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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a abordagem da mídia para crimes cometidos por sujeitos de diferentes classes 
sociais, em notícias que se enquadram como jornalismo policial. A proposta é investigar como a mídia tenta construir 
uma opinião pública a respeito do fato e dos sujeitos nele envolvidos, por meio da utilização de formas discursivas que 
envolvem títulos, texto e legendas. A pesquisa é de fim qualitativo, com foco em pesquisa bibliográfica. A análise será 
feita por meio de estudos de caso, ou seja, análise de notícias que mostram a diferença com que determinados veículos 
de mídia tratam as classes sociais. Para tanto, o trabalho foi fundamentado nas reflexões de Garbossa (2016) e Lage 
(2000). O resultado deste trabalho consiste em reflexões sobre a desigualdade e como ela é retratada na mídia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo; Jornalismo Digital; Jornalismo policial; Classes sociais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

  

As mudanças ocorridas no processo de produção do jornalismo no século XX permitem 

algumas reflexões sobre o jornalismo policial. No início do século XX, a mídia impressa, sobretudo 

americana, passou a enquadrar-se, também, como um produto do capitalismo liberal (LAGE, 2000). 

Dessa forma, o sensacionalismo passou a ser usado como recurso para competir no mercado, dava-

se pouca importância para a veracidade da informação, enfatizando-se crimes e apelando para 

sentimentalismos (LAGE, 2000). 

Foi o sensacionalismo que impulsionou, de certa forma, o desenvolvimento científico na 

apuração de fontes e no tratamento das informações. Muito se avançou desde então, e o conceito de 

imparcialidade surgiu como uma postura a ser tomada ante a notícia.  

No entanto, isso não significa que o apelo no modo de narração da notícia tenha se 

extinguido. Além disso, a forma com que as notícias são narradas visa transmitir a informação, mas 

também volta-se para um público consumidor (audiência, leitores).  

Outro aspecto que podemos notar nas notícias é que muitas vezes elas transmitem a opinião 

do jornalista ou do grupo que coordena a ferramenta midiática. Essas opiniões podem ser 

observadas na forma sutil com que a linguagem é utilizada para veicular determinadas notícias. 

Nesse sentido, a questão que orienta este estudo é como a mídia, mais especificamente o jornalismo 

policial, trata as diferentes classes sociais ao transmitir sua notícia.  
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Objetiva-se investigar como a mídia noticia crimes cometidos por pessoas de diferentes 

classes sociais, utilizando títulos e texto para dar uma primeira impressão daquilo que se mostra. A 

mídia tem grande poder com relação à formação da opinião pública, assim, a mídia é a principal 

fonte de informação das pessoas. Muitos brasileiros detêm como verdade o que se ouve/vê na 

televisão, rádio ou jornais impressos, sem refletir sobre posicionamento de quem transmite a 

notícia.  

 
O universo das notícias é o das aparências do mundo; o noticiário não permite o 
conhecimento essencial das coisas, objeto do estudo científico, da prática teórica, a não ser 
por eventuais aplicações a fatos concretos. Por trás das notícias corre uma trama infinita de 
relações dialéticas e percursos subjetivos que elas, por definição, não abarcam (LAGE, 
2000, p. 22). 

 
Além disso, há o fato de que as notícias são previamente selecionadas e editadas, portanto 

são resultados da visão de um editor de um jornal. Não é e não deve ser vista como “a verdade”. Ao 

selecionar e editar, imprime-se a subjetividade, a visão de mundo sobre a notícia. Este trabalho está 

dividido da seguinte forma: primeiramente são apresentados alguns referenciais teóricos 

relacionados à análise de discurso; em seguida, apresenta-se uma breve discussão sobre o 

jornalismo digital e o papel que este exerce na atualidade; por último, é realizada a análise de 

discurso de cinco reportagens presentes no jornal G1 online, buscando apontar a diferença na forma 

de tratamento dada a pessoas de diferentes classes sociais. 

 

 

2. REFEERNCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma das bases teóricas deste trabalho é a Análise de Discurso (AD) de linha francesa. 

Segundo Garbossa (2016), esta disciplina teórica articula três áreas do conhecimento: o 

Materialismo Histórico, a Linguística e a Teoria do Discurso. Para esta pesquisadora (2016, p. 193), 

 
[...] a articulação dessas três regiões é atravessada pela teoria da subjetividade de natureza 
psicanalítica, a partir da qual a AD explica como o sujeito é determinado, sem perceber, 
pela ideologia. E é esse ponto que marca a singularidade pensada por Pêcheux: a relação da 
ideologia com a língua, afastando a ideia positivista e metafísica da linguagem, do sujeito e 
do sentido como origem.   

 
A partir do embasamento nessa questão, busca-se compreender a relação entre o dito e o não 

dito das práticas discursivas em análise. Nessa linha, amparou-se teoricamente também no estudo 

de Valério e Lazarini (2015) sobre jornalismo policial e sensacionalismo. Os meios de comunicação 
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necessitam criar expectativas no público, para que ele fique curioso sobre o fato que está por vir. 

