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Resumo 
A partir das teorias da reação social que fazem a ruptura de paradigma em criminologia, e 
das teorias da notícia como construção social, responsáveis por uma mudança na pesquisa 
em comunicação, o trabalho pretende analisar a criminalidade como construção social 
operada pelas agências de controle social formal e informal. Considerando-se o 
jornalismo um mecanismo de controle social informal, pretende-se verificar de que forma 
sua prática auxilia na construção social da criminalidade. 
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Introdução 
 

A década de sessenta foi fértil em mudanças sociais e científicas. No campo das 

ciências sociais, importantes quebras de paradigmas acontecem nesse período. É o caso de 

duas correntes da sociologia norte-americana, que surgem no contraponto à sociologia 

funcionalista, o interacionismo simbólico, inspirado principalmente na obra de George 

Mead, e a etnometodologia, inspirada em Alfred Schütz (BARATTA, 2002). Tanto uma 

quanto outra corrente percebem a realidade social não como um dado objetivo a ser 

simplesmente conhecido. Para o interacionismo simbólico, a realidade social é 

“constituída por uma infinidade de interações concretas entre indivíduos, aos quais um 

processo de tipificação confere significado que se afasta das situações concretas e 

continua a estender-se através da linguagem” (BARATTA, 2002, p. 87). Coulon observa 

que a interação é “uma ordem negociada, temporária, frágil, que deve ser 

permanentemente reconstruída a fim de interpretar o mundo” (COULON, 1995, p. 16). 

O papel da linguagem nos processos de tipificação e, portanto, de objetivação da 

realidade social é importante também no enfoque da etnometodologia, onde se percebe 

que “a linguagem comum diz a realidade social, descreve-a e ao mesmo tempo a 

constitui” (COULON, 1995, p. 8). Dessa forma, compreendendo a realidade como 

construída socialmente, a etnometodologia se diferencia da sociologia porque, ao invés de 

procurar saber como os indivíduos agem em situações dadas, ela “vai tentar compreender 

como é que os indivíduos vêem, descrevem e propõem em conjunto uma definição da 

situação” (COULON, 1995, p. 20). 
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A realidade é, portanto, uma construção social, operada através de processos de 

definição e de tipificação (BARATTA, 2002, p. 87). Através desses esquemas 

tipificadores os outros são apreendidos. São estabelecidos através deles “os modos como 

‘lidamos’ com eles nos encontros face a face” (BERGER; LUCKMANN, 2002, p. 49). A 

relação com o outro se dá sempre através de uma tipificação, estando já estabelecida. 

“Assim, na maior parte do tempo, meus encontros com os outros na vida cotidiana são 

típicos em duplo sentido, apreendo o outro como um tipo, e interatuo com ele numa 

situação que é por si mesma típica”. (BERGER; LUCKMANN, 2002, p. 50). É essencial 

nesse marco a compreensão dialética da vida social, onde o homem em coletividade 

produz o mundo social, transforma a realidade em uma realidade objetiva e, 

dialeticamente, essa mesma realidade social o produz (BERGER; LUCKMANN, 2002, p. 

87). Acima de tudo, compreende-se que a “ordem social existe unicamente como produto 

da atividade humana. Não é possível atribuir-lhe qualquer outro status ontológico sem 

ofuscar irremissivelmente suas manifestações empíricas” (BERGER; LUCKMANN, 

2002, p. 76). 

Essas duas principais correntes teóricas se irradiaram por várias áreas do 

conhecimento, dentre elas as teorias criminológicas e a pesquisa em comunicação. Na 

criminologia, são a base para a ruptura com a criminologia positivista, com o surgimento 

da teoria do etiquetamento, o labelling approach. Na pesquisa em comunicação, dão 

origem às teorias que percebem a notícia como construção social. 

A partir desse enfoque teórico, levando em consideração também uma percepção 

materialista, busca-se relacionar os dois campos, chegando-se a considerações sobre o 

jornalismo como mecanismo de controle social informal, com um importante papel na 

construção social da criminalidade. 

 
1 A construção social da criminalidade pelos mecanismos de controle social formal e 
informal 
 

A teoria do etiquetamento, a partir dessas matrizes teóricas, chega à percepção do 

desvio como sendo também uma construção social, a partir de interações ocorridas na 

sociedade, fazendo com que em alguns momentos se definam situações e pessoas como 

desviantes.  Essa teoria também é conhecida por criminologia da reação social, por 

identificar na reação da sociedade ao desvio um fundamental elemento para que o 

comportamento seja assim rotulado.  

