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Sobre representações sociais e violência juvenil: interpretações em torno 

da mídia goiana 

 
  

Resumo:  

Ao dizer sobre violência exercida pelo jovem, temos de levar em conta uma 
série de fatores que possam trazer à tona os porquês de tais atitudes, 
englobando-o também como vítima social e cultural. Assim, dentro da atual 
conjuntura brasileira na qual a diferença, segregação e exclusão social são 
determinantes, percebe-se que a juventude sofre com representações sociais 
produzidas e reproduzidas principalmente pela mídia impressa e televisiva. O 
trabalho em andamento tem como objetivo analisar interpretações construídas 
pela mídia impressa goiana (Diário da Manhã, Daqui e O Popular) no ano de 
2014 em vista a apreender o contexto de violência em que o jovem está 
inserido bem como as representações sociais desenvolvidas em torno dessa 
problemática. Portanto, para construção e análise dessa proposta é essencial a 
utilização de autores como Durkheim, Moscovici e Jodelet através da teoria das 
representações coletivas e sociais. Para o discurso mediante ao fenômeno de 
violência, adentram autores como Wieviorka e Elisabeth Rondelli. 
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A proposta de pesquisa que está sendo desenvolvida, já foi 

parcialmente iniciada no Programa Institucional de Voluntários de Iniciação 

Científica (PIVIC), cujo objetivo consistiu em verificar a existência ou não de 

uma subcultura juvenil pautada pela violência, a partir das notícias, 

reportagens, artigos de opinião, cartas e editoriais divulgados no jornal “Diário 

da Manhã”. A proposta era analisar as “certezas e incertezas” dos fatos na 

junção entre jovem, violência, comportamentos sociais e segregação. 

É preciso que sejam analisadas as formas e as causas das relações de 

poder que levam ao “estranhamento”, tendo em vista as localidades e os 

jovens cidadãos que nelas habitam, a partir dos conceitos de diferença e 

exclusão social.  

Mesmo que os atos infracionais aconteçam com mais frequência entre 

a população de baixa renda, como cita a imprensa midiática, não há como 

descartar que a mesma atinge de forma indiscriminada os jovens 

independentemente da classe social a que pertencem. A maioria das pesquisas 



 

empíricas, no entanto, tem enfatizado a violência praticada pelos jovens e não 

a violência contra eles, ressaltando a segurança enquanto manutenção da 

ordem e não dos anseios da cidadania.  

A pesquisa em desenvolvimento tem como objetivo compreender as 

manifestações de violência como consequência principal das modificações 

comportamentais do jovem, e o papel da mídia (Diário da Manhã, Daqui, O 

Popular) como produtora e reprodutora de representações sociais, bem como a 

marginalização dos mesmos pela segregação e exclusão social. Portanto, a 

discussão sobre a juventude e como os jovens se portam diante da dinâmica 

social, como por exemplo, a consolidação do consumo como forma de inserção 

social diante da violência que permeia as relações sociais cotidianas, é 

extremamente importante para a compreensão da sociedade contemporânea. 

Nesse contexto, muitas vezes ocorre o envolvimento de jovens com a 

criminalidade o que os transforma em "fenômeno social". A segregação passa 

a ser vista como uma das maneiras de se explicar essa dinâmica social atual 

ao situar os atos de violência exercida pelo jovem ou contra ele, 

indiferentemente de classes sociais. Porém, é necessário buscar respostas 

para algumas questões: Qual é o discurso produzido pela mídia sobre esta 

violência? Para PORTO (2009), observar como esse processo é mostrado pela 

imprensa midiática, nos leva a refletir como a produção e reprodução de 

representações sociais, são reinventadas/resinificadas pelo imaginário popular. 