Isso é feito para que o acontecimento fique agendado na memória e na programação dos indivíduos. 

Essa expectativa serve para impulsionar a audiência a assistir determinado programa, ler 

determinada matéria ou ouvir um novo produto radiofônico. O objetivo é gerar polêmica 

(VALÉRIO; LAZARINI, 2015). O problema está na forma como determinados comportamentos 

são impostos, na (pré) definição de que o público gosta ou não dos “espetáculos” sobre tragédias, 

principalmente quando envolvem diferentes classes sociais. Além do texto, imagens e legendas 

auxiliam na construção da notícia e de suas perspectivas. De acordo com Kossoy (2007, p. 103), “as 

imagens, em geral, constituem um dos sustentáculos da memória; e podem, também, ao mesmo 

tempo, constituírem instrumento de manipulação política e ideológica”. 

Há que se fazer a crítica de que não é o público que define a programação, muito menos a 

forma. As matérias jornalísticas, os fatos transformados em notícias, passam por uma prévia 

classificação, portanto, quem define é o responsável pelo que será dito. A seleção e a forma com 

que as notícias são narradas envolvem uma série de questões, entre elas estão a subjetividade do 

jornalista e o viés político e ideológico da empresa para qual trabalha. Por exemplo, a publicação de 

uma notícia sobre a construção de uma estrada é considerada devido a vários fatores: pelas 

implicações práticas e positivas em que consiste para a comunidade ao seu redor; sua proximidade 

com os sujeitos de determinado, ou seja, se o fato está próximo ou se está dentro do seu círculo de 

interesses. A própria escolha dessa notícia como algo que seja do interesse das pessoas de um local 

específico pode estar baseada na rede de relações que integram a empresa de comunicação como o 

comércio local, por exemplo. De acordo com a jornalista Viviane Melém (2011, p. 27):  

 
A escolha dos acontecimentos e assuntos variados que são divulgados nos meios de 
comunicação, mais especificamente, o jornal, é um dos temas mais discutidos pelo 
mercado, devido ao seu alto grau de dificuldade durante o processo de seleção do que tem 
valor informativo para a sociedade ou não. Dessa forma, o jornalista se torna alvo de 
críticas, porém cabe ao profissional valorizar, selecionar e divulgar os fatos de interesse 
público e torná-los notícia, seguindo sempre a linha editorial do veículo em que atua.  
 

Assim, a análise do discurso se faz pertinente, já que jornalistas não são imparciais e têm seu 
lugar social e histórico definido e projetam a visão de mundo de acordo com tais princípios.  

 
O discurso jornalístico toma a dimensão de autoridade, buscando direcionar e dar 
encaminhamentos. Assim, pode-se pensar a produção do discurso jornalístico enquanto 
homogeneização, que é a sua submissão ao jogo das relações de poder vigentes, é sua 
adequação ao imaginário ocidental de liberdade e bons costumes. É, também, o efeito de 
literalidade decorrente da ilusão da informatividade. Estas propriedades, no nosso entender, 
estão no cerne da produção jornalística: são aspectos invariantes de qualquer jornal de 
referência (MARIANI apud OLIVEIRA, 2016, p. 70). 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

 
Ou seja, o discurso jornalístico carrega valores construídos social e culturalmente pela 

sociedade ocidental e reproduz suas relações de poder. Dessa forma, pode-se pensar nos grandes 

veículos de comunicação brasileiros como perpetuadores dessas relações de poder. 

A informação tem chegado ao público de modo acelerado, principalmente depois do advento 

da internet. Com a velocidade com que as notícias circulam, muitas vezes não se tem tempo de 

analisá-las e entendê-las. Apenas se digere aquilo que chega e logo é descartado o jornal ou 

“rolada” a página. Com o acesso à internet e às diferentes mídias, percebe-se uma mudança no 

formato das informações. O texto passou a ser curto com um título que muitas vezes já define seu 

conteúdo. Num momento em que a falta de tempo é o que determina a vida em sociedade, não sobra 

espaço para a investigação, muito menos averiguação daquele fato. Como diariamente se recebe 

uma enxurrada de informações, a notícia do dia anterior perdeu seu espaço para dar lugar a outras 

que também serão esquecidas no dia seguinte. Não se tem sequência, não há historicidade. Para 

Ferrari (2003), a busca pela quantidade suplantou a qualidade:  

 
O leitor nem sequer consegue assimilar tanta informação. Essa busca incansável pela 
quantidade de notícias soa mais como competição de egos entre concorrentes do que como 
manifestação de respeito pelo internauta. E uma cobertura jornalística voltada para o 
próprio umbigo – jornalista que escreve para outro jornalista. (FERRARI, 2003, p. 50)  
 

 
Os fatores indicados acima por Ferrari (2003) fazem perceber que uma abordagem mais 

crítica se faz necessária. Ela chama de “pseudoconhecimento” o acesso à informação sem uma 

reflexão mais profunda. A mídia visa vender um de seus produtos: a notícia. 

