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RESUMO 
 

O aumento da criminalidade no Brasil fez crescer o número de notícias e imagens de 
violência nos diversos veículos de comunicação. Este artigo – um recorte de monografia 
apresentada como trabalho de conclusão de curso – discute a questão da violência e sua 
representação nos jornais Diario de Pernambuco, Jornal do Commercio, Folha de 
Pernambuco e Aqui PE. Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de 
recepção, com emprego das abordagens qualitativa e quantitativa, e prioriza o enfoque 
sobre as conexões entre comunicação e cultura, deslocando o foco exclusivo dos meios 
de comunicação e enfatizando a posição da cultura e do cotidiano na produção de 
sentidos.      

 
PALAVRAS-CHAVE: violência; jornais impressos; Pernambuco; recepção; cultura. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O poder da mídia na formação de identidades é um aspecto da comunicação que 

merece atenção especial nos dias de hoje. Em um estado como Pernambuco, marcado 

por problemas de violência e onde aconteceu, apenas em 2009, mais de 4 mil 

homicídios4, uma pesquisa que trate da presença da violência na mídia se faz relevante. 

A partir dessa constatação, este trabalho analisa a opinião dos leitores dos jornais 

impressos do Estado sobre as notícias policiais publicadas nesses veículos de 

comunicação. Mais especificamente, este estudo objetiva entender de que forma essas 

matérias são percebidas pela população pertencente aos bairros mais retratados nos 

cadernos policiais dos jornais Diario de Pernambuco, Jornal do Commercio, Folha de 

Pernambuco e Aqui PE. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Jornalismo Impresso do XI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2  Bacharel em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, email: anamarianascimento@hotmail.com. 
 
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Mestre 
pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM), da Universidade Federal de Pernambuco, email: 
fabiolamendonca@gmail.com. 
 
4 Segundo o blog de segurança pública PEbodycount, que contava os homicídios em Pernambuco, 4.015 pessoas 
foram assassinadas no Estado no ano de 2009.  
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Para atingir o objetivo, foi feita uma análise quantitativa, por meio da aplicação 

de questionários com os moradores dos cinco bairros considerados, pelos jornais, como 

os mais violentos da Região Metropolitana do Recife (RMR). Os dados obtidos foram 

analisados qualitativamente, e este estudo busca priorizar o enfoque sobre as 

vinculações entre comunicação e cultura, deslocando, assim, o foco exclusivo dos meios 

de comunicação, que têm seu valor reposicionado, para privilegiar as mediações 

próprias da recepção. 

Outras pesquisas realizadas no campo da comunicação sobre o assunto foram 

analisadas anteriormente à elaboração deste trabalho. Percebeu-se que a maioria delas 

centrava seus estudos de recepção da violência em conteúdos veiculados em produtos 

audiovisuais, especialmente na televisão. A pesquisadora Márcia Tondato, por exemplo, 

no trabalho intitulado Violência na mídia ou violência na sociedade? A leitura da 

violência na mídia (2007), sugere que, na televisão, para os telespectadores, “violência é 

maltratarem as pessoas no contexto do programa, ridicularizar o cidadão comum, 

explorar as mazelas do cotidiano” (TONDATO, 2007, p. 129). 

É sabido que o processo de escolha das notícias influencia no que é recebido 

pelos leitores dos jornais, o que, em conjunto com seu contexto social, pode acarretar 

consequências por vezes distorcida, ou seja, a identificação da “realidade” exposta nas 

notícias pode não ser, necessariamente, correspondente ao que o indivíduo vive em seu 

cotidiano. 

Nesse sentido, Stuart Hall et. al. (1999) apontam que, entre outros temas, os 

“desastres, dramas, os gestos do dia-a-dia – cômicos e trágicos – de pessoas vulgares, a 

vida dos ricos e poderosos (...)” (HALL et. al., 1999, p. 225) encontram lugar 

frequentemente nas páginas dos jornais. Os autores apontam, ainda, duas consequências 

para essa relação do que vai ser publicado. Primeiramente, o jornalismo tende a realçar 

os elementos extraordinários, dramáticos e trágicos para reforçar sua notabilidade e, 

depois, esses assuntos mais destacados ganham maior potencial noticioso do que os 

outros, ou seja, adquirem prioridade em relação a outros temas. 

