRAGA, ÉBOOLI, 

2015, p.3).  

 

Não é mais argumento a ser colocado na mesa a suposta atenuante de que 

jovens com menos de 18 anos não tem consciência de seus atos. Falso. Fora a 

evidência de que adolescentes ingressados na marginalidade têm maturidade 

suficiente para medir o grau de violência que empregam para intimidar as 

vítimas (CRIME, 2015, p.18).  

 

 No enfoque à capacidade de compreensão, a ciência da ilicitude do fato, os 

jornais silenciam outro aspecto relevante na determinação da imputabilidade penal: a 

maturidade emocional. O Artigo 26° do Código Penal afirma que é isento de pena 

aquele ―inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento‖ (BRASIL, 1984). Segundo Cirino dos Santos (2015), 

por ―determinar-se‖ a lei refere-se à capacidade de controlar-se, de dominar seus 

próprios institintos, capacidade adquirida com experiência de vida.  

 

3.2.2 - Vozes dissonantes  

 

Assim como a separação entre espaços de ―opinião‖ e  de ―notícias‖, apresentar 

os ―dois lados‖ de uma questão faz parte das estratégias jornalísticas que suportam o 

ideal-mito de objetividade. Por isso, apesar de ter se manifestado editorialmente à favor 

da redução da maioridade penal em artigos de opinião e também de ter produzidos 

sentidos de apoio à iniciativa em reportagens tanto sobre criminalidade juvenil quanto 

sobre a PEC, O Globo não pode silenciar completamente as vozes e dados contrários ao 

seu posicionamento, principalmente quando vindos de figuras públicas. Conforme 

explica Machado (2008), a força hegemônica de um meio de comunicação não se 

sustenta apenas na imposição de uma certa visão de mundo, é necessário que os meios – 

mediadores - negociem com as diversas instâncias sociais e discursivas, de modo a 

produzir consensos. 

Um dos principais argumentos de oposição veio da Unicef. Em nota
35

, o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância se posicionou contrário à redução da maioridade 

                                                             
35 Site da Unicef - www.unicef.org/brazil/pt/media_29163.htm  

http://www.unicef.org/brazil/pt/media_29163.htm
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penal, alegando que, no Brasil, os adolescentes são mais vítimas do que autores da 

violência e que dos 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,013% cometeu atos 

contra a vida.   

A estratégia de O Globo não foi silenciar a declaração, mas tentar desconstruí-la. 

Indícios disso podem ser vistos na reportagem de 2 de abril, cujo título é ―Unicef estima em 

1% os homicídios cometidos por menores no Brasil‖. O subtítulo, no entanto, aponta que ―dois 

em cada três adolescentes infratores apreendidos no país têm 16 anos ou mais‖, numa tentativa 

de direcionamento de sentido para criminalização dessa faixa etária específica, que seria 

considerada como maior de idade com a aprovação da PEC 171. O texto, embora admita que a 

incidência de assassinatos por menores seja baixa e que a aprovação da PEC resultaria num 

aumento da população carcerária - num sistema que já apresenta 40% de déficit de vagas-, 

contrapõe o argumento afirmando que os dados da Unicef estão desatualizados, e que  ―não 

existem dados oficiais sobre o número de homicídios praticados por adolescentes no Brasil‖, 

destacado no subtítulo ―Debate no escuro‖.  

 

Imagem 38 – O Globo, p. 02/04/2015. Unicef estima.  

 

Fonte: O Globo 
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Os sentidos da foto, um policial com a mão no ombro de um menino, ambos de costas, 

em frente a um portão de ferro, tendem a suavizar a violência do encarceramento, 

principalmente de uma criança ou adolescente. Além disso, O Globo faz um esforço ainda 

mais significativo para tirar o foco do argumento ao colocar, no meio da página, um suelto
36

 

que afirma que ―a medida (da redução da maioridade penal) precisa tramitar sem obstruções 

para que o país adeque a legislação penal ao que acontece nas ruas‖. A matéria ao lado 

também contribui para o desvio de foco do argumento, com o título ―Maioridade penal não é 

cláusula pétrea, diz ministro‖. Iniciar a frase com a afirmativa, ao invés da citação indireta 

iniciada pelo sujeito que fala - ―ministro diz que maioridade...‖ – contribui para reforçar o 

sentido de ―verdade‖ do pronunciamento e diminuir o sentido de opinião.    