Considerado o fundador da teoria do etiquetamento, Becker (1996) é a maior 

referência no estudo da reação social e dos efeitos da estigmatização do etiquetamento na 
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formação do status social de desviante. Central nessa teoria é a idéia de que “(...) os 

grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui o desvio, e por 

aplicar ditas regras a certas pessoas em particular e qualificá-las como outsiders” 

(BECKER, 1996, p. 9. Tradução livre). Dessa maneira, o processo de criminalização se 

inicia com a definição do que é a conduta desviada, através da definição das normas pelo 

legislador, o que se passou a chamar de criminalização primária. Mas anteriormente ao 

processo de definição do desvio através das leis ocorre o processo de definição, no senso 

comum, do que é o comportamento “normal”, sendo que “a normalidade é representada 

por um comportamento predeterminado pelas próprias estruturas, segundo certos modelos 

de comportamento, e correspondente ao papel e à posição de quem atua” (BARATTA, 

2002, p. 95). Ao atribuir a etiqueta de desviante a algumas pessoas, em função do 

descumprimento a tais normas, realiza-se a criminalização secundária. “O desviante é 

uma pessoa a quem se pode aplicar com êxito aquela etiqueta; o comportamento desviante 

é o comportamento assim etiquetado pelas pessoas” (BECKER, 1996, p. 9. Tradução 

livre). 

A importância da reação social na definição de um fato como criminoso é demonstrada 

por Lemert (1951, p. 57) através do quociente de tolerância, através do qual é possível 

manipular o desvio e a reação social através de uma fração matemática, medida com uma 

quantidade de condutas desaprovadas em uma localidade no numerador e no denominador 

o grau de tolerância para o comportamento em questão. Assim, se em duas cidades 

diferentes, mas de tamanho comparável, uma tem um alto índice de ocorrência de 

determinado comportamento desviante, e outra tem um baixo índice, caso na primeira a 

tolerância seja maior e na segunda menor, ou seja, na segunda haja maior reação social, o 

resultado será o mesmo. Isso demonstra que, para que um comportamento seja desviante 

ou criminoso, não basta que esteja assim definido em lei, mas que haja uma reação social 

frente à sua prática. 

É também conseqüência dessa teoria a percepção de que dentro de um quadro geral de 

delitos ocorridos diariamente, apenas a alguns a sociedade e o sistema penal reagem, 

demonstrando a existência de uma seletividade. Essa seletividade é encontrada tanto na 

definição do ato desviante (criminalização primária), quanto na atribuição do rótulo de 

desviante a alguém (criminalização secundária).  

A seletividade é bem demonstrada em relação aos crimes de colarinho branco, que são 

definidos em lei, mas dificilmente são perseguidos e seus autores etiquetados como 

criminosos. Quem se ocupou primeiramente da questão foi Sutherland, em 1940, quando 

fez frente à conseqüência das teorias funcionalistas e positivistas de que a criminalidade 
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viria das classes mais baixas em função da ausência de condições legítimas para 

chegarem aos fins culturalmente desejados, bem como de condições psicopatológicas ou 

sociopatológicas. Assim, como hoje, naquela época a criminalidade de colarinho branco 

nunca era perseguida e rotulada dessa forma, apesar de definida em lei, o que o fez 

questionar se tais atos efetivamente podiam ser considerados criminosos (ANDRADE, 

2003a, p. 261).  

A seletividade deve ser percebida também a partir da existência de muitos fatos 

definidos como crimes que ocorrem diariamente, mas de que sequer se tem notícia, ao que 

autores posteriores deram o nome de cifra negra da criminalidade. A conseqüência dessa 

percepção é de que, como nota Zaffaroni (1991), se o sistema penal processasse e punisse 

todos os fatos tipificados como crimes, toda a população já teria sido criminalizada várias 

vezes. 

Diante da absurda suposição – não desejada por ninguém – de criminalizar 
reiteradamente toda a população, torna-se óbvio que o sistema penal está 
estruturalmente montado para que a legalidade processual não opere e, sim, para que 
exerça seu poder com altíssimo grau de arbitrariedade seletiva dirigida, naturalmente, 
aos setores vulneráveis (ZAFFARONI, 1991, p. 125). 

Em conseqüência disso, passa-se a perceber que as estatísticas criminais não dizem 

respeito à criminalidade, e sim à criminalização, tendo em vista que elas são feitas com 

base apenas nos casos que são registrados. “O que as estatísticas refletem são as 

contingências organizativas que condicionam a aplicação de determinadas leis a 

determinada conduta por meio da interpretação, decisões e atuações do pessoal 

encarregado de aplicar a lei” (KITSUSE; CICOUREL apud CID MOLINÉ; LARRAURI 

PIJOAN, 2001, p. 210). 

Essa questão traz à tona a operacionalização dos estereótipos, tanto de autores como de 

vítimas, que estão ligados ao senso comum, criados através da interação social. São eles 

“sistemas de representações que orientam a vida quotidiana” (DIAS; ANDRADE, 1997, 

p. 389), e se constituem em mecanismos de seleção na medida em que permitem a 

definição da desconformidade como desvio, sendo ligada a um certo número de sinais 

exteriores: 

a cor da pele, a origem étnica, o corte de cabelo ou de barba, o estilo do vestuário, os 
locais freqüentados e as horas de freqüência; bem como a toda uma série de atitudes 
simbólicas ‘próprias’ de um delinqüente, de um louco, de um drogado ou de um ébrio, 
de um homossexual, de uma prostituta (DIAS; ANDRADE, 1997, p. 389). 