A imprensa no Brasil é composta por conglomerados de mídia comandados, em geral, por 

famílias tradicionais, é o que Ferrari (2003) chama de “oligarquias familiares da imprensa 

brasileira”. A historiadora Carla Silva pesquisa a revista Veja e, por consequência, a consolidação 

dos grandes veículos de imprensa do Brasil. A Rede Globo, Grupo Folha e Editora Abril, de acordo 

com a pesquisadora, se consolidaram no país no contexto da ditadura e devido a acordos 

envolvendo governo e capital externo. Dessa forma, suas trajetórias são marcadas pela defesa 

ideológica do neoliberalismo. Para além da questão política e econômica, estes veículos de mídia 

intervêm de forma social e cultural na vida de seus consumidores mantendo a “divisão dos ‘lugares 

sociais’, ditando como cada um deve se comportar” (SILVA, 2005, p.37). 
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Os primeiros portais de notícias online brasileiros surgiram sob o controle destes mesmos 

conglomerados midiáticos, devido à demanda que se impunha com o advento da internet, seguindo 

o fluxo dos “ventos globalizadores”. 

A história mostra que o que se vê noticiado nos veículos midiáticos destes grupos 

hegemônicos tem viés político e ideológico demarcado profundamente. Isso se reflete na forma com 

que apresentam suas notícias. Dessa forma, estão expostas abaixo duas notícias veiculadas no portal 

G1, vinculado à rede O Globo, pertencente à família Marinho.  

 

3. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Foram escolhidas para esta análise cinco notícias, quatro veiculadas no portal G1 e uma 

veiculada no portal O Globo, pertencentes ao mesmo grupo de comunicação. As primeiras duas 

reportagens analisadas foram veiculadas em fevereiro e março de 2017 e falam sobre jovens presos 

por furto. Em seguida, são analisadas duas reportagens sobre tráfico de drogas e porte de arma, 

publicadas em março de 2015. Por último, é proposta uma reflexão sobre a abordagem do jornal O 

Globo online a respeito dos moradores do bairro Pinheirinho – SP, desocupado pela polícia em 

2012. Procurou-se observar o tratamento que a mídia dá a pessoas de diferentes classes sociais. 

A primeira notícia intitula-se “Preso por furto, sobrinho de deputado não cometeu crime, 

diz advogado3” e foi publicada em 28 de fevereiro de 2017. A outra notícia, publicada pelo mesmo 

portal em 18 de março de 2017, tem o seguinte título: “Jovem é preso após furtar 60 metros de fio 

de empresa em Piracicaba, SP4”. 

A forma como as notícias são construídas é impessoal. Essa impessoalidade da redação, uma 

vez que a notícia é reescrita, muitas vezes traduzida, submetida a critérios de edição, tem 

implicações também de ordem semântica. Assim, a suposição de “imparcialidade” da notícia 

desaparece, pois “a notícia pode comover, motivar revolta ou conformismo, agredir ou gratificar 

alguns de seus consumidores” (LAGE, 2000, p. 25). 

A primeira notícia selecionada: 

 
 SEQUÊNCIA DISCURSIVA 1 

                                                        
3 G1 ONLINE. Preso por furto sobrinho de deputado não cometeu crime diz advogado. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2017/02/preso-por-furto-sobrinho-de-deputado-nao-cometeu-
crime-diz-advogado.html.> Acessado em 20 de fevereiro de 2017 
4 G1 ONLINE. Jovem preso após furtar 60 metros de fio de empresa em Piracicaba. Disponível 
em:<http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2017/03/jovem-e-preso-apos-furtar-60-metros-de-fio-de-empresa-
em-piracicaba-sp.html.>Acessado em 20 de fevereiro de 2017. 
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“Leonardo Engler foi acusado em 2011 de chefiar quadrilha de furto 
a imóveis. Advogado diz que jovem estava em uma chácara no 
momento do crime”.  

 
Tanto na manchete como no lead presume-se a inocência do rapaz, que não é apresentado 

nem como suspeito, mas como já inocentado do crime. Ao informar quem é o sujeito, traz na 

mesma oração a defesa do rapaz, sem antes descrever o ocorrido. 

 O jovem, que já tinha histórico de passagem pela polícia, foi detido junto a outros rapazes 

após um furto de joias e outros objetos de alto valor na cidade de Franca – SP. O texto tem a 

seguinte estrutura: apresentação do fato, descrição do crime em Franca, resolução do ocorrido e 

histórico do envolvido. O jovem é apresentado da seguinte forma, já com a alegação de seu 

advogado da inocência: 

 
SEQUÊNCIA DISCURSIVA 2 

 
“O advogado do jovem que foi preso por suspeita de furto na madrugada 
deste domingo (26) em Franca (SP) diz que o rapaz não participou do 
crime porque estava em uma chácara. Leonardo Engler, de 25 anos, é 
sobrinho do deputado estadual Roberto Engler (PSDB) e já responde a 
outros processos por furto.” 