A mídia é, contudo, um meio direto de produção e reprodução de 

representações sociais ao relacionar a violência como “espetáculo” de êxtase à 

barbárie, em que tais representações sociais levam à dificuldade de definir o 

que realmente é a violência (PORTO, 2009). Não se pode, todavia, esquecer-

se dos aspectos referentes às modificações espaciais e em como refletem os 

distúrbios de uma sociedade constantemente transformada não só para 

glorificar os altos muros dos condomínios fechados, mas para demonstrar 

como o panorama da insegurança reflete na produção e reprodução da 

vivência social bem como suas representações que são geradas em torno do 

imaginário popular e vendidas pela mídia impressa e televisada. 

A princípio, o objetivo da pesquisa foi em investigar as variadas formas 

de interpretação construídas pela mídia impressa de Goiânia (Diário da Manhã, 

O Popular e Daqui), em vista de apreender o contexto da violência em que o 



 

jovem está inserido, as representações sociais desenvolvidas em torno desta 

problemática, o papel que tem a mídia na divulgação dessas representações e, 

na medida do possível, o processo de segregação que os jovens experimentam 

como resultado da dinâmica sócio espacial, na qual o outro, o diferente, é visto 

como estranho. 

 

1. Breve discussão sobre representações sócias 

 

Quando se pensa em representações sociais, se imagina que a mesma 

não é componente de uma veracidade científica, porém ela foi redefinida dentro 

da análise sociológica ao relacionar representações individuais e coletivas 

juntamente com aparato teórico pautado também na análise psicológica. 

Representações sociais em sua natureza fenomenológica relacionam-

se de acordo com “elementos informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, 

crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc.” (JODELET, 1989, p.52) 

Nesse sentido, tanto o objeto quanto o sujeito participam da totalidade do corpo 

social, não só dentro de uma perspectiva cognitivista, mas de relações 

ideológicas que perpassam do indivíduo para o sujeito através do imaginário, 

do cultural e de identidades. Como exemplo, no que concerne o conhecimento 

representativo, é visto na juventude sua relação direta dentro do imaginário e 

identitário. A juventude brasileira em si se legitima através do pertencimento a 

tribos que se formam a partir do compartilhamento de ideais, como um simples 

gosto musical ou à incorporação em gangues violentas. Quando se fala sobre 

“juventude pobre”, verifica-se que o imaginário construído principalmente por 

meio do discurso midiático é de não pertencimento (o que não se verifica, pois 

fazem parte de um segmento próprio à marginalidade ao qual pertencem), ou 

seja, em um mundo globalizado e estratificado, a desigualdade aumenta e as 

possibilidades de inclusão em determinado grupo diminuem.  

Observa-se, portanto, segregações, e o “outro” preconizado, em que 

dentro da juventude pobre manifestam-se sujeições ou próprios 

enquadramentos. As representações sociais são produzidas e reconstruídas 

dentro da estrutura cultural. 

De acordo com MOSCOVICI (2003) a cultura constrói realidades 

partindo de ideias significantes, que, do ponto de vista social, se reconstrói em 



 

característica comum algo que pertencia a um campo ou esfera específica. Tal 

especificidade está ligada à categorização, ou seja, “categorizar alguém ou 

alguma coisa significa escolher um dos paradigmas estocados em nossa 

memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele.” 

(MOSCOVICI, 2003, p.63).  

MOSCOVICI (2003) concorda com a relação das representações 

sociais com o real, com o individual e o coletivo através das formas de 

percepção e da “visão de mundo” produzidas e reproduzidas constantemente 

através de categorias e classificações dentro da sociedade na competência de 

signos, simbologias e linguagem. 

Desse modo, comparar algo como “normal” ou “anormal” a 

determinado objeto ou pessoa gera representações sociais que só serão 

superadas (como os variados tipos de preconceitos) com a mudança das 

próprias representações sociais em torno da cultura ou da própria constituição 

classificatória do ser. 

Quando se trata da juventude brasileira percebe-se que esta sofre com 

a desigualdade social, pertencimento em grupos, guetos que identificam e 

personificam o eu em torno das relações sociais de convívio. 