Tendo em vista que os estereótipos constituem um mecanismo de seleção, explica-se 

porque os mesmos tipos se encontrem na prisão. “O estereótipo alimenta-se das 

características gerais dos setores majoritários mais despossuídos e, embora a seleção seja 

preparada desde cedo na vida do sujeito, é ela mais ou menos arbitrária” (ZAFFARONI, 
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1991, p. 134). Isso demonstra que os estereótipos se constituem não somente em um 

mecanismo de seleção, mas de reprodução, tendo em vista que possui “um efeito de feed-

back sobre a realidade, racionalizando e potenciando as ‘razões’ que geram os 

estereótipos e as diferenças e oportunidades que eles exprimem” (DIAS; ANDRADE, 

1997, p. 389). 

Assim, a interação social cria uma realidade que separa a normalidade do desvio, que, 

por sua vez, baseada nas relações de poder econômico e político fundamenta a atuação 

seletiva do sistema penal, o qual, cria a criminalidade, selecionando uns e não outros. Os 

indivíduos selecionados correspondem à etiqueta, criando carreiras criminosas a partir de 

mecanismos sociais que impedirão o seu retorno à “normalidade”, confirmando a sua 

seleção inicial e o estereótipo do criminoso. É, sem dúvida, um processo dialético.  

Em função da insuficiente relação da operacionalidade dos sistemas penais na 

construção social da criminalidade com a estrutura econômica, social e política, a 

criminologia crítica surge, na década de setenta para somar aos resultados da teoria do 

etiquetamento uma abordagem marxista, gerando uma teoria materialista do desvio. 

Os resultados a que chega a criminologia crítica são justamente a demonstração de que 

o princípio da seletividade, identificado pela teoria do etiquetamento, está orientado 

conforme a desigualdade social, sendo que as classes inferiores são as efetivamente 

perseguidas. Assim, “[...] o sistema punitivo se apresenta como um subsistema funcional 

da produção material e ideológica (legitimação) do sistema social global, isto é, das 

relações de poder e de propriedade existentes” (BARATTA, 2004a, p. 301). 

Diante dessas percepções, os objetos da criminologia passam a ser as instâncias de 

controle social, e não mais o homem criminoso, como queria a criminologia positivista. 

Aniyar de Castro (2005, p. 54-55) entende o controle como 

o conjunto de sistemas normativos (religião, ética, costumes, usos, terapêutica e direito – 
[...]) cujos portadores, através de processos seletivos (estereotipia e criminalização) e 
estratégias de socialização (primária e secundária ou substantiva), estabelecem uma rede 
de contenções que garantem a fidelidade [...] das massas aos valores do sistema de 
dominação; o que, por motivos inerentes aos potenciais tipos de conduta dissonante, se 
faz sobre destinatários sociais diferencialmente controlados segundo a classe a que 
pertencem. 

O controle social não se dá, portanto, exclusivamente pelo sistema de justiça criminal, 

podendo-se dividir o sistema de controle em controle social formal e controle social 

informal. O objetivo do controle social, para Andrade, é de selecionar, a partir de um 

princípio maniqueísta “entre os bons e os maus, os incluídos e os excluídos; quem fica 

dentro, quem fica fora do universo em questão, e sobre quais recai o peso da 

estigmatização (ANDRADE, 2005, p. 77). 

Com efeito, controle formal e controle informal são subsistemas de um sistema maior 
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de controle social global. “O sistema penal não realiza o processo de criminalização e 

estigmatização à margem ou inclusive contra os processos gerais de etiquetamento que 

têm lugar no seio do controle social informal” (ANDRADE, 2003b, p. 43). 

O controle social informal é levado a cabo por diversas organizações sociais, como a 

família, a escola, a religião e os meios de comunicação social. É importante ter em conta 

que o controle social não se dá a despeito da classe social dos indivíduos, e por isso a 

perspectiva materialista deve estar conectada a tal análise. Em uma perspectiva marxista, 

o controle social informal, tem por função a adaptação dos indivíduos em um mundo 

capitalista, em que a disciplina para a produção é essencial à manutenção do sistema 

(MIRALLES, 1983, p. 38). O objetivo é, portanto, o de interiorização das normas sociais, 

que ocorre através da socialização.  

Porém, nem sempre o controle social informal atinge êxito para alguns indivíduos, há 

diferentes respostas ao condicionamento, podendo gerar dissidências ao sistema e a não 

adaptação ao papel social atribuído. Assim, quando as instâncias informais falham, as 

instâncias formais entram em ação de modo coercitivo e legitimadas a partir da lei. 