Ao explorar a violência diária, os jornais traduzem e legitimam continuadamente 

seus valores e opiniões e saciam a necessidade dos leitores que estão habituados a esse 

tipo de notícia. Segundo Marilena Chauí (2003), é dentro dessa necessidade das pessoas 

que a ideologia perversa se sobressai, no momento em que o veículo descarta a ideia do 

bem e reforça o mal, conservando e alimentando a estrutura de controle do dominador 

sobre o dominado. 
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Nas observações de Chauí (2003), ao falar sobre ideologia ética, 

 

a imagem do Mal e da vítima são dotadas de poder midiático: são 
poderosas imagens de espetáculo para nossa indignação e compaixão 
acalmando nossa consciência. Precisamos das imagens da violência e 
do Mal para nos considerarmos sujeitos éticos (CHAUÍ, 2003, p. 77). 

 

Assim, a maneira como os leitores dos jornais impressos pernambucanos recebe 

as informações que falam de violência é um aspecto crucial para esta pesquisa. 

Os estudos de recepção surgiram dentro da proposta de considerar a 

comunicação enquanto questão da cultura. Na América Latina, essa perspectiva 

começou a ser desenvolvida nos anos 1980, e estudava a recepção da mídia dentro da 

temática das culturas populares. Sobre o estudo de recepção como perspectiva de 

investigação, Maria Immacolata Lopes (1999) afirma que é uma tentativa de estudar o 

processo de comunicação de forma integrada a partir das mediações culturais. Já Jesús 

Martín-Barbero (1992) define mediações como o lugar onde é possível compreender a 

interação entre o espaço da recepção e o da produção. 

Qual seria o magnetismo das cenas de horror, mistério e violência que tanto 

fazem sucesso nos meios de comunicação? Como se dá o processo de recepção dos 

leitores das pautas policiais publicadas nos jornais impressos de Pernambuco? A mídia 

influencia na forma como as pessoas veem o bairro onde moram? Esses aspectos foram 

analisados no decorrer da investigação, realizada entre junho e novembro de 2010.  

  

METODOLOGIA 

 

Quando se pensa, nos dias de hoje, em violência, o que provavelmente vêm à 

mente são os ambientes dos grandes centros urbanos, caracterizados pela 

heterogeneidade, densidade e grandeza. É nesse cenário que surge esta pesquisa, cujo 

objetivo é investigar como se dá a recepção das matérias de polícia publicadas nos 

quatro principais jornais impressos de Pernambuco: Diario de Pernambuco, Jornal do 

Commercio, Folha de Pernambuco e Aqui PE.   

Considerando que a mídia exerce um papel importante no debate e na 

implementação de políticas públicas no país e levando em conta que o tema segurança 

desperta interesse, preocupação e medo na população brasileira, procurou-se verificar a 

visão dos leitores dos jornais impressos sobre a segurança do bairro onde eles moram. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 4 

Nesse sentido, esta pesquisa se baseou no método de pesquisa exploratória, uma 

vez que seu objetivo consiste na caracterização de um problema, sua classificação e sua 

definição. O estudo buscou, assim, contribuir para o entendimento da presença da 

violência na mídia pernambucana; a recepção de pautas policiais veiculadas em jornais 

impressos e o processo de recepção. 

Segundo Ana Lúcia Romero Novelli (2009), as pesquisas de recepção e opinião 

são instrumentos valiosos para a sociedade contemporânea. A autora afirma que sua 

aplicação extrapolou o campo político, no qual despontou com maior intensidade e, 

hoje, tornou-se um reconhecido método de investigação científica para a maioria dos 

campos do conhecimento, inclusive, para a Comunicação Social.   

De acordo com Novelli (2009), esse tipo de pesquisa tem entre suas vantagens: 

 

A possibilidade de que a investigação do problema ocorra em 
ambientes reais, sem necessidade de lançar mão de recursos de 
laboratório; a viabilidade de realização de análises estatísticas de 
variáveis (...); a quase inexistência de barreiras geográficas para a 
realização das entrevistas e o baixo custo da aplicação ao se considerar 
a quantidade de informações recolhidas (NOVELLI, 2009, p. 164). 
 