 
Em outro trecho, o acontecimento é narrado pela perspectiva do advogado, que faz as seguintes 

afirmações sobre a inocência de seu cliente:   

 
SEQUÊNCIA DISCURSIVA 3 
 
“Os policiais cercaram a residência e surpreenderam os suspeitos 
enquanto eles separavam joias e outros objetos de valor. Eles tentaram 
fugir ao perceber a presença da polícia, mas acabaram presos. O 
advogado de Leonardo, entretanto, diz que ele estava na residência para 
buscar dois amigos e afirma que o jovem acabou sendo detido junto por 
engano. 
“Ele não participou [do crime]. Eu conversei com o Leonardo na 
delegacia durante o flagrante e o próprio menor que foi apreendido no 
momento confessou o ato infracional. O Leonardo explicou que ele e 
outra pessoa, de nome Cauã, estavam em uma chácara. Inclusive, tenho 
16 testemunhas de que o Leonardo estava numa chácara no momento do 
furto. Não apenas amigos, parentes, outras pessoas que estavam nessa 
chácara alugada vão confirmar a presença do Leonardo no horário do 
crime em outro lugar”, explica o advogado Willian Tristão.”  
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A impessoalidade do editor aparece atrás da fala do advogado, que afirma que o sujeito 

“não cometeu crime”. No texto que segue abaixo com a descrição de que o sujeito fez dos prejuízos 

que causou, o jornal endossa a defesa do sujeito com a fala do advogado com termos como suspeito, 

acusado, solto. Mesmo com um histórico de passagem pela polícia, a defesa do lugar social a que 

pertence o sujeito que cometeu crimes está evidenciada na notícia. A notícia segue utilizando a voz 

do advogado: 

 
SEQUÊNCIA DISCURSIVA 4 
 
“De acordo com o advogado, Leonardo e um amigo tinham ido até a 
residência para levar os outros dois homens até a chácara. Neste 
momento, o menor teria chegado ao local e, segundo Tristão, a polícia 
apareceu, momento em que todos os que estavam dentro da casa foram 
presos. 
“Ele e o Cauã, que são amigos, vieram para Franca buscar esses outros 
colegas para ir para essa chácara. Nesse momento, o menor teria levado 
os objetos subtraídos e a polícia chegou e prendeu todo mundo”, diz. 
O advogado diz que já conversou com o juiz que decidiu manter 
Leonardo preso e entrou com um pedido de liberdade provisória. Tristão 
afirma o rapaz já foi absolvido dos processos anteriores.” 

 
Leonardo já havia sido preso por chefiar uma quadrilha que roubava condomínios em 2011. No 

crime cometido em Franca em 2017, ele foi pego em flagrante com o produto do furto junto a outros 

jovens. A notícia se refere ao fato embasando-se na declaração do seu advogado de defesa. Os nomes dos 

outros jovens envolvidos no furto não são citados em nenhum momento. A impressão que se tem é que o 

crime só foi noticiado devido ao envolvimento de um sobrinho de deputado, e não devido à sua 

gravidade ou à quantidade de prejuízo causado às vítimas. 

A forma como é construída a imagem do rapaz, de olhos e cabelos claros, com a utilização 

da palavra “suspeita”, endossa a dúvida a respeito da boa índole do rapaz. A legenda reforça o texto 

que em nenhum momento acusa o jovem, mas sim tenta inocentá-lo. Logo em seguida é 

apresentado o último item do texto referente ao histórico de crimes de Leonardo Engler. Segue o 

trecho: 

 
 

SEQUÊNCIA DISCURSIVA 5 
 
“Esta não é a primeira vez que Leonardo Engler se envolve em furtos 
a residências. Em 2011, ele foi acusado de comandar uma quadrilha 
que agia roubando casas em condomínios de alto padrão em Franca. 
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O jovem foi solto em fevereiro de 2015 graças a um habeas corpus, e 
passou a responder aos processos em liberdade. 
Na época, a polícia informou que todos os membros da quadrilha 
pertenciam a famílias de classe média alta. Segundo a polícia, os 
integrantes ficavam amigos das vítimas, obtinham informações 
privilegiadas e passavam a frequentar os imóveis para agir sem 
levantar suspeitas. 
Uma das vítimas chegou a relatar um prejuízo de R$ 70 mil. Os 
suspeitos também foram acusados de envolvimento com tráfico de 
drogas.” 

 
O jovem cometeu crimes da mesma natureza em seu passado, mesmo assim o texto da 

notícia é construído de forma a suavizar suas ações. Seu histórico é colocado no final do texto e 

passa a impressão de que Engler cumpriu, ou tem cumprido, com suas dívidas perante a lei. A 

notícia é longa, contém vários parágrafos e duas imagens do rapaz branco, de olhos e cabelos 

claros, pertencente à família de um político e dito de classe média. Este primeiro caso selecionado 

tem seu texto construído de forma que leva a pensar que se trata de uma exceção, já que foge ao 

estereótipo de criminoso, diferentemente da notícia que será analisada em seguida. 