Em editorial, O Globo novamente busca resignificar os dados apresentados pela Unicef 

como argumento contrário à redução da maioridade penal.  

O Unicef estima que 1% dos homicídios no Brasil é cometido por 

adolescentes com 16 ou 17 anos. O percentual é semelhante ao registrado em 

2014 pela Senasp – Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça (entre as diversas modalidades de crimes, 0,9% tem envolvimento 

de jovens). São índices que preocupam, porque tem sido crescente a 

participação de menores de 18 anos em ações criminosas no Brasil.  

No Rio, o número de adolescentes infratores apreendidos subiu quase 50% de 

acordo com levantamento do ano passado do Instituto de Segurança Pública 

(ISP). Só em janeiro deste ano, o incremento de apreensãos foi de 39%. Em 

São Paulo, o total de menores apreendidos triplicou entre 2002 e 2012 

(DESTRAVAR, 2015, p. 12)  

 

Embora os números apontados pela Unicef e pelo Senasp sejam de 1%, o jornal afirma 

que ―são índices que preocupam‖ e em seguida aborda o crescimento do número de 

adolescentes apreendidos no Rio e em São Paulo. Desta maneira, o sentido atribuído ao 

aumento das apreensões é o de aumento da criminalidade juvenil. Esta, no entanto, não é a 

única maneira de olhar os números. Esse crescimento pode significar apenas uma maior 

repressão policial.  

Outra voz contrária à redução que ganhou espaço no jornal foi a da então presidenta 

Dilma Rousseff, em duas reportagens de meia página, em abril e em junho. Na primeira, 

porém, o posicionamento de Dilma foi desqualificado face sua instabilidade política
37

. A 

notícia ―Reduzir a idade penal seria um ‗retrocesso‘‖ veio ao lado de reportagem sobre os 

protestos contra a presidenta, ilustrada por uma foto com a faixa escrita ―impeachment‖.  

                                                             
36 Pequeno editorial inserido na cobertura jornalística.  
37

 Dilma sofreu um processo de impeachment meses depois, em abril de 2016, e foi deposta da 

presidência.  
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Imagem 39 – O Globo, p. 6, 14/04/2015. Reduzir idade.  

 

Fonte: O Globo 

 

Vozes como a da Unicef e da então presidente do país Dilma Rousseff não 

poderiam ser ignoradas na cobertura dos jornais, ainda que houvesse o esforço de 

resignificar os sentidos de suas falas. No entanto, durante a cobertura sobre a PEC 171, 

as vozes populares contrárias à redução da maioridade penal foram por vezes 

desqualificadas ou mesmo silenciadas, principalmente aquelas que partiam dos jovens.  

Em O Globo, por exemplo, a reportagem ―Maioridade penal acirra debate entre 

ativistas no Congresso‖, sobre a presença de manifestantes contrários e favoráveis à 

redução nas sessões da Câmara, inicia dizendo que ―parte dos manifestantes (...) não era 

nem nascida‖ quando a PEC começou a tramitar. Frase que, para além de dizer que os 
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manifestantes eram jovens, pode também adquirir o sentido de que eram jovens demais 

para entender do assunto. Ao se referir a uma das manifestantes contrárias à PEC, uma 

dessas que ―ainda não era nascida‖, a presidente da União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas (Ubes), Bárbara Melo, 20 anos, o jornal a adjetiva como ―ferrenha 

opositora‖, atribuindo um sentido de radicalismo e intransigência, reforçado também em 

outras partes do texto, como ―era comum ouvi-la chamar um ou outro deputado de 

fascista‖ ou ―muitas vezes com ânimos acirrados, ataques aos parlamentares e até 

xingamentos – contra ou a favor da PEC‖ (SOUZA, 2015, p.8), referindo-se aos 

manifestantes em geral.  