Uma vez que o indivíduo ultrapassa o limite marcado entre as instâncias informais e 
formais, os castigos deixam de ser de tipo social mais ou menos difuso para entrar no 
âmbito jurisdicional. E a partir da presença da instância policial o indivíduo se encontra 
revestido de um novo status social: o de desviado, inadaptado, anti-social, delinqüente 
ou perigoso (MIRALLES, 1983, p. 41. Tradução livre). 

O controle social formal é operado pelas agências do sistema penal, tais como a 

policial, a judiciária e a penitenciária. Diferencia-se do controle social informal por várias 

características, das quais se ressalta o fato de que opera apenas com sanções negativas. 

Todas elas atuam com um alto grau de discricionariedade, ao contrário do que pretende a 

dogmática penal ao justificar o direito penal e com ele o princípio da legalidade.  

Não há como negar, dentre as agências de controle formal, a preponderância da função 

policial. Efetivamente, o policial na maior parte das vezes exerce o papel de decisor ao 

determinar quem é suspeito, quais são as condutas a serem perseguidas e também qual é a 

distribuição das imunidades. O peso dos estereótipos e dos preconceitos fica claro nesse 

processo, já que a vigilância policial se volta justamente contra os excluídos. Um exemplo 

é o das batidas policiais que ocorrem freqüentemente em função da cor da pele, da forma 

de vestir, etc.3 “Em resumo, cada polícia e a polícia em geral assinalam (e têm espaço de 

jogo necessário para isso) quem e o quê vai contra a ordem” (BUSTOS RAMÍREZ, 

1983a, p. 71. Tradução livre). 

                                                 
3 Um caso ilustrativo é o citado por Galeano ocorrido em 1997, quando o Secretário de Justiça do governo de São 
Paulo e mais dois funcionários negros trafegavam em um veículo oficial novo e caro e foram parados por um policial, 
que os fez sair do carro, e os manteve por uma hora de mãos para cima buscando saber a origem criminosa do 
veículo. (GALEANO, 1999. p. 59). 
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A atuação da agência judicial também é caracterizada por um importante grau de 

discricionariedade, tendo em vista que a norma penal é abstrata, aberta e repleta de 

lacunas, as quais são preenchidas através dessa atividade. Para tanto, os julgadores se 

servem de um second code, um código social que regula a aplicação das normas abstratas, 

e determinam a distribuição desigual das definições criminais na realidade social 

(BARATTA, 2002, p. 179). Mesmo a fixação da verdade processual dos fatos é 

discricionária. Assim, “o second code judicial tem uma eficácia seletiva conformadora, 

reelaboradora e recriadora dos próprios fatos a processar e a sancionar como crimes” 

(ANDRADE, 2003a, p. 272). Além disso, são os juízes que atribuem efetivamente a 

qualidade de criminoso ao indivíduo, com conseqüências jurídicas e sociais. 

O sistema penal produz uma construção da realidade ao enfocar um incidente, 
restritamente definido no tempo e no espaço, e congela ali, observando-o em relação a 
uma pessoa, a um indivíduo, a quem a instrumentalidade (a causalidade) e a 
responsabilidade podem ser atribuídas (HULSMAN, 2000, p. 76. Tradução livre). 

A instância penitenciária, por sua vez, além de exercer um controle sobre a liberdade 

do indivíduo, opera uma deformação de sua identidade, através do fenômeno da 

prisionização, que pode levar à delinqüência secundária e à constituição de carreiras 

criminosas. 

É importante destacar que o desenvolvimento das mencionadas teorias criminológicas 

desemboca em dois pontos principais. O primeiro, decorrente das pesquisas do labelling 

approach demonstra que a criminalidade é uma construção social. O segundo, decorrente 

da abordagem materialista da criminologia crítica conclui que essa construção social põe 

em jogo “um papel importante no mecanismo geral de reprodução das relações sociais de 

desigualdade” (BARATTA, 2004b, p. 291-292. Tradução livre). Então, o sistema de 

controle penal, juntamente às agências de controle social informal, constroem a 

criminalidade e, através dessa construção, reproduzem as desigualdades. 

 
2 As notícias como construção social e a teoria do etiquetamento 
 
A mesma mudança de paradigma que se fez presente na criminologia, sob a influência 

do interacionismo simbólico e da etnometodologia, modificou radicalmente o campo das 

pesquisas em comunicação, em especial sobre a produção das notícias. As teorias da 

notícia como construção social vêm fazer frente tanto à pesquisa funcionalista norte 

americana quanto à teoria do espelho. 

A idéia da objetividade, surgida contemporaneamente à teoria do espelho, significa que 

a notícia representa a imagem da realidade refletida no espelho, e, por isso, traz consigo a 

idéia de um observador desinteressado. Essa teoria parte de alguns pressupostos. O 
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principal é a confirmação de um modelo objetivista, o qual vê no acontecimento um fato 

isolado e previamente caracterizado, bastando apenas o jornalista, como agente cognitivo, 

absorvê-lo. Ao ter contato com o fato, produzir a notícia é apenas reproduzir o que 

percebeu, propiciando a divulgação do reflexo do espelho. Dessa maneira, acaba por ter 

em vista a realidade destituída de construção, com status ontológico, bastando apenas 

aceitá-la e descrevê-la tal como é. 