Ao tratar do pertencimento da juventude pobre brasileira, adentram-se 

a dicotomia entre o setor econômico e concepção de cidadania. A 

produtividade econômica e sua inserção social referente a categorias 

profissionais não é completa tratando-se da qualidade enquanto cidadãos. A 

dinâmica do mercado de tais jovens é ramificada para as áreas informais e 

ilegais, subemprego e desemprego, contribuindo para que eles não consigam 

se estabelecer enquanto trabalhadores e sujeitos possuidores de direitos. 

Observa-se, portanto, representações sociais disseminadas pela mídia 

relacionando a juventude, geralmente, a atos infracionais, principalmente em 

homicídios na qual o jovem goianiense se destaca como protagonista e vítima. 

Na manchete “Ano de violência e problemas, 2014 foi mais um ano marcado 

pelos crimes. A prisão de um serial killer confesso não amenizou o fato de mais 

uma vez os goianienses presenciarem um recorde no número de assassinatos” 

(31/12/2014, O Popular, capa e pág. 08) o jornal enfatizou índices do número 

de mortes superior em relação ao ano de 2013 e também o caso do serial killer 

que abalou a capital goianiense pela escolha e forma de abordagem do 



 

criminoso para com suas vítimas. Neste discurso, a violência emerge de tal 

forma que um sentimento de perplexidade nos assola, pois, comparado ao ano 

inteiro de 2013, o número de mortes até o final de novembro de 2014 já era 

superior ao constatar 621 contra 612. De acordo com a manchete a Secretaria 

de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) pretendia reduzir em 10% 

o número de mortes. 

Na carta aos leitores do mesmo jornal, um delegado relata sobre a 

ineficácia da polícia no caso do suposto serial killer, declarando que "As 

polícias não estão preparadas para investigar esse tipo de crime". Portanto, é 

perceptível a incapacidade do poderio policial ao tratar certos casos que 

envolvem um raro ato criminoso, como assassinato em série. É visto também a 

banalização como esses homicídios são tratados nas notícias de jornais, 

verifica-se o ato de violência como linguagem transposta nos jornais e 

absorvida pela população, atribuindo-lhe sentidos. 

RONDELLI (2000) retrata a mídia não só como amplificadora da 

linguagem violenta, mas como utilizadora do primeiro princípio que é sua 

perpetuação através da própria linguagem. Manifestações de violência, para 

além das dimensões expressivas são também simbólicas. Para a autora tais 

atos são considerados expressões de linguagem pelos que praticam. Assim, a 

intenção simbólica dramatiza o imaginário social trazendo seus conflitos.  

A mídia é considerada testemunha dos atos de violência dentro do 

meio social, dela desenvolve-se vários discursos que são retificados e 

normatizados dentro de uma narrativa específica. É produtora de consenso por 

compor uma gama de discursos que são agregadas nas produções e 

representações sociais. 

A força hegemônica é percebida através da mediação definida entre 

jornalistas e representantes de instituições, sendo esta operante ou atuante em 

reafirmar as concepções e representações preexistentes atribuindo-lhes uma 

visão soberana do mundo, em que os meios de comunicação mediam de forma 

a produzir consensos em torno da violência e criminalidade. 

A notícia “Mais matança em Goiânia” (18/07/2014, Daqui, capa), traz a 

seguinte informação:  

 



 