 

Para realizar um diagnóstico da percepção dos receptores sobre a violência, foi 

realizado, entre os dias 1° de junho e 31 de agosto de 2010, um levantamento utilizando 

como subsídio as matérias veiculadas nos cadernos de cidades ou polícia dos quatro 

jornais. Os critérios para a seleção dessas notícias foram: 1) apontar o bairro e 

município onde o fato policial ocorreu; 2) serem publicadas nos cadernos “Vida 

Urbana”, do Diario de Pernambuco; “Cidades”, do Jornal do Commercio; “Polícia”, da 

Folha de Pernambuco e “Polícia” do Aqui PE. Assim, pautas policiais veiculadas em 

outras seções dos jornais foram desconsideradas. 

A partir da leitura desses textos, foi feita uma seleção dos cinco bairros que mais 

apareceram como sendo o local onde o fato policial ocorreu. Os endereços de delegacias 

policiais foram excluídos. Apenas foram considerados os bairros onde o grupo ou 

indivíduo criminoso agiu. Tendo em mãos o resultado desse levantamento, a 

pesquisadora foi até os bairros mais citados pelos jornais e aplicou um questionário de 

16 perguntas a cinco moradores de cada localidade, totalizando 25 questionários 

respondidos. As entrevistas foram realizadas entre setembro e outubro de 2010. 

 A coleta de dados foi subsidiada pela pesquisa documental e pela realização de 

entrevistas. O material coletado foi analisado a partir das seguintes variáveis: 1) o que 
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os receptores dos bairros apontados como mais violentos pensam sobre as matérias de 

violência publicadas nos jornais impressos; 2) se os entrevistados costumam ler as 

pautas policiais; 3) por que os entrevistados leem esse tipo de notícia; 4) se os leitores 

concordam com a visão proposta nos textos sobre seu bairro. Os resultados colhidos 

foram analisados e interpretados sob a luz do sistema sócio-cultural que, por sua vez, foi 

tomado como uma configuração histórica de práticas sociais.  

 Anteriormente à análise dos dados, a pesquisa trabalhava com as seguintes 

hipóteses: 1) a percepção sobre a violência dos leitores é construída ou alterada a partir 

do que os jornais publicam; 2) os leitores dos cadernos policiais acreditam que o bairro 

onde moram é violento, pois assim é mostrado nos jornais; 3) a opinião dos leitores não 

é formada, exclusivamente, pelos jornais; 4) outros fatores como idade, classe social, 

escolaridade do leitor influencia em sua percepção sobre a violência. 

Para estudar as mediações, foi elaborado um questionário com perguntas 

relativas ao perfil do entrevistado, sobre os hábitos de leitura deles, acerca da opinião 

dos leitores sobre as pautas policiais e relativas à percepção dos entrevistados sobre o 

bairro que moram. 

 A análise dos dados foi feita a partir de informações colhidas nas visitas aos 

bairros, a partir da compilação das respostas obtidas, foi possível gerar tabelas para a 

realização das análises. As tabelas elaboradas apresentavam a distribuição da 

frenquência de respostas assinaladas por questão, em percentual ou em frequência 

absoluta. Foram bastante reveladoras as tabelas com o cruzamento desses dados. Assim, 

a análise foi fundamentada estatisticamente, para que as respostas fossem avaliadas a 

partir de sua significância, com medidas de tendência central, correlação entre variáveis 

e outras possibilidades.  

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A influência da mídia na formação de identidades é um aspecto da comunicação 

que merece atenção especial nos dias atuais. Em um estado como Pernambuco, marcado 

pelas desigualdades e por problemas como violência, educação precária e desemprego, 

essa questão se torna ainda mais importante para que se possa entender como esses 

problemas sociais são abordados pelos veículos de comunicação e como são percebidos 

pelos leitores. 
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De acordo com Betânia Santana et. al. (2007), a morte e a banalização da 

violência aparecem, quase sempre, associadas a crimes bárbaros e à exploração da 

pobreza. “A incidência do tema da morte (...) acaba por causar nos leitores diversas 

reações e percepções, como o conformismo, imagens distorcidas da sua comunidade e 

do próprio conceito de violência no seu habitat” (SANTANA et. al, 2007, p.3). 