O segundo caso aqui selecionado, publicado em 18 de março de 2017, traz a seguinte 

manchete: “Jovem é preso após furtar 60 metros de fio de empresa em Piracicaba, SP”. Seu lead 

contém os seguintes dizeres:  

 
SEQUÊNCIA DISCURSIVA 6 
 
“Suspeito disse que tinha comparsa, mas o outro não foi encontrado. 
Flagrante foi em frente à empresa, no bairro Cidade Alta, região 
central”.  
 

Não é feita nenhuma menção sobre a classe social do rapaz. A primeira coisa que se pode 

observar refere-se aos produtos dos dois furtos: no primeiro caso, trata-se de objetos de alto valor 

como joias; no segundo, tratam-se de fios. A partir dessa afirmação, pode-se inferir que há uma 

diferença social entre os dois envolvidos em questão. O texto contém os seguintes três parágrafos: 

 
SEQUÊNCIA DISCURSIVA 7 

 
“Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por furto na noite de 
sexta-feira (17) em Piracicaba (SP). Segundo registro da Polícia 
Civil, o jovem furtava fios e cabos de uma empresa de equipamentos 
industriais da região central da cidade. Um outro rapaz que 
participava do crime conseguiu fugir. 
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Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem estava em 
frente à empresa, no bairro Cidade Alta, com três rolos de fios. 
Questionado, ele confessou o crime. O outro rapaz, que não foi 
encontrado, pegava os objetos e passava para o jovem. 
Os rolos de fios foram apreendidos e devolvidos para a empresa. O 
homem foi preso e deve responder por furto qualificado. No celular 
dele havia registros de chamadas perdidas do outro suspeito. O 
aparelho foi apreendido e vai passar por perícia”  

 
Os dois indivíduos foram pegos em flagrante. Contudo, o primeiro de classe social 

privilegiada pode recorrer a advogados que o libertaram rapidamente. Já na segunda situação, houve 

a confissão do indivíduo em questão, o que se pode considerar que seja pela sua falta de recursos 

para contratar um advogado. A idade do envolvido no primeiro caso é de 25 anos, a do segundo é 

de 23; no entanto, a forma de tratamento ao se referir aos dois muda: o primeiro é tratado apenas 

como “jovem”; o segundo, como “homem”. O nome do rapaz envolvido na segunda situação nem é 

mencionado, enquanto o da primeira é repetido várias vezes endossando o fato de ser parente de um 

deputado, mostrando inclusive imagens do sujeito, o que não ocorre no segundo caso, tratado de 

forma corriqueira, já que não envolve grandes personalidades. 

Foram selecionadas, também, outras duas reportagens, publicadas no portal G1 no ano de 

2015, que tratam sobre o porte drogas por jovens de diferentes classes sociais. As reportagens 

contêm os seguintes títulos: “Polícia prende jovens de classe média com 300 kg de maconha no 

Rio5” e “Polícia prende traficante com 10kg de maconha em Fortaleza6”. Nas duas reportagens, os 

jovens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. No entanto, a 

abordagem e a estrutura das reportagens mudam.  

Na primeira reportagem, que foi publicada em 27 de março de 2015, é apresentado o 

seguinte lead: 

 
 SEQUÊNCIA DISCURSIVA 8 

 
“Eles foram presos num estacionamento de um prédio na Tijuca. 
Delegado tenta identificar outros integrantes da quadrilha”.  

 

                                                        
5 G1 ONLINE. Polícia prende jovens de classe media com 300kg de maconha. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/policia-prende-jovens-de-classe-media-com-300-kg-de-maconha-
no-rio.html.>Acessado em 20 de fevereiro de 2017. 
6 G1 ONLINE. Polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/03/policia-prende-traficante-com-10-quilos-de-maconha-em-fortaleza.html.> 
Acessado em 20 de fevereiro de 2017. 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

Informa-se em qual bairro os jovens “de classe média” foram presos e sobre a continuidade 

das investigações por parte do delegado. A palavra tráfico ou traficantes não é utilizada na 

manchete nem no lead apesar da grande quantidade de drogas encontrada com eles. Os crimes pelos 

quais a prisão ocorre também não são informados de imediato. O texto contém três paragrafos com 

as seguintes informações: 

 
SEQUÊNCIA DISCURSIVA 9 
 
“Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) prenderam em flagrante, nesta 
quinta-feira (26), os jovens Pedro Henrique Sequeira e Thyago Barcellos 
Teixeira. Com eles foram apreendidos cerca de 300 quilos de maconha, 
duas pistolas, quatro carregadores e um carro Hyundai Santa Fé. 
Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, eles foram presos no 
estacionamento de um prédio na Tijuca, na Zona Norte. 
De acordo com informações do delegado titular da 25ª DP Niandro 
Ferreira, os rapazes são apontados como integrantes de uma quadrilha 
de jovens de classe média, que atua no tráfico de drogas do Engenho 
Novo e Méier, no Subúrbio, e Tijuca, na Zona Norte. 
Ainda segundo o delegado, as investigações estão em andamento para 
identificar outros integrantes da quadrilha. Pedro Henrique e Thyago 
foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma 
de uso restrito. ” 