Assim, a mudança de paradigma vem com a distinção entre as duas perspectivas 

sociológicas que podem dar origem a teorias sobre o jornalismo. Tuchman (1983) 

demonstra que a percepção das notícias como um espelho da realidade, determinadas pela 

estrutura social, parte da sociologia tradicional. Porém, pela nova perspectiva, a de que 

não somente a estrutura social determina os indivíduos, mas eles a constroem, a notícia é 

construída por uma série de escolhas e seleções feitas com base em normas 

organizacionais. Nesse sentido, “a notícia não espelha a realidade, ajuda a construí-la 

como fenômeno social compartilhado, posto que no processo de descrever um 

acontecimento a notícia define e dá forma a esse acontecimento” (TUCHMAN, 1983, p. 

197-198. Tradução livre). O pressuposto de que essas teorias partem é o de que a 

realidade não possui status ontológico anterior à interação social, mas é construída através 

dos processos sociais. E, ao mesmo tempo em que o homem constrói a realidade social, 

essa mesma realidade, ao ser objetivada, constrói a maneira como o homem percebe o 

mundo, de maneira dialética. 

Segundo Traquina (2004, p. 173), duas teorias, a estruturalista e a interacionista, 

partilham o paradigma das notícias como construção social. “Para ambas as teorias, as 

notícias são o resultado de processos complexos de interação social entre agentes sociais: 

os jornalistas e as fontes de informação; os jornalistas e a sociedade; os membros da 

comunidade profissional dentro e fora da organização”. 

Ao mesmo tempo em que a notícia é um produto da realidade social, ao registrá-la, a 

notícia também a produz, através da seleção operada e dos enquadramentos realizados. 

Essa seleção faz parte do processo de construção das notícias, em função de que a 

quantidade de fatos que chegam às organizações jornalísticas, através da rede de 

informações4, é muito superior ao espaço disponível. Para lidar com isso, existe um 

                                                 
4 A rede de informações, na definição de Tuchman (1983) é constituída através da dispersão dos jornalistas a 
diferentes locais estratégicos de onde partirão acontecimentos noticiáveis, tudo facilitado pelo progresso tecnológico. 
Essa rede segue três critérios ou métodos, baseados no que se imagina serem os interesses do leitor, para o 
posicionamento de jornalistas. São eles a territorialidade geográfica, as atividades específicas e a especialidade 
tópica. Um questionamento sobre a formação da rede é a de que os locais onde os profissionais estarão posicionados 
determinarão quais serão os fatos a serem noticiados, sendo que esses lugares são muito comumente institucionais. 
“A rede informativa impõe uma ordem ao mundo social porque faz possível que os acontecimentos informativos 
ocorram em algumas zonas, mas não em outras” (TUCHMAN, 1983, p. 36. Tradução livre). 
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conjunto de conhecimentos na atividade jornalística identificados na prática, através do 

hábito, que classificam os acontecimentos como notícias. Em função disso são 

tipificações. 

O uso da tipificação conota uma intenção de colocar as classificações dos informantes 
em seu contexto cotidiano, pois as tipificações estão embutidas nos cenários nos quais 
são utilizadas e nas ocasiões que impulsionam sua utilização, e tomam sua significação 
desses cenários e essas ocasiões (TUCHMAN, 1983, p. 63. Tradução livre). 

É interessante perceber a conseqüência das tipificações, ou seja, “os informadores 

usam tipificações para transformar os acontecimentos idiossincráticos do mundo 

cotidiano em matérias-primas que possam ser submetidas a um processamento de rotina e 

a sua disseminação” (TUCHMAN, 1983, p. 71. Tradução livre). Essas tipificações, na 

análise da autora baseada em Berger e Luckmann, fazem parte de um acervo social do 

conhecimento dos jornalistas, é uma objetivação, ou seja, passa a estar fora da esfera de 

alcance do sujeito a resposta de por que as coisas são feitas dessa maneira. E isso pode ter 

conseqüências problemáticas para uma atividade como a jornalística. 

Pois a objetivação do conhecimento pode dar por resultado erros, de modo similar a 
como aplicar estereótipos de uma “aparência criminosa” pode dar por resultado 
classificar alguém incorretamente como criminoso ou não digno de confiança. E em 
alguns casos, os erros profissionais influem na avaliação da noticiabilidade de um relato 
(TUCHMAN, 1983, p. 72. Tradução livre). 