O manifestante escolhido para representar os favoráveis à redução foi ―o 

adminsitrador Roberto Sekiya, de 40 anos. Morador de São Paulo, ele faz parte da 

União em Defesa das Vítimas da Violência‖. A ele, não é atribuído nenhum adjetivo de 

radicalismo, além de sua idade e profissão agregarem uma certa credibilidade. O outro 

manifestante entre os contrários à PEC citado pelo O Globo é o psicólogo Jardel 

Santana, 32 anos, integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional 

de Psicologia do DF, segundo o jornal, ―de perfil mais contido que a presidente da 

Ubes‖ – Bárbara. 

Já o movimento ―Amanhecer pela redução‖ foi silenciado pelos dois jornais. Em 

29 de abril, Rio de Janeiro, Niterói e outras cidades do país, como Porto Alegre (RS), 

Anápolis (GO) e Taguatinga (DF), amanheceram com diversos cartazes contrários à 

redução, resultado de uma mobilização feita pelas redes sociais. A notícia foi divulgada 

no site do O Globo 
38

 e do Extra
39

, mas não ganhou sequer uma nota na versão 

impressa. O festival cultural organizado pelo mesmo grupo no domingo 14 de junho, na 

Praça XV, no Rio de Janeiro, que teve apoio de artistas como Chico Buarque e 

participação de Teresa Cristina, também só recebeu destaque no site
40

 de O Globo, mas 

nenhuma notícia no impresso. 

Nos discursos silenciados, as alternativas ao credo punitivista da mídia.  

 

 

                                                             
38

 O Globo Online - http://oglobo.globo.com/brasil/campanha-contra-reducao-da-maioridade-penal-

intervem-em-pracas-do-pais-16004123   
39

 Extra Online - http://extra.globo.com/noticias/rio/campanha-contra-reducao-da-maioridade-penal-

colore-pracas-de-varias-partes-do-pais-16007203.html  
40

 O Globo Online - http://oglobo.globo.com/rio/em-clima-de-festa-praca-quinze-sedia-festival-contra-

reducao-da-maioridade-penal-16445625  

http://oglobo.globo.com/brasil/campanha-contra-reducao-da-maioridade-penal-intervem-em-pracas-do-pais-16004123
http://oglobo.globo.com/brasil/campanha-contra-reducao-da-maioridade-penal-intervem-em-pracas-do-pais-16004123
http://extra.globo.com/noticias/rio/campanha-contra-reducao-da-maioridade-penal-colore-pracas-de-varias-partes-do-pais-16007203.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/campanha-contra-reducao-da-maioridade-penal-colore-pracas-de-varias-partes-do-pais-16007203.html
http://oglobo.globo.com/rio/em-clima-de-festa-praca-quinze-sedia-festival-contra-reducao-da-maioridade-penal-16445625
http://oglobo.globo.com/rio/em-clima-de-festa-praca-quinze-sedia-festival-contra-reducao-da-maioridade-penal-16445625


131 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão da criminalidade juvenil e da maioridade penal foi escolhida como um 

recorte para observar os discursos midiáticos sobre violência e pobreza, assim como o 

papel da imprensa no sistema penal. Ao longo da pesquisa, percebemos que, de fato, a 

cobertura sobre os adolescentes em conflito com a lei reproduz, em grande medida, os 

mesmos discursos criminalizantes que se relacionam mais com os grupos sociais e 

locais aos quais pertencem do que com a idade ou com o crime praticado.  

O medo, que, conforme aponta Malaguti Batista (2003b), é trabalhado 

historicamente no Brasil contra os pobres, seus locais de moradia e suas práticas, é 

reproduzido também como argumento contra os adolescentes deste grupo social. O 

discurso do medo do adolescente não se difere significativamente dos discursos de 

medo das classes pobres ou das chamadas ―classes perigosas‖. Tanto que, em muitos 

momentos, adolescentes e adultos apareciam juntos na prática do crime. A chamada 

onda de assaltos à faca, por exemplo, tinha o adolescente como protagonista, mas 

misturava também crimes praticados por adultos. O medo aparecia de maneira difusa 

nos jornais: do adolescente negro e pobre, mas também dos adultos negros e pobres, dos 

moradores de rua, dos favelados, da cidade... Nesse sentido, O Globo e Extra 

apresentaram discursos similares, pois os dois propagavam a ideia do medo, do perigo 

das ruas, da criminalidade que já ―não escolhe hora ou local‖, conforme alertava 

reportagem do Extra (NAS RUAS, 2015, p. 3). As coberturas se diferenciavam no que 

dizia respeito às áreas da cidade. Em O Globo, o medo era, principalmente, daqueles 

que representavam a quebra da ordem na Zona Sul, seja no Aterro do Flamengo, seja na 

Lagoa Rodrigo de Freitas, enquanto o Extra se preocupava também com as regiões 

populares.  