 
No trecho “quadrilha de jovens de classe média, que atua no tráfico de drogas”, novamente a 

palavra “traficantes” é evitada e enfatiza-se o fato de tratar-se de jovens de classe média. Os crimes pelos 

quais os jovens foram presos – tráfico de drogas e porte ilegal de arma – são informados na última linha 

da reportagem. Como foi mencionado no tópico anterior deste texto, com a rapidez do cotidiano, as 

manchetes devem se fazer mais claras, pois as pessoas muitas vezes não acessam a reportagem, apenas 

“rolam” a página das manchetes. No caso desta reportagem, privilegia-se o fato de os jovens serem de 

classe média e residirem na barra da Tijuca em detrimento dos crimes por eles cometidos, aos quais os 

leitores só têm acesso se clicarem na manchete e lerem a reportagem completa. 

A reportagem mostra dois jovens brancos com expressão de inconformidade ao lado da 

droga apreendida. A legenda da imagem diz: “Jovens presos com cerca de 300 quilos de maconha, 

na Tijuca”. Outra vez o bairro é mencionado, trata-se de um bairro nobre de classe média alta da 

cidade do Rio de Janeiro. 

Para comparar com esta reportagem, foi selecionada outra publicada no mesmo portal uma 

semana antes, com o seguinte título e lead: 
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SEQUÊNCIA DISCURSIVA 10 
 

 “Polícia prende traficante com 10kg de maconha em Fortaleza”, 
“Polícia encontrou R$ 10 mil em cédulas de R$2 e uma pistola 380. 
Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de 
arma”. 

 
 Neste caso, os objetos de apreensão e os crimes pelos quais o jovem é acusado são 

apresentados logo de cara. Além disso, o jovem é classificado como “traficante” na própria 

manchete, mesmo que tenha sido preso com uma quantidade muito menor de droga.  

 
SEQUÊNCIA DISCURSIVA 11 

 
“Uma ação da Polícia Militar prendeu na noite desta segunda-feira 
(16) um traficante com dez quilos de maconha no Bairro Conjunto 
Esperança, em Fortaleza. De acordo com a polícia, além da droga foi 
apreendidos armas, dinheiro e munições dentro da casa do suspeito 
de 19 anos. 
Polícia disse que o homem foi detido em flagrante por tráfico de 
drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito que não possuía 
antecedentes criminais. Ao realizar patrulhamento na região, os 
policias desconfiaram da atitude suspeita dele e o abordaram em 
frente à casa, localizada na Rua 02 no Conjunto Esperança. 
No imóvel, a polícia apreendeu mais de dez quilos de maconha 
distribuídos em tabletes, R$ 10 mil em cédulas de R$ 2 e uma pistola 
de calibre 380 municiada. 
Suspeito foi conduzido ao 30º Distrito Policial (30º DP) e autuado em 
flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.” 

 
Trata-se de um jovem da periferia da cidade de Fortaleza – Ceará. A notícia não traz a 

imagem do rapaz. Além da palavra “traficante”, são usadas palavras como “suspeito”, “atitude 

suspeita”, “homem”. A historiadora Conceição Oliveira7 (2015), amparada nos estudos de Chalhoub 

(1996), questionou as mesmas reportagens em seu blog. De acordo com ela, a palavra “suspeito” é 

utilizada constantemente pelo portal para classificar pessoas de classes baixa, as chamadas “classes perigosas”. 

Nas duas reportagens que se referem a jovens de classe média, são apresentadas imagens dos envolvidos, 

brancos de cabelos lisos, no primeiro caso, olhos claros; este biótipo não é considerado “suspeito”. Isso leva à 

seguinte reflexão: existe um biótipo considerado “suspeito” pela polícia. 

 

                                                        
7http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2015/03/28/exemplo-didatico-de-como-se-opera-o-racismo-na-
linguagem-midiatica/. 
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A AD compreende que a linguagem não produz sentidos evidentes, mas efeitos de sentido 
constituídos por meio das contradições ideológicas em uma determinada conjuntura 
histórica. Através da linguagem ocorre a constituição do sujeito. Linguagem que preexiste 
ao seu nascimento e à sua constituição. Assim, tornamo-nos sujeitos através da linguagem 
constituída ideologicamente e afetada pelo inconsciente (OLIVEIRA, 2016, p. 69). 

 
A linguagem da reportagem em questão produz efeitos de sentido a respeito dos sujeitos, ela reproduz 

relações de preconceito presentes na sociedade ao qualificar como “suspeito” e “traficante” o jovem da 

periferia e provavelmente negro, ao passo que o jovem branco não recebe adjetivos. Dessa forma, são 

imprimidos os preconceitos existentes na sociedade e se reforça o status quo das classes média e alta.  

 Isso também pode ser constatado em uma reportagem publicada em 27 de janeiro de 2012 

pelo jornal O Globo online. Trata-se de uma notícia sobre a desocupação do terreno Pinheirinho8 na 

cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo. Esse terreno era ocupado por cerca de seis 

mil famílias pobres e, no ano de 2012, passou por um processo de reintegração de posse exigido por 

seu proprietário Najih Nahas, do setor imobiliário. Dessa forma, no dia 17 de janeiro de 2012, o 

Estado de São Paulo representado pela polícia militar expulsou as famílias que residiam no 

Pinheirinho e de forma truculenta destruiu suas casas para promover a reintegração de posse.  