A PM registrou quatro homicídios em Goiânia entre os dias 
16/07/2014 e 27/07/2014 nos Bairros Jardim Novo Mundo, Vila 
Adélia, Nova Vila e Jardim Botânico. No Bairro Jardim Novo 
Mundo, o rapaz Eduardo Moreira foi morto com uma faca no 
peito, encontrado na Rua do Ouro. Vizinhos o encontraram 
agonizando e chamaram o Corpo de Bombeiros, mas quando o 
socorro chegou, o rapaz já havia falecido. Na Vila Adélia, o 
jovem Hélio Cerejo, foi morto a tiros na calçada de uma casa, 
no início da noite do dia 16/07/2014. Três homens em um VW 
Gol cinza chegaram a ser perseguidos por uma equipe de PM 
até a Avenida Consolação, mas bateram o carro na traseira de 
um caminhão e fugiram a pé. No local, a perícia apreendeu 13 
projéteis de calibre ponto 40. No Bairro Nova Vila, Luma de 
Oliveira, foi morta com um tiro na cabeça às 22h15 do dia 
16/07/2014, na Rua 2. Testemunhas disseram que a mulher 
estava no supermercado com duas meninas quando um 
homem chegou a pé e sem dizer nada atirou e saiu correndo 
do local. No Jardim Botânico, o adolescente Emerson Antônio, 
foi executado a tiros às 2h45 do dia 17/07/2014, na Avenida 
Ibirapitanga. De acordo com a Polícia Civil, Emerson foi 
baleado no rosto, pescoço, barriga e braço esquerdo. Vizinhos 
ouviram os tiros e encontraram o adolescente caído em uma 
motocicleta que pertencia à mãe. A vítima tinha passagens na 
polícia por tráfico, receptação e roubo. (18/07/2014, p.08, 
Daqui) 

 
 
Ao analisar o discurso jornalístico citado acima, é possível perceber o 

paradoxo entre vítimas e protagonistas de violência dentro do âmbito juvenil. 

Não se sabe quem é o ator da violência, mas verifica-se que a morte está 

associada diretamente ao jovem e sua relação com tráfico e roubo. O sentido 

atribuído pelo discurso midiático sugere que a causa da morte é a conduta 

desviante do jovem. O mesmo também é visto nessa notícia “Violência – Oito 

assassinatos no fim de semana” (04/08/2014, Daqui, capa), “Entre 9h30 de 

sábado e a noite de domingo oito pessoas foram assassinadas, a maioria com 

menos de 30 anos. Segundo a Polícia Civil, a motivação da maioria destes 

crimes foi dívida por drogas.” A preocupação maior da matéria é demonstrar 

que o número de assassinatos na cidade tem crescido de forma assustadora, 

deixando transparecer que a insegurança do cidadão também é cada vez 

maior. 

 De acordo com essas notícias, o sentimento de medo e insegurança 

que são refletidos na cultura goiana e passam a fazer parte do imaginário 

popular. O medo de sair à noite, o aumento de atributos de segurança e a 



 

procura por moradias em condomínios fechados enfatizam o distanciamento e 

a desigualdade. Para FRATTARI:  

 
No novo tipo de espaço público que se configura, os discursos 
e as estratégias de distanciamento e proteção se entrelaçam 
com o intuito de reforçar e valorizar as desigualdades. As 
diferenças não devem, portanto, serem postas de lado ou 
tomadas como irrelevantes, devem antes, serem demarcadas 
por muros, sejam eles reais ou imaginários. Neste contexto de 
cidade fragmentada, os encontros entre os diferentes grupos 
sociais tendem a se tornar cada vez mais esporádicos e 
marcados pela desconfiança que o afastamento social tende a 
produzir. A privatização e fortificação dos espaços têm como 
princípio fundamental a homogeneidade e a exclusão dos 
diferentes sociais, ao passo que os espaços restantes são 
abandonados e temidos. (FRATTARI, 2009, p. 22) 
 
 

Percebe-se que tanto o que é produzido e reproduzido dentro do 

imaginário social bem como o que é estruturado pela sociedade, em vista aos 

processos de segurança da população, demostram o distanciamento do Estado 

nas questões relacionadas aos espaços públicos, violência urbana, o outro 

visto como outro, a superficialidade de convívios e segregações.  

Interpretações em tono no discurso juvenil goianiense no que diz 

respeito à violência exercida em relação a determinados locais, FARIA (2007) 

apresenta a seguinte questão: Você considera Goiânia uma cidade violenta? 