Se com a atenção da mídia voltada para os assaltos à faca e para a redução da 

maioridade penal os adolescentes apareciam como ―a classe perigosa‖ do momento, o 

episódio do médico Jaime Gold elevou o tom dos discursos para o ―pânico moral‖, onde 

o adolescente representa o ―mal‖, o ―inimigo a ser combatido‖. Nesse aspecto, os 

jornais presentaram discursos diferentes. Enquanto O Globo inflamava o discurso de 

―indignação‖ e ―crueldade‖, o Extra apresentava contextos sociais – escola, família, 

finanças - ligados ao menino suspeito do crime e aos adolescentes em conflito com a lei 

em geral. Em um, o adolescente era o problema, em outro, era o resultado de uma 
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situação problemática. Em ambos os jornais, porém, o julgamento prévio e midiatizado. 

Embora com discursos diferentes, as capas dos dois veículos estamparam foto e história 

do primeiro menino suspeito, e posteriormente condenado, apesar das incongruências 

dos relatos das testemunhas e da confissão de outros dois rapazes. De maneiras 

divergentes, ambos os jornais assumem o papel de fiscalização do Estado, de falar em 

nome do povo.  

Um resgate histórico dos últimos 20 anos na imprensa mostrou que esses 

períodos de pânico se repetem, impulsionados por grande repercussão midiática de 

crimes violentos com participação de adolescentes, como o do casal Liana e do menino 

João Hélio. É nesses momentos que a desumanização atinge seu auge: o adolescente em 

conflito com a lei não é apenas ―perigoso‖, é ―monstro‖, ―psicopata‖, que não merece 

sobreviver. Por isso, o clamor pela pena de morte ou a fala da própria mãe do acusado 

que diz que preferia estar no lugar da mãe da vítima, ou seja, preferia ver o filho morto. 

Conforme afirma Malaguti Batista (2003b), ―sociedades assombradas produzem 

políticas histéricas de perseguição e aniquilamento‖. Nesse contexto, a redução da 

maioridade penal é o mínimo que o Estado pode fazer. O mesmo comportamento não se 

repetiu, porém, no caso do índio Gaudino, cuja morte foi provocada por jovens de classe 

média alta. Outro indício de que o discurso do medo e do pânico moral está mais 

relacionado com a classe social do adolescente do que com sua prática criminosa.  

A exploração do medo desencadeia, então, o clamor pela punição. No histórico 

do Brasil e do mundo, seja para adultos ou para adolescentes, o sistema penal opera para 

tutelar, disciplinar e controlar as classes pobres. O Código de Menores, de 1927, é o 

grande exemplo disso: menor não é qualquer criança ou adolescente, é aquele 

―abandonado‖, ―vadio‖, ―delinquente‖, o pobre. O estigma do ―menor‖ também 

aparecerá na imprensa, até hoje, e mesmo quando o ―menor‖ é a vítima, o termo carrega 

os sentidos de culpa e criminalização.  

O ECA busca uma ruptura com esse paradigma e propõe um novo tratamento 

para infância e adolescência. Isso é assimilado de formas diferentes nos jornais. Em O 

Globo, o discurso predominante é de que os adolescentes ficam impunes sob a proteção 

do ECA, que aparece como permissivo demais. Nesse caso, a punição é requisita ainda 

que não represente maior segurança. Nos próprios editoriais do jornal e nas falas das 

fontes, reconhecia-se que a redução da maioridade penal não diminuiria a violência, mas 

era preciso punir, castigar aqueles que ameaçavam a ordem vigente. Os discursos de O 
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Globo sobre o ECA e o sistema socioeducativo apontavam a suposta falência desse 

modelo e apresentavam a redução da maioridade como alternativa possível. Já no Extra, 

o discurso da punição não tinha tanta força quando se tratava de crianças ou 

adolescentes. O jornal buscava apresentar soluções para a criminalidade juvenil fora do 

sistema penal, principalmente na educação e no núcleo familiar.  