O tema da violência reforça esses quadros mentais que envolvem e influenciam 

a vida dos cidadãos pernambucanos. Sobre o assunto, Ana Rosa Dias (2003), afirma que 

“o tema é vastíssimo e (...) a noção de violência é tomada em sentido bastante amplo e 

abrange alcances mais diversos” (DIAS, 2003, p.73). Dessa forma, a relação de 

apropriação do tema da violência pela mídia é crescente.A autora cita Sobrinho, para 

quem: 

A violência não é apenas um desvio da imprensa, muito mais que isso, 
é uma tendência universal do jornalismo. De qualquer aspecto que se 
considere o problema e qualquer que seja a natureza da imprensa, as 
mais legítimas soluções a arrastam para a invectiva, que está de 
acordo com a psicologia popular e o jornal se faz para o povo e 
precisa por isso falar a linguagem apropriada ao elemento que se 
dirige (SOBRINHO apud DIAS, 2003, p.87). 
 

Assim, se faz necessário analisar como a influência midiática atinge os que leem 

os jornais impressos pernambucanos para que se possa acompanhar um processo de 

conhecimento que antecede a luta contra a dominação da mídia e pela capacidade de 

discernimento e decisão do público. Nesse sentido, este estudo discute a questão da 

violência e sua representação nos jornais impressos do Estado, apresentando os 

resultados de uma pesquisa de recepção, com emprego de abordagens qualitativa e 

quantitativa, na busca pela atribuição de sentido pela recepção. 

Para isso, um levantamento documental foi realizado entre os dias 1° de junho e 

31 de agosto de 2010 nos quatro jornais impressos do Estado. A partir da leitura das 

matérias de polícia publicadas nesse período, foi feita uma seleção dos bairros da 

Região Metropolitana do Recife que apareceram com maior frequência nas notícias 

associados à prática de crimes. Como pode ser observado no gráfico abaixo, o bairro de 

Boa Viagem foi o mais citado nas matérias de violência dos jornais, aparecendo 66 

vezes nas páginas policiais. 

Ainda ganharam destaque os bairros de  Piedade, no Jaboatão dos Guararapes; 

Casa Forte, Zona Norte do Recife; Iputinga, Zona Oeste do Recife; Peixinhos, em 

Olinda; Ibura e Pina, Zona Sul do Recife; Torre, Zona Oeste do Recife; Prazeres, no 

Jaboatão dos Guararapes e Casa Amarela, Zona Norte da capital. 
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                             Fonte: Elaboração própria 

Abaixo, o gráfico mostra os bairros onde os questionários foram aplicados e o 

número de vezes que cada localidade apareceu nas pautas policiais.  

 

 

                                                 Fonte: Elaboração própria 

A faixa etária do público pesquisado compreende entre 18 e 81 anos. Moradores 

dos sexos masculino e feminino responderam ao questionário sobre a violência na mídia 

e nos seus bairros. A escolaridade desses vai desde o 1° grau incompleto até a Pós-

graduação. Metade desse público (50%) afirmou que o rendimento salarial da família é 

de dois a cinco salários mínimos. Os gráficos abaixo resumem o perfil das pessoas que 

responderam ao questionário. 

 

52%
48%

Gráfico 3: Sexo

Masculino Feminino

24%

48%

12%

16%

Gráfico 4: Rendimento salarial da 

família

Até 1 salário mínimo De 2 a 5 salários

De 5 a 10 salários Acima de 10 salários

 
                                                           Fonte: Elaboração própria 
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28%

28%
24%

8%
12%

Gráfico 5: Grau de escolaridade

Até o 1° grau Até o 2° grau

Superior Incompleto Superior Completo

Pós-Graduação

36%

48%

12%

4%

Gráfico 6: Idade

18 a 28 anos 29 a 48 anos

49 a 68 anos 69 a 81 anos

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Com relação ao hábito de leitura dos moradores que responderam ao 

questionário, todos afirmaram que leem jornais impressos, mesmo que apenas nos fins 

de semana (46%). Como pode ser percebido no gráfico que segue, a maioria das pessoas 

(50%) lê jornais mais de uma vez por semana, porém, não diariamente. Os que leem 

todos os dias representam uma minoria, apenas 4% do público entrevistado. O Jornal do 

Commercio foi apontado como o periódico mais lido pelos entrevistados, seguido do 

Diario de Pernambuco. Posteriormente, apareceu a Folha de Pernambuco e, finalmente, 

o Aqui PE. O Gráfico 7 mostra a preferência dos entrevistados pelo Jornal do 

Commercio. 