Explique. De acordo com a autora: 

 
As respostas para essa questão variaram consideravelmente 
de acordo com a posição social dos entrevistados, sendo que 
os jovens das posições média e superior avaliaram a cidade 
como relativamente perigosa; enquanto que entre os jovens da 
posição inferior, a cidade é consensualmente considerada 
perigosa. Para os jovens da posição média e superior, há uma 
linha simbólica que separa a cidade entre os locais violentos, e 
os não violentos, sendo os últimos consensualmente 
considerados como sinônimo das periferias. (FARIA, 2007, 
p.55) 
 
 

A ineficácia do sistema de justiça penal é outro aspecto representativo, 

fazendo com que a população busque outras maneiras de autoproteção como 

organizações não governamentais de segurança. Assim, o sistema de justiça 

penal é incapaz de combater o crime de forma eficaz, o que sugere e efetiva 

formas de representações pela população perante o julgamento e proteção de 



 

indivíduos e bens. Neste contexto, falar sobre a delinquência juvenil se torna 

trivial pelo fato do menor infrator não ser punido como a sociedade almeja, o 

que faz com que a representação em torno do sistema penal seja frágil, 

levando os indivíduos a procurarem proteção própria.  

FERREIRA (2003) discute sobre a contradição em cima das 

representações nos meios de comunicação em meio à realidade violenta. A 

maioria dos indivíduos sabe que determinados eventos criminais não são os 

que ocorrem com mais frequência nem considerados representativos, porém os 

“atrativos”. Os indivíduos tendem a perceber os atos criminosos longe de suas 

áreas de convívio. 

Considera-se que o aumento de incivilidades associadas às 

representações de lugares perigosos, proporciona o sentimento de ineficácia 

do poderio legítimo do Estado, a falta de proteção acerca dos indivíduos bem 

como a progressão da impunidade. A impunidade está totalmente associada ao 

“salve-se quem puder”, de acordo com PORTO (2002), ela desencadeia 

inconstâncias nas relações sociais desfazendo as noções de solidariedade ou 

o “agir” perante as normas, pois não há certeza no agir do outro. 

Como afirma a autora, em meio à perspectiva social em consonância 

com a impunidade, concretizam-se duas formas de análise: a primeira se dá 

pela reivindicação do aumento a uma legislação repressiva e a segunda sobre 

a sociedade no ofício de aparelho repressor, substituindo o instrumento judicial. 

“Fazer justiça com as próprias mãos”, ganha “legitimidade” como ato de 

resolver conflitos. 

Na seção “carta dos leitores” do jornal O Popular, uma moradora do 

Setor Oeste, diz ficar “perplexa” com o aumento da violência e impunidade, 

para ela:  

 
A violência aumenta a cada dia em nossa cidade. Muitas 
vezes, o momento é fútil, como mostra a reportagem de 
Janda Nayara, em que um homem foi ferido em uma briga 
por causa do volume do som. Muitas vezes, esses atos 
passam impunes. Como cidadã, fico perplexa com tanta 
violência e com a impunidade. Tivemos uma onda de 
assassinatos em Goiânia com um motoqueiro que até 
hoje não se sabe quem é. Um homicida afeta toda a 
estrutura de uma família e às vezes da população inteira. 
Esses crimes não podem ficar sem soluções, sem um 



 

culpado. A segurança de nossa cidade é precária, e com 
isso a violência só aumenta. Não podemos ficar presos 
em nossas casas, enquanto os bandidos e homicidas 
andam soltos pela cidade. Seria necessário uma política 
mais rigorosa para termos paz sem violência (06/10/2014, 
O POPULAR, p. 06)  
 
 