Já a noção de enquadramento é essencial não na definição da forma como os 

acontecimentos serão abordados e transmitidos. Enquadramento é uma “idéia 

organizadora central para dar sentido a acontecimentos relevantes e sugerir o que é um 

tema” (GOFFMAN apud TRAQUINA, 2005, p. 16). Assim, além de dar repercussão 

pública a acontecimentos privados, os relatos informativos ajudam a dar forma a uma 

definição pública do que o mesmo é e do que significa. A definição do marco a partir do 

qual um fato será relatado pode ser, porém, anterior ao seu próprio acontecimento. “O fato 

se insere muitas vezes em um marco já previsto e preparado para ele e como 

conseqüência se interpreta com as explicações mais à mão, que às vezes são as do 

preconceito. Tende-se a ver então em um fato o que se esperava ou se temia ver” 

(GOMIS, 1997, 69. Tradução livre). 

Nas pesquisas sobre a noticiabilidade, buscou-se determinar as tipificações, os hábitos 

que demonstram quais as condições os acontecimentos devem satisfazer para se tornarem 

notícias (GALTUNG; RUGE, 1993, p. 71). A essas condições, obtidas a partir de valores 

culturais partilhados pelos jornalistas e usados automaticamente, atribuiu-se o título de 

valores-notícia. Os valores-notícia buscam responder aos critérios de relevância, interesse 

e pertinência de acontecimentos para que se transformem em notícias (WOLF, 1994, p. 

173). Esses valores servem como uma forma de rotinizar um trabalho que por si é sempre 
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inteiramente novo, já que os acontecimentos noticiáveis mudam diariamente. Em função 

disso, esses critérios de seleção devem ser fáceis de utilizar rapidamente, tendo em vista a 

agilidade do trabalho nas redações, e, é claro, devem fazer parte de um consenso.  

Os acontecimentos negativos costumam ter um grau de noticiabilidade incomparável. 

Isso depende da existência ou não de outros valores-notícia, como envolver países ou 

pessoas de elite, mas, de qualquer forma o jornal sempre tem espaço para a violência e a 

morte. Os crimes, dentre os acontecimentos negativos, possuem características ainda mais 

interessantes. Propiciam a busca por um culpado, contra quem a sociedade possa se 

voltar, ao mesmo tempo em que geram uma trama por vezes digna da ficção, com direito 

a novos capítulos a cada dia. Violência e crime costumam estar, portanto, no topo de 

todos os valores-notícia.  

Apesar de romperem com a normalidade dos acontecimentos diários, as notícias sobre 

crimes são também aquelas em que a rotinização do trabalho que lhes dá origem é 

extrema. A própria rede informativa se encontra formada de tal maneira que normalmente 

há um repórter responsável por verificar os informes da polícia, as operações realizadas 

pela mesma, assim como as prisões realizadas, os flagrantes e objetos apreendidos. Isso 

significa que a própria pauta das notícias sobre crimes parte desde já de agências de 

controle social formal. Por si só isso “provoca de entrada um processo de seleção a 

respeito da realidade [...]” (BUSTOS RAMÍREZ, 1983b, p. 58. Tradução livre). 

Assim, a principal característica das notícias sobre crimes é a quase total dependência 

do papel dos definidores primários (HALL et. al., 1993).5 “Na área das notícias de crime, 

os media parecem estar mais fortemente dependentes das instituições de controlo do 

crime para suas ‘estórias’ do que praticamente em qualquer outra área” (HALL et. al., 

1993, p. 239). As agências de controle social formal constituem o quase monopólio das 

fontes de notícias de crimes, normalmente juntando-se em um só coro solidário à vítima e 

contrário ao etiquetado como “bandido”. “Isso significa que, onde parece haver um largo 

consenso e as contradefinições quase não existam, as definições dominantes dirigem o 

campo de significação de uma forma relativamente incontestada” (HALL et. al., 1993, p. 

239). 

Dentre essas agências, destaca-se a polícia, já que sua atuação se dá nas ruas, em 

contato direto com os acontecimentos. É a primeira agência por onde passa o caso, o 

suspeito, a vítima, as testemunhas. É a fonte oficial do momento do escândalo. 
                                                 
5 Na percepção estruturalista a que Hall et. al. se vinculam, a utilização de fontes oficiais é considerada como o 
exercício de um papel de definição primária. “A definição primária estabelece o limite de todas as discussões 
subseqüentes através do seu enquadramento do problema. Este enquadramento inicial fornece então critérios segundo 
os quais todas as contribuições subseqüentes serão rotuladas de relevantes para o debate, ou irrelevantes” (HALL, 
1993, p. 230). 
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Como visto, a característica principal da atuação dos órgãos formais do sistema penal, 

em especial a polícia, é a seletividade. A partir de estereótipos e das “teorias de todos os 

dias”, a polícia costuma procurar a criminalidade onde espera encontrá-la, deixando 

imunes os fatos contrários à lei que estão de fora dessas definições. 