Essa postura diferenciada se refletiu também na cobertura especificamente sobre 

a PEC 171. Embora as reportagens de ―Política‖ e ―País‖ do Extra sejam, em geral, 

reproduções daquelas geradas na redação de O Globo, as escolhas editoriais como título, 

fotos e chamadas ressaltavam discursos diferentes.  

Tendo como premissa a hipótese da agenda-setting e também os estudos do 

Instituto Carioca de Criminologia (BATISTA, 2002; MORETZSOHN, 2002), podemos 

supor que, juntos, os argumentos do medo e da punição na imprensa podem pautar 

ações dos braços do sistema penal. Para a sequência de reportagens sobre os assaltos à 

faca, a resposta foi mais policiamento nas ruas. Para a morte de Jaime Gold, o 

desengavetamento do projeto de lei que criminalizava o porte de arma branca. Propostas 

de redução da maioridade penal também aparecem impulsionadas por intensas 

coberturas midiáticas, como no caso do menino João Hélio e de Liana Friedenbach e 

Felipe Caffé. No ano da morte do índio Gaudino, em 1997, cuja cobertura, embora 

ampla, não levantou a questão da punição, apenas uma proposta de redução da 

maioridade penal foi apresentada na Câmara. 

O jornal atua, assim, como o intermediário entre o ―povo‖, relegado à 

passividade, sem voz, e o Estado, responsável por garantir a segurança da população. O 

jornal fala ―em nome do povo‖, mas o povo é, nesse caso, o próprio público do jornal. É 

por isso que é possível ao Extra, e não ao O Globo, capas como ―Só não se esqueçam de 

Gilson e Wanderson‖, referindo-se aos meninos mortos pela polícia no Dendê no 

mesmo dia do assassinato de Jaime Gold na Lagoa, ou mesmo ―Sem Família e sem 

Escola‖, referindo-se à trajetória do adolescente suspeito de esfaquear o médico. Ao 

Extra, cabe falar em nome da família, dos vizinhos, dos amigos de Gilson e Wanderson, 

daqueles que não moram na Zona Sul, seus leitores. Ao O Globo, cabe falar apenas em 

nome daqueles que pedalam na Lagoa, aqueles que são colocadas como ―vítimas‖ - não 

das ações policiais, da pobreza, ou da falta de escola– mas das ―classes perigosas‖.  

Suspeitamos que essa cadeia - medo, punição, ações penais - não funcione de 

maneira linear, mas cíclica, podendo ser iniciada em qualquer um dos pontos. Ou seja, 
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os discursos do medo na imprensa tendem a gerar discursos que conclamam a punição 

como solução e, juntos, esses dois discursos podem agendar medidas no sistema penal, 

como foi no caso do menino João Hélio, por exemplo, quando à repercussão midiática 

seguiu-se a apresentação de PECs de redução da maioridade penal na Câmara e de 

projetos de lei pelo aumento do tempo de internação dos adolescentes. Ao mesmo 

tempo, iniciativas no sistema penal podem agendar na mídia o tema da punição e do 

medo, como foi no caso da PEC 171.  

Na verdade, no período analisado, o ciclo girou nos dois sentidos: a aprovação 

da PEC 171 na CCJC da Câmara dos Deputados pautou o tema da punição, nas 

reportagens e editoriais sobre a maioridade penal, e do medo na imprensa, no aumento 

de notícias sobre tentativas de assaltos praticadas por adolescentes, principalmente com 

facas. Depois, a repercussão do caso Jaime Gold reforçou os discursos do medo e da 

punição e gerou ações efetivas da Polícia Militar, por exemplo, que aumentou efetivo na 

área da Lagoa Rodrigues de Freitas e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

(Alerj) que desengavetou o projeto de criminalização de porte de arma branca.  

 Quebrar esse ciclo, também midiático, de medo, punição e ações penais pode ser 

um caminho para tentar evitar os perigos de reafirmação das estruturas desiguais e 

violentas da sociedade brasileira. A cobertura do Extra dá indícios de que é possível 

buscar outras maneiras - mais complexas, mais plurais, menos superficiais – de tratar 

esses temas na imprensa. Pode ser um pequeno passo num longo caminho pela frente.  
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