 

    
                                      Fonte: Elaboração própria 

Pode-se notar, pelo gráfico a seguir, que as matérias de polícia são lidas por 

quase todos os entrevistados (92%). 
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92%

8%

Gráfico 9: Você costuma ler as 

matérias sobre violência dos jornais?

Sim Não

 
                       Fonte: Elaboração própria 

 

É válido ressaltar o perfil do público que costuma ler as matérias de violência 

dos jornais. Percebe-se, nas tabelas abaixo, uma distinção por escolaridade (Tabela 1). 

Todos que responderam ter até o primeiro grau, superior incompleto ou completo 

afirmaram que têm o hábito de ler as pautas policiais. As exceções, ou seja, as pessoas 

que não costumam ler as matérias sobre violência são pós-graduados (33%) ou possuem 

até o segundo grau (17%). 

Quanto à idade (Tabela 2), a análise dos questionários respondidos revelou que 

apenas pessoas que têm entre 26 e 48 anos não costumam ler as matérias de violência 

dos jornais. Todos os entrevistados com outras faixas etárias, de 18 a 28 anos e de 49 a 

81 anos, afirmaram que leem as notícias policiais. Em relação ao rendimento salarial 

familiar (Tabela 3), os que não procuram informação por meio das matérias que 

retratam crimes pertencem apenas à fatia dos que recebem de 2 a 5 salários mínimos.  

 
Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 
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 Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 

 
 Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 

 

Entende-se, a partir dos dados expostos nos gráficos e tabelas acima, que o leitor 

escolhe, seleciona e até exclui informações que não quer ter acesso. Essa percepção 

reforça a ideia, já mencionada, de que o receptor não é passivo e converte o público de 

uma condição de reles massa de manobra à de sujeito capaz de produzir sentidos sob um 

novo primado. 

Após responderem se liam as matérias de polícia dos jornais, os entrevistados 

foram questionados sobre o motivo que os levavam a ler tais notícias. A resposta dada 

pela maioria deles revela que a motivação mais comum para se procurar as pautas 

policiais se dá pelo desejo de se informar sobre o que está acontecendo no Estado. Outra 

fatia representativa expõe que os entrevistados leem as matérias sobre violência a fim de 

saber quais são os locais violentos de Pernambuco. Os que gostam de ler essas notícias 

representam 7% do grupo entrevistado. As alternativas “quero ver as fotografias dos 

corpos” e “desejo saber se meu bairro apareceu no jornal” não foram assinaladas pelos 

que responderam ao questionário. Os 8% que não responderam à questão representam 

os que afirmaram não ler as matérias de violência na questão anterior.   

54%

7%

31%

8%

Gráfico 10: Por que você lê esse tipo de notícia?

Quero me informar sobre o que está acontecendo no Estado

Gosto de ler essas notícias

Quero ver as fotografias dos corpos

Desejo saber se o meu bairro apareceu no jornal

Quero saber quais são os locais violentos de Pernambuco

Não respondeu

 
                           Fonte: Elaboração própria 
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Identificando de forma mais detalhada quem são os que responderam a cada 

opção da pergunta que pretende mostrar quais são as principais motivações para se ler 

as matérias de violência, as tabelas abaixo revelam diferenças de acordo com a faixa 

etária, escolaridade e rendimento salarial dos entrevistados.  

 
  Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 

 
  Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 

 
  Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 

De acordo com Márcia Tondato (2007), a comunicação é fonte primária de 

definições e imagens da realidade social e expressão mais onipresente da identidade 

compartilhada, bem como o maior foco de interesse de lazer, que fornece meio 

ambiente cultural para a maioria das pessoas. Objetivando entender o posicionamento 

dos leitores em relação às matérias policiais publicadas nos jornais que eles leem, a 

pesquisa indagou o que os entrevistados achavam das notícias sobre crimes. 

As opiniões foram bem divididas, e o posicionamento compartilhado pela maior 

parte do grupo entrevistado revela que 31% acreditam que esse conteúdo ajuda as 

pessoas. Outros grupos consideram que as notícias de violência exploram os dramas do 

cotidiano ou exploram a desgraça alheia. Os que acreditam que as pautas policias 

desrespeitam as pessoas representam 14% dos entrevistados. Com menor 
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representatividade, 10% afirmaram que as matérias de polícia exageram e 3% não 

responderam à questão, conforme apresentado no gráfico abaixo. 