Contraditoriamente com a opinião citada à cima, os dados da Polícia 

Militar e Secretaria de Segurança Pública de Goiás publicada no jornal O 

Popular demonstram que o aumento de PMs divide opiniões em relação à 

produtividade e melhoras, em suma a efetividade de 22% em comparação ao 

ano de 2013 não apresenta diminuição nos índices de violência. No 

comparativo, o homicídio doloso teve aumento de 12,34%; tentativa de 

homicídio, 7,51%; latrocínio, 100%; estupro, 2,70%; roubo (somatório das 

modalidades), 12, 66%; furto (somatório das modalidades), 13, 06%; roubo de 

transeunte, 16,01%; roubo a residência, 36,49%; furto a residência, 6,28%; 

roubo de veículos, 28,83%; furto de veículos, 8,50%; diminuição nos índices de 

roubo a estabelecimento comercial, -21,17% e furto a estabelecimento 

comercial, -6,44%.  

Anunciando agora os dados de produtividade da PM em relação aos 

tipos de crimes, obtiveram queda no comparativo dos primeiros sete meses de 

2013 e 2014, abordagem policial, -44, 76%; apoio policial, -40,10%; 

averiguação, -16,02%; operações policiais, -8,83%; patrulhamento, -53,89%; 

visita a escolas, -35,28%; visita comunitária -49,19%; visita solidária, -49, 85%; 

foragido recapturado -1,4%; prisões em flagrantes -10,56%; termo 

circunstanciado de ocorrências lavrados, -29,43%. É identificado somente o 

aumento em dois tipos de crime: veículos recuperados, 35,70% e armas 

apreendidas 22, 87%.  

Assim, verifica-se que a efetivação de PMs em relação a sua 

produtividade é insuficiente, não suprindo as necessidades dos cidadãos 

goianos. O aumento efetivo de policiais não significa necessariamente o 

aumento da segurança pública. É visto que o Estado negligencia o 

investimento no serviço de inteligência, na Polícia Técnico-Científica, na 

ampliação da Polícia Civil e reformas de delegacias ocorrendo uma defasagem 

nos processos de investigação e esclarecimento de crimes. A ineficácia das 



 

formas institucionalizadas de poder é percebida no imaginário em torno das 

expressões de violência e segurança na capital goiana.  

 

1.2. Sujeitos, violência e subjetividade 

 

Ao se incorporar a noção moral e ética em oposição aos sentimentos e 

paixões coletivas dentro da visão homicínia, DUKHEIM (2002) trata também de 

tal dicotomia no âmbito individual em que há a importância de preservar a 

própria vida e a de outrem. Dentro da sociedade, moral e ética se justificam 

pelo favorecimento do Estado, uma vez que esse perpetua na ação moral e 

diretamente no favorecimento ou não das taxas de homicídio.  

Em relação aos sujeitos, WIEVIORKA (2006) analisa a perda de 

sentido, ou seja, o ator de violência está fora das expectativas sociais e 

políticas, porque não existe tratamento específico esperado há, portanto, um 

sentido de substituição. Os novos Sujeitos são identificados através dessa 

nova mudança no âmbito de “autoridade legítima”.  

Por Sujeitos o autor adere como “a capacidade de cada ser humano de 

se construir, de dominar sua experiência, de produzir novas escolhas” 

(WIEVIOKA, 2006, p.1152). O autor propõe cinco características de sujeitos e a 

cada uma, subjetividades específicas: o sujeito flutuante, ou seja, aquele que 

ainda não é ator de violência, mas adere ao ato violento sem constituir 

demandas; o hipersujeito é aquele que não está somente em torno da “perda 

de sentido”, porém se integra a um novo sentido seja ele ideológico ou outro 

qualquer; Não-sujeito age de forma violenta mas não compromete sua 

subjetividade; o anti-sujeito, que não reconhece o outro como Sujeito, se 

construindo através da negação do outro em relação humanística; por último: o 

Sujeito em sobrevivência, age de maneira violenta para se auto proteger.  