 Nesse contexto, o já referido jornal publicou a notícia: “São criminosos’, diz Soninha sobre 

moradores do Pinheirinho9”; seguida do lead:  

 
SEQUÊNCIA DISCURSIVA 12 
 
“Ex-vereadora disse que ‘trabalhadores escolheram método de 
bandidagem”. 

 
Assim como no primeiro caso analisado neste artigo, o autor da notícia se utiliza da 

impessoalidade, em que o teor da notícia é colocado na voz da vereadora Soninha Francine. A 

notícia diz: 

 
SEQUÊNCIA DISCURSIVA 13 

 
“SÃO PAULO – A ex-vereadora e pré-candidata a prefeitura de São 
Paulo pelo PPS, Soninha Francine, causou polêmica no Twitter ao 

                                                        
8 FANO, L. B.; COSTA, G. M. ; INOCENCIO, V. G. . Oficina 'Observatório do Mundo Contemporâneo - Moradia: 
Direito ou Privilégio?'. 2012. Disponível em: <https://www.projetoham.com.br/files/Moradiadireitoouprivilegio.pdf> 
acessado em 15 de maio de 2017. 
9 O GLOBO. São criminosos diz Soninha sobre moradores do pinheirinho. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/brasil/sao-criminosos-diz-soninha-sobre-moradores-do-pinheirinho-3780479.> Acessado em 
20 de fevereiro de 2017. 
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chamar os moradores do bairro Pinheirinho, em São José dos 
Campos, de 'criminosos tirando proveito da situação e não pessoas 
comuns defendendo sua terra'. 
O post gerou reação de centenas de seguidores de Soninha. Depois do 
ocorrido, Soninha escreveu em seu blog uma mensagem de explicação 
com uma foto dos moradores do conjunto segurando pedaços de pau 
com pregos e barras e ferro. 
- Se são trabalhadores, lamento, escolheram método de bandidagem. 
O que pretendem, 'matar ou morrer'? 
A desocupação no Pinheirinho aconteceu no último domingo e 
levantou críticas do ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da 
Presidência, e da própria presidente Dilma Roussef que teria 
classificado a desocupação de 'barbárie’. ” 

 
O editor escolhe uma pessoa com lugar social definido para dar voz a uma fala carregada de 

preconceito e desconhecimento sobre o caso. Tal pessoa, pelo lugar que ocupa, deveria estar em 

prol dos cidadãos que lá estavam e defendê-los pelos direitos que têm garantido em constituição, 

aos quais o próprio estado agiu contra. De acordo com a Constituição Federal brasileira, aprovada 

em 1988, a moradia é um direito social. Esse direito foi historicamente conquistado por meio de 

várias lutas sociais durante os anos e significa que os interesses coletivos devem vir antes do que os 

interesses individuais, já que se vive em uma sociedade que se diz “democrática”. Entretanto, ainda 

hoje, verifica-se o desrespeito a este direito constitucional no país.  

Outros canais de notícias veicularam a desocupação como truculenta, o que causou comoção 

social em redes sociais na internet. O próprio governo paulista reconheceu o exagero na forma 

como agiu na desocupação, já que se tratava de uma área que deveria ter sido destinada aos 

moradores, pois se encontrava irregular por conta dos atrasos no pagamento de impostos. Ao 

preferir utilizar a palavra “desocupação” em lugar de “expulsão”, o jornal, sutilmente, expressa 

concordância com a opinião da vereadora e discordância para com a presidente Dilma Roussef, que 

utiliza a palavra “barbárie” para classificar a ação da polícia sobre os moradores. 

O que se pode perceber é que os grandes responsáveis pelos meios de comunicação, 

normalmente, não estão separados das disputas que existem para um projeto de sociedade. Essas 

disputas muitas vezes são financiadas por grandes partidos políticos, o que de imediato compromete 

a independência desses meios de comunicação.  

Em todos os momentos, as formações discursivas apresentadas pelos jornais transpassavam 

a impressão de que aquele espaço havia sido "invadido" por pessoas que estão relacionadas ao 

tráfico ou até mesmo por “vândalos” improdutivos para a sociedade, como foi apontado pelo 

programa Fantástico (22/01/2012) na época em que ocorreu a desocupação, quando focaram por 
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cinco minutos o carro de uma das filiadas da rede Globo sendo queimado colocando a 

responsabilidade aos trabalhadores do Pinheirinho. Por outro lado, a mídia não transmitiu as 

pessoas que foram feridas nem as famílias que foram separadas nas distribuições dos abrigos, como 

se a desocupação tivesse sido um ato harmonioso. Fica claro a escolha do que se quer noticiar. Não 

há imparcialidade. 