Então, ao reproduzirem o discurso das agências de controle penal sobre a 

criminalidade, as notícias incidem no mesmo problema: também se voltarão contra uma 

parcela da sociedade, bem como contra uma parcela de atos cometidos, os crimes de rua 

(BUSTOS RAMÍREZ, 1983b). Da mesma forma, a violência, ponto tão caro a se somar 

na configuração dos valores que conferem a noticiabilidade ao fato, é reduzida a violência 

individual, sendo sinônimo de criminalidade e de insegurança dos cidadãos. A violência 

estrutural e a violência institucional que é provocada pelo próprio sistema penal não são 

vistas como violências, e têm baixíssima pontuação no quadro dos valores-notícia. 

Nesse aspecto, mostra-se o círculo vicioso que se forma: as notícias acabam 

realimentando os estereótipos e o senso comum sobre o crime e os criminosos, e 

posteriormente, ao construir novos relatos, se realimentarão, reproduzindo os estigmas. É 

a dialética que move a construção social da realidade, na qual os meios de comunicação 

ocupam um papel importantíssimo.  

As conseqüências dessa estigmatização seletiva também têm lugar na atuação dos 

jornalistas, tendo em vista que a propagação da imagem da pessoa etiquetada como 

criminosa, a nível local, regional, nacional ou internacional, tem o dom de criar um rótulo 

muito mais aferrado à pessoa do que a simples interação social. Através desse raciocínio, 

as teorias sobre o desvio secundário e a construção de carreiras criminosas são elevadas 

ao seu grau máximo. 

Nos casos de notícias sobre crimes, o termo story ou ‘estória’, utilizados pelos 

jornalistas ingleses e portugueses para mostrar que a notícia não é o próprio fato, mas uma 

construção sobre ele, fica bastante evidente (TUCHMAN, 1993). Normalmente busca-se 

a vítima e o bandido, o lado do bem e o lado do mal. É um discurso de conto de fadas, 

como aduz Bustos Ramírez, mas com aparência de objetividade, autoridade e o máximo 

de credibilidade, “e isso aumentado pelo profissionalismo tanto do jornalista como da 

fonte, a polícia” (BUSTOS RAMÍREZ, 1983b, p. 59. Tradução livre).  

As notícias sobre crimes, então, normalmente legitimam a atuação das agências 

oficiais de controle social. Mais importante que isso, o fazem através da reiteração de 

algumas definições difundidas no senso comum a respeito do crime e da criminalidade. 

Essas definições partem da ideologia penal dominante, caracterizada pela herança da 

criminologia positivista somada a alguns princípios da Escola Clássica do direito penal, 
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de matriz jusracionalista.  

Apesar de a criminologia positivista ter sido abandonada no meio acadêmico, ganhou 

as ruas, o que se explica pelo cumprimento de outras funções diferentes das prometidas. 

Como percebe Andrade, 

a mídia passa a colonizar, com imensas vantagens, a função legitimadora historicamente 
desempenhada pela Criminologia positivista – e o conjunto das ciências criminais – 
operando com o mesmo senso comum, criminologicamente modelado, na dimensão do 
‘espetáculo’ de amplíssimo alcance (ANDRADE, 2003b, p. 61). 

A forma de expor uma separação maniqueísta entre o bem e o mal, entre as pessoas 

naturalmente criminosas e aquelas de bem, que anteriormente era justificada pela 

criminologia positivista, é sustentada na atualidade pela mídia. “As produções dramáticas 

tradicionais e parte da mídia tendem a perpetuar a idéia simples – e simplista – de que há 

os bons de um lado e os maus de outro” (HULSMAN; CELIS, 1997, p. 56). Dessa 

maneira pode-se reafirmar o consenso, “para determinar quem está dentro e quem está 

fora, em definitivo, para reafirmar o status quo” (BUSTOS RAMÍREZ, 1983b, p. 59. 

Tradução livre). 

A utilização excessiva das fontes institucionais nas notícias sobre crimes tem um 

significado ainda mais problemático do que em outras editorias. Isso porque reafirmar o 

status quo traz a conseqüência de legitimar a violência do controle penal, caracterizada, 

nos países latino americanos, pelo genocídio em marcha (ZAFFARONI, 1991).  

A mudança de paradigma nas pesquisas em comunicação, ao perceber a notícia como 

construção social, opõe-se à visão de que através dos meios de comunicação de massa se 

manipula a massa. Passa-se a considerá-los “como veículos de uma ideologia de controle, 

dentro das características próprias de um sistema de mercado e de consumo” (BUSTOS 

RAMÍREZ, 1983b, p. 58. Tradução livre). Controle este que se reflete nas relações 

sociais, gerando o medo e a insegurança apenas em relação a uma classe social. 

Se a isso acrescentarmos que a comunicação geralmente é um reforço de outros meios 
de controle social informal (família, religião, educação), não apenas porque, visando ao 
lucro, os meios de comunicação transmitem justamente o que corresponde aos valores e 
expectativas existentes, devemos concluir que a notícia, como a totalidade dos meios, é 
uma forma de controle social (ANIYAR DE CASTRO, 2005, p. 218). 