Continuando no discurso em torno da subjetividade, será adicionada a 

noção de criminalização, criminação, incriminação e sujeição criminal de 

MISSE (2008). Tais conceitos são analisados no Brasil principalmente 

enfatizando o Rio de Janeiro, na qual se estabelece relação direta com o ator 

de violência, suas subjetividades bem como as representações sociais 

construídas e reproduzidas na sociedade.  



 

A acusação se torna necessária nos processos de criminação e 

incriminação. A acusação é primeiramente considerada para MISSE (2008) 

como subjetiva, onde ainda não ganhou exterioridade, é para si e dirigida ao 

caráter, contribuindo para a auto- regularização. Em outro aspecto é também 

exteriorizada, ultrapassando o caráter privado, ou seja, esta passa a ser 

pública.  

Por criminalidade “real”, MISSE (2008) aponta os desdobramentos do 

crime em torno de criminação e incriminação bem como transgressão e 

transgressor. Para que uma situação seja considerada como crime, ela deve 

passar pelo dispositivo de criminação legitimado pelo Estado. A situação posta 

como “criminosa” está na visão social de quem o interpreta. 

Outra relação importante é associada à distância social, ou seja, é 

através de tal distância que se caracteriza a transição do que é interpretado 

socialmente para o processo de incriminação, também se expressa através de 

uma moralidade e individualidade dimensionada pelas tradições socialmente 

construídas em determinado lugar. Além de cultural, a distância social se 

internaliza a partir das relações de poder atuando de nível hierárquico ou 

igualitário.  

Portanto a partir da subjetivação e individualismo adentrados ao 

transgressor e perpetuados de forma negativa, MISSE (2008) chama de 

sujeição criminal, estando ligado ao tipo de associação ao que é visto como 

acusado. Considerando o caso do Brasil, a polícia potencializa a relação de 

acusação e incriminação, na qual o poderio policial atua de forma “legal” ao 

incriminar algum sujeito antecipadamente. Todavia, verifica-se nas favelas do 

Rio de Janeiro que as representações em torno da relação polícia-bandido 

estão inversas, ou seja, a população pertencente às mesmas vê a polícia como 

o problema, não o bandido. 

Porém, o sujeito conhecido como “bandido” não é somente um sujeito 

qualquer é aquele cuja morte é desejável. AGAMBEN (2007) trabalha com a 

noção da vida que merece viver e a de que merece morrer partindo na qual 

toda soberania atribuída pelo próprio individuo de sobreviver cessasse perante 

a valorização e politização do viver.  

Exemplificando na questão midiática e de como ela participa 

diretamente na formação de representações sociais em cunho valorativo e 



 

moral, o jornal “Diário da Manhã” abrange um conjunto de opiniões não só de 

seus leitores, mas também de seus colunistas. Para o colunista de “cidades”: 

“Até onde chegamos. Um grupo de marginais, armado, invade uma chácara, 

numa festa alheia e mata três e fere dois. Aliás, seria questão de honra da 

polícia prender estes meliantes e deixa-los “mofar” na cadeia.” (30/12/2014, 

p.2, Diário da Manhã) 

Importante a ser ressaltado é a representação social em vista de 

parcelas excluídas ou segregadas das cidades, ou seja, um território urbano 

classificado como periférico geralmente são conhecidos como “pontos de 

venda” de drogas ou da “bandidagem”. Tal associação se dá pelo controle de 

territórios e pelas conhecidas guerras de tráfico feitas por outas quadrilhas pelo 

controle de algum do local. 

De acordo com a notícia do jornal O Popular “Tráfico – Grupo teria 

matado 3 mulheres” enfatiza a relação das vítimas com o uso de drogas e a 

prostituição, “três jovens mulheres com um destino em comum, segundo a 

Polícia Civil de Goiás: a prostituição, o crack e a morte” (O Popular, 

01/07/2014, pág. 08). A notícia ainda expõe um quadro intitulado como “Raio-

X”, a fala discursiva resume o parecer das vítimas como prostitutas e usuárias 

de crack mantendo relação com os traficantes como usuárias e revendedoras. 