 
                                              Fonte: Elaboração própria 

Apesar de a opção com maior número percentual revelar a empatia popular com 

o conteúdo policial publicado nos jornais e, portanto, representar uma visão positiva 

sobre as matérias de violência, pode-se perceber que, se somadas, as percepções 

negativas sobre esse conteúdo prevalecem e chegam a 66% dos entrevistados. Os perfis 

detalhados dos entrevistados que responderam a cada alternativa seguem nas tabelas 7, 

8, 9 e 10.  

 
   Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 

 
 Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 
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  Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração própria 

 

No questionário, foi solicitado aos entrevistados que eles enumerassem o grau de 

interesse em relação aos cadernos dos jornais, colocando o número 1 para a seção que 

considera mais interessante, 2 para a segunda mais interessante até o algarismo 10, que 

representava o caderno menos interessante do jornal. Analisando a opinião dos leitores 

em relação à seção de polícia, percebe-se que a maioria deles (68%) se interessam 

pouco por esse caderno. Os que têm maior interesse pelas matérias sobre violência 

representam 32% do público entrevistado. Os dados mostram que mesmo lendo as 

matérias sobre crimes, o leitor pode não considerar o conteúdo tão interessante.   

  

32%

68%

Gráfico 12: Grau de interesse dos leitores

Interesse de 1 a 5 Interesse de 6 a 10
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                                 Fonte: Elaboração própria 

 

 A partir do que foi exposto nessa parte deste estudo, percebe-se que o receptor 

está vivo, tem uma opinião. Não só está vivo, mas é segmentado. Conforme aponta 

Ondina Fachel Leal (1993), essa diversidade de posicionamentos e respostas não 

corresponde à ideia de homogeneização, de massificação, ou seja, há leituras possíveis 

de uma mesma mensagem, há grupos diferenciados. Ou ainda como afirma João 

Teixeira Lopes (1995), “o receptor é uma entidade capaz de accionar (sic) processos 

interpretativos e reconstrutivos das mensagens recebidas” (LOPES, 1995, p. 242). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é uma contribuição para o estudo de recepção da violência na 

mídia pernambucana. Partindo do que foi exposto ao longo do artigo, pode-se apontar 

que a recepção de conteúdos midiáticos não é um fenômeno isolado, mas ligado à 

cultura e às vivências do receptor. Esta pesquisa defende que a apreensão da totalidade 

do fenômeno da recepção deve ser estudada como parte de um projeto que ambicione 

estudar as relações entre mídia, sociedade e cultura, avançando tanto nas relações 

culturais como no entendimento das relações sociais mediadas pela mídia. 

A partir do levantamento bibliográfico e do trabalho empírico, entendeu-se que, 

apesar de muitas vezes retratarem os bairros onde a pesquisa foi realizada de forma 

distorcida, não se pode negar algumas funções das notícias policiais. O noticiário sobre 

crimes é um dos poucos espaços nos jornais que registram, por exemplo, o cotidiano das 

áreas pobres dos bairros. 

Ainda pode-se apontar, a partir do que foi apreendido durante a pesquisa, que o 

fenômeno da violência é um tema importante para os leitores dos jornais. O destaque 

dado pela imprensa aos crimes e às tragédias cotidianos é um dos indícios dessa 

valorização que ocorre, inclusive, nos jornais destinados aos leitores de elite. Entretanto, 

a cobertura da violência e da criminalidade parece ser orientada por pressupostos 

diversos dos demais temas de interesse público. As páginas dedicadas às ocorrências 

policiais são ocupadas por assassinatos, sequestros e assaltos, mas raramente os crimes 

são relacionados a uma situação social ou a políticas públicas. 

Como foi mostrado na análise do objeto de estudo este trabalho, observou-se 

uma diferença entre a opinião dos entrevistados e as matérias dos jornais impressos 
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sobre os crimes que acontecem nos bairros. Também já foi apontado nesta pesquisa que 

os fatos publicados nos jornais devem interessar a um grande número de pessoas e 

responder a critérios como novidade, imprevisibilidade, excepcionalidade, relevância, 

notoriedade dos envolvidos, raridade e conflito. Um dos critérios de noticiabilidade dos 

jornais é a busca por casos chocantes ou impressionantes como homicídios, sequestros e 

assaltos.  
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