Com efeito, se a teoria do labbeling approach demonstrou que o crime não tem status 

ontológico, anterior à definição pelos órgãos de controle social, e é, portanto, uma 

construção social, a mídia opera de forma decisiva nesse processo. Os meios de 

comunicação de massa, portanto, auxiliam as demais instâncias de controle social na 

construção social da delinqüência “ao fundamentar sobre apenas um tipo de delinqüência 

a informação de ‘tragédias’”, e na construção social do delinqüente “ao conformar o 

estereótipo diferencial de delinqüente através da edição da notícia, seu lugar na página, os 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Santos – 29 de agosto a 2 de setembro de 2007 

 

 13

caracteres utilizados, as fotos e o vocabulário particular para referir-se a ele” (ANIYAR 

DE CASTRO, 2005, p. 234). 

Como mecanismo que traduz a continuidade entre controle social formal e controle 

social informal, a linguagem instrumentalizada pelos meios de comunicação de massa 

produz uma legitimação quotidiana do sistema penal. Com isso, a atuação de seus órgãos 

encontra respaldo na aniquilação conceitual (BERGER; LUCKMANN, 2002) dos 

desviantes produzida diariamente pelos meios de comunicação, em especial pelas 

notícias. “E não é apenas coincidente que a linguagem utilizada para justificar a acção 

contra qualquer potencial grupo de perturbadores desenvolva, como um dos seus 

indicadores críticos de fronteiras, o imaginário da criminalidade e da ilegalidade [...]” 

(HALL et. al., 1993, p. 241). 

Dessa maneira, é contra o grupo dos que estão fora que as notícias vão se voltar, e não 

apenas contra o provável agressor. 

Os crimes “tradicionais” se inscrevem no interior do estereótipo da criminalidade do 
“senso comum”, e dominam as campanhas alarmistas sobre eles. A opinião pública e os 
meios de comunicação de massas, representam geralmente estes delitos adotando um 
esquema de repartição dos papéis da vítima e do agressor que corresponde normalmente, 
em grande medida, à relação entre grupos sociais privilegiados e “respeitáveis” de uma 
parte, e grupos marginais e “perigosos” da outra (estrangeiros, jovens, tóxico-
dependentes, pobres, sem família, desempregados ou sem qualificação profissional) 
(BARATTA, 2000, p. 31). 

A partir dessas constatações, percebe-se que o papel da mídia é essencial na 

legitimação do sistema penal e na manutenção do status quo. Contextualmente, as 

campanhas midiáticas em torno do medo da violência coincidem ainda com movimentos 

de política criminal que reivindicam o aumento da repressão penal, e, portanto, a 

relegitimação do sistema penal. Esse aspecto é essencial na lógica da globalização e do 

neoliberalismo, sendo operacionalizado pelo espetáculo e pelo sensacionalismo, mas deve 

ser analisado em outra oportunidade. 

Conclusão 
 

A percepção de que a criminalidade é construída socialmente revolucionou o 

paradigma da criminologia, mostrando que a reação social é constitutiva do conceito de 

crime. Tendo em vista que essa reação é determinada pelos mecanismos de controle social 

informal, influenciando a atuação das agências do sistema penal, e, portanto, do controle 

social formal, apenas algumas pessoas e alguns fatos são definidos como crimes, 

seletivamente, de acordo com as desigualdades de classe. 

O jornalismo exerce um papel central na construção social da criminalidade, tendo em 

vista os processos de seleção que condicionam a produção das notícias, refletindo 

tipificações e valores que não admitem questionamentos, configurando-se como 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Santos – 29 de agosto a 2 de setembro de 2007 

 

 14

instituições, exercendo, portanto, controle social informal. A percepção de que o próprio 

jornalismo, em sua pretensa objetividade, auxilia na construção da criminalidade gera 

vários questionamentos sobre essa atuação. Isso porque legitimar um sistema penal 

seletivo e estigmatizante, que reflete e reproduz as desigualdades de classe, raça e gênero, 

significa, principalmente, auxiliar na operacionalização de mortes e violências. Isso 

porque não são somente as teorias que deslegitimam o sistema penal, mas também os 

fatos, que, na América Latina, são plenos de exemplos de execuções sumárias, 

espancamentos, além das mortes derivadas das doenças às quais estão sujeitos aqueles 

que ingressam no sistema prisional brasileiro, com péssimas instalações, alimentação e 

saúde. 

Além dessa legitimação produzida, o jornalismo ainda exerce atualmente um papel 

importante na relegitimação do sistema penal. Contextualmente, as campanhas midiáticas 

em torno do medo da violência coincidem com movimentos de política criminal que 

reivindicam o aumento da repressão penal, e, portanto, a relegitimação do sistema penal. 

Esse aspecto é essencial na lógica da globalização e do neoliberalismo, sendo 

operacionalizado pelo espetáculo e pelo sensacionalismo, e deverá ser analisado em outra 

oportunidade. 
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