O quadro “Raio-X” está dividido em três partes, “chefes de quadrilha”, 

“integrantes da quadrilha” e “vítimas da quadrilha”. Os jovens integrantes da 

quadrilha de 23 e 27 anos tinham antecedentes criminais em furto, roubo, 

receptação, porte ilegal de arma, uso e tráfico de drogas e homicídio doloso.  

Os corpos das três vítimas de idades entre 18 e 33 anos foram 

encontrados em setores periféricos sendo eles: Bairro São Francisco e Jardim 

Petrópolis. O primeiro crime foi ocorrido no Bairro São Francisco e o segundo 

no Jardim Petrópolis. 

 

O corpo da mulher foi encontrado amarrado pelo pescoço em 
um armário de aço de telefonia em frente ao motel, em pé, com 
os joelhos levemente dobrados com a saia levantada. Kelly 
teve os cabelos cortados, assim como a vítima mais recente 
dos suspeitos, Patrícia de Oliveira, de 18 anos, cujo corpo foi 
encontrado na manhã do último dia 18, no Morro do Mendanha, 
no Jardim Petrópolis. Patrícia vestia short e blusa e tinha 
marcas de tiro no ombro esquerdo e na nuca. (O Popular, 
01/07/2014, pág. 08)  



 

 

 

Como observado na notícia acima, a barbaridade e banalização das 

notícias andam juntas. Dentro da percepção representativa e no imaginário 

popular tais mulheres sofreram por serem “prostitutas, viciadas e revendedoras 

de drogas”.  

No entanto, verifica-se geralmente que os maiores consumidores de 

drogas são de classe média e geralmente o conflito se dá diretamente com o 

consumidor, não havendo, portanto, a relação do tráfico de drogas com a 

violência exercida, porém está associada a altos índices criminais. Analisa-se 

uma territorialização ao se ampliar os sujeitos locais como sujeitos criminais, na 

qual o sujeito se modifica de acordo com sua subjetividade e também com a 

interpretação e significação no meio social. 

 

Considerações finais 

 

 Por meio da pesquisa realizada até o momento, foi possível concluir que 

as representações sociais de violência e juventude, veiculadas na mídia 

tendem a retratar diferentemente os jovens, protagonistas ou vitimas da 

violência, em função de suas distintas pertenças sociais. O discurso se 

modifica quanto à classe social do infrator ou vítima. Se infrator pobre, passa a 

ser nomeado como criminoso e destaca-se a sua relação com o sub-mundo do 

crime. Quando o processo é distinto, destaca-se a ausência de limites e de 

responsabilidades. O discurso veiculado destaca com ênfase o crime, não se 

faz menção à história familiar da vítima ou infrator e o crime passa a ser tratado 

como um fato corriqueiro e sempre relacionado ao binômio violência-pobreza. 

 Ficou claro, por meio do estudo realizado, que a violência se tornou um 

fenômeno social que tem influenciado a vida em sociedade. Cabe-nos ressaltar 

que, na sociedade atual, a mídia assume cada vez mais um papel central e tem 

se tornado um veículo capaz de produzir representações sociais sobre 

violência. Entretanto, o discurso é construído de forma a influenciar a opinião 

do leitor sobre o perfil daquele que comete ou sofre o ato violento. 

 Não se pretende responder a todas as questões que surgiram no 

decorrer da pesquisa, pois temos consciência de que o conhecimento nunca 



 

está acabado, porém, concluímos, assim como Porto (2009), que, "na maior 

parte das vezes, crimes e delitos cometidos por jovens desfavorecidos, 

presentes nos noticiários jornalísticos com muito mais frequência, apagam-se 

da memória social e com o seu esquecimento vão-se os “menores sem nome”, 

deixando como registro apenas o trinômio violência-pobreza-juventude". 
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