Segundo Ferrari (2003), no que se refere às redações online, as funções do editor se 

resumem a “empacotar” a notícia. Ou seja, talvez o objetivo não é o de “tomar posição”, “assumir 

uma defesa”, mas, ao transformar a informação em uma mercadoria, algo para ser vendido e 

consumido facilmente, organiza-se um texto com termos por vezes carregados de preconceitos que 

ora concebe a notícia de maneira completa, ora rasa. Para a autora, a internet possui uma linguagem 

própria e que ainda está em gestação, mas já tem suas particularidades. 

A mídia é uma das grandes responsáveis sobre a transmissão de assuntos. Por isso, acaba 

muitas vezes distorcendo fatos. Porém, inúmeras vezes não é questionado o que está por trás dessas 

informações. De acordo com Lage (2000, p. 43), “o problema não é exclusivo do jornalismo: a 

televisão realiza, mais do que qualquer outro meio, o projeto teórico de uma sociedade de massa, 

em que um sistema transmissor dirige-se à multidão dispersa de cidadãos inertes e passivos”. O 

autor não defende que “essa massa” seja tola, mas que pode ser crédulo e de boa fé. Portanto, pode-

se deixar levar pelas informações que recebe. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como ensina Pêcheux (2009), o sujeito é determinado pela sua ideologia. Dessa forma, 

pode-se identificar nas reportagens analisadas acima como os veículos de mídia selecionados agem 

em prol de projetos políticos, legitimando a própria estrutura social preconceituosa e desigual. 

 
[...] as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido segundo as posições 
sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido 
em referência às formações ideológicas [...] nas quais essas posições se inscrevem 
(PÊCHEUX, 2009, p. 146-147) 

 
Nas primeiras quatro reportagens, pode-se observar uma postura dos veículos de mídia 

classe média. O fato de ressaltarem com tanta ênfase a classe a que pertencem determinados 

criminosos dá a impressão de que se tratam de exceções. Já quando a notícia aborda crimes 

cometidos por classes baixas, não há tanta ênfase, já que se trata de algo ‘comum’.  
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Não só as notícias são tendenciosas, mas também a postura da polícia e de toda a estrutura 

jurídica que rapidamente libera criminosos da dita “classe média”. Já os criminosos de baixo poder 

aquisitivo são mantidos presos no aguardo de fiança, quando não confessam o crime de imediato. 

As notícias analisadas mostram jovens de classe média que trabalham com grandes 

quantidades de dinheiro e objetos muito mais valiosas do que o de classes baixas. As manchetes se 

fazem coniventes com este sistema, já que em seus próprios enunciados utilizam-se de recursos para 

amenizar os crimes cometidos por pessoas de “classe média” e intensificar as impressões sobre os 

crimes cometidos por pessoas de classe mais baixas. 

Considerando que o jornalismo torna-se lugar de referência de informação para muitos e, 

portanto, lugar de “verdade”, o cuidado estará em chamar a atenção ao fato de que o sujeito que 

escreve o faz de acordo com os valores sociais, portanto, ideológicos e políticos, nos quais está 

inserido. Sua escrita apresenta sua visão de mundo, seu modo de ver a sociedade. Mesmo o jornal 

definindo as formações discursivas, o sujeito que escreve é social e, ao imprimir sua visão, toma pra 

si a responsabilidade de dizer “a verdade”, porém já não é neutra. Os valores e a classificação social 

passam pela posição, visão de mundo do sujeito que escreve.  

 
Dessa forma, a mídia, ao participar da esfera pública como "prestadora de serviços", isto é, 
como entidades de "comunicação social", teria uma função imprescindível nas 
democracias: informar sobre os acontecimentos levando às pessoas uma gama de dados 
que, sem esse serviço, não teriam condição de conhecer outras realidades que não as 
vivenciadas ou relatadas por pessoas próximas. Mais importante, os órgãos da mídia fariam 
a fiscalização do Estado, exercendo assim a forma mais bem acabada de "controle social": 
em relação ao dinheiro público, às ações públicas, numa palavra, aos negócios públicos. 
Note-se, contudo, que os órgãos da mídia - emissoras de tv, rádios, jornais, revistas, portais 
- atuantes na esfera pública são em larga medida empresas privadas que, como tal, 
objetivam o lucro e agem segundo a lógica e os interesses privados dos grupos que 
representam. Embora a ação da mídia seja complexa, essas características são cruciais para 
uma definição inicial dessa relação entre agentes privados e esfera pública (FONSECA, 
2011, p. 42). 

 

Sendo assim, a escrita das notícias por estas empresas privadas apresenta sua visão de 

mundo, seu modo de ver a sociedade. Mesmo o jornal definindo as formações discursivas, o sujeito 

que escreve é social e, ao imprimir sua visão, toma pra si a responsabilidade de dizer “a verdade”, 

porém já não é neutra. Percebe-se, com este trabalho, a necessidade de democratização dos veículos 

de mídia. O controle desta por um grupo pertencente a uma classe específica mostra apenas um lado 

da moeda e impede, de certa forma, uma reflexão crítica sobre as notícias. 
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