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RESUMO 

 

Este artigo busca a representação da Polícia Militar de Minas Gerais nas manchetes da capa 

do “Super Notícia”, jornal popular, que hoje é o de maior circulação no país. A ideia é 

encontrar a corporação aparente na narrativa do título, parte do periódico que é sua maior 

vitrine. Esta polícia está presente não apenas pelo seu nome explícito na capa, mas pelos 

assuntos que acabam levando a uma associação com o trabalho deste organismo da ordem. 

Neste caso, incluímos verbos, como prender, procurar, deter, “colocar em cana”, entre 

outros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornal impresso; jornalismo popular; Polícia Militar; Super Notícia 

 

Introdução 

Quando se conta uma história jornalística, estamos transformando o acontecimento e 

dialogando com a cultura da mídia. Para Douglas Kellner (2001, p. 9), “a cultura veiculada 

pela mídia fornece o material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se inserem 

nas sociedades tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de cultura 

global”. Neste artigo, vamos analisar como o jornal popular “Super Notícia” reproduz o 

discurso sobre a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em sua primeira página, 

especificamente nas manchetes, que são a sua principal vitrine. Ressaltando que “a 

reconstrução do cotidiano se dá de forma mais intensa na capa das publicações, que tem 

caráter publicitário, produzida para atrair o olhar diante de outras centenas de publicações 

que estão na banca” (PORTARI; VAZ, 2012, p. 9). 

 Para esta pesquisa, serão considerados como objeto de estudo três meses das 

edições do “Super Notícia”, entre 1º de abril e 30 de junho de 2011. Serão analisadas as 

manchetes do jornal, levando-se em consideração que representação é feita da Polícia 

Militar, seja por meio de destaque no título e enquadramento temático. O método utilizado 

será a Análise de Conteúdo, proposta por Laurence Bardin (1979), ficando restrita ao texto.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT1 Jornalismo, GP Jornalismo Impresso, do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, email: marisebaesso@hotmail.com 
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Ou seja, não iremos analisar a parte gráfica e as fotografias. Serão considerados os 

silenciamentos, ou seja, assuntos nos quais a corporação esteja envolvida, mas que não 

ficam explícitos na capa, por causa do uso apenas do termo “polícia” sem uma 

especificação.  

A PMMG é uma instituição tradicional, presente nos 853 municípios do estado, 

sendo a mais antiga corporação policial criada no país, no ano de 1775, que possui uma 

hierarquia rígida e lemas que se mantêm conservadores. No entanto, ela faz parte de um 

mundo em que, cada vez mais, as identidades são fluidas e liquefeitas, dependendo, para 

sua construção, por exemplo, do que é divulgado na mídia para ser recriada no imaginário 

social. Isso significa que os processos de valorização ou desvalorização da identidade 

policial no Brasil que ocorrem em determinados momentos da história vão promover um 

ajustamento de sentido ao que seja a Polícia Militar. As identidades, portanto, não são 

essencialistas, mas têm um caráter histórico e contingente, ou seja, estão sujeitas a 

transformações ao longo do tempo. É preciso ressaltar ainda que grande parte da população 

não tem experiência direta e pessoal com a criminalidade violenta e com a polícia, só 

sabendo das ações policiais ou dos problemas sociais por meio da mídia. 

 

O jornalismo popular e a capa, sua vitrine 

Como afirmam Portari e Vaz (2012), ao analisarem o “Super Notícia” e o “Jornal de 

Notícias”, de Portugal, ambos da linha popular, eles se firmam em uma tríade temática 

explícita em suas capas, que envolve o trágico, o esporte e o entretenimento. No caso de 

interesse neste artigo, a representação da Polícia Militar estará, em geral, atrelada à imagem 

do trágico. Quando a ação policial é incorporada a determinadas temáticas, onde seu espaço 

é dividido, por exemplo, com o futebol, o sexo e as variedades, entendemos haver uma 

despolitização deste assunto. Assim, o crime que ganha destaque, em geral, neste veículo, 

são as tragédias, que se resumem nelas mesmas. Ou seja, um acontecimento “normal” tem 

seu contexto, tem sua história, enquanto o fait divers não tem. Em geral, ele vai provocar 

apenas sensações nos leitores, como medo ou pena, não levando a qualquer conexão com o 

cenário coletivo ou a reflexão.  

 Os veículos impressos populares são “embalados”, em geral, no formato tabloide, 

com mais cores e letras garrafais nos títulos. Nesse contexto, a capa e os títulos, em especial 

o da manchete, são o lugar onde o real vai ganhar o ar de extraordinário, para que convença 

o leitor a ler e comprar. Na análise sobre o jornal “O Dia”, Antônio Serra afirma que: 
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Estes títulos são dados numa frase que quebra a linearidade de um real 

convencional, naturalmente aguardado. Em seu interior se estabelece uma 

relação insólita, rompendo os padrões normais e estabelecidos, produzindo não 

apenas o efeito “chamativo” da notícia, mas demarcando-a pelo desvio (SERRA, 

1979, p. 39). 

 

O título é importante para revelar também o tom da reportagem e dá pistas sobre o 

tipo de narrativa que será encontrada. Em muitos periódicos populares, as manchetes têm 

algumas características comuns, como lembra Dias (1996). Ela detalha que recursos da 

linguagem oral e popular são levados para as manchetes, assim como o estilo hiperbólico, 

as frases feitas, as frases de construção triádica (Foi, matou, venceu; Parou, olhou, morreu), 

características que a autora encontrou ao estudar o jornal “Notícias Populares”
3
. Também 

em outros periódicos, como o analisado por Dias, era comum o abuso do duplo sentido das 

manchetes, em particular com o objetivo de explorar a malícia referente à vida sexual. 

Os jornais que se encaixam no chamado jornalismo popular estariam balizados no 

melodrama e no folhetim, com a matriz cultural simbólico-dramática como inspiração. De 

acordo com Márcia Franz Amaral (2006), esta matriz é fruto de uma concepção religiosa e 

dicotômica do mundo, que o divide nos polos bem/mal, riqueza/pobreza, dentre outros. A 

linguagem dos produtos dessa matriz é baseada no apelo visual – imagens – e, por isso, 

seria pobre em conceitos. Os textos buscam uma proximidade com o leitor para que ele se 

reconheça ali, ao contrário dos veículos de referência, que procuram reforçar seus discursos 

com fontes oficiais e especializadas.  

  

No folhetim, a incorporação do mundo do leitor se dá, de acordo com Martín-

Barbero (1997), por intermédio de dispositivos de reconhecimento de um leitor 

imerso na cultura oral, da fragmentação da leitura, da organização em episódios, 

do suspense, do relato, da experiência da violência e da luta pela sobrevivência e, 

por último, um que nos interessa particularmente: da identificação do leitor com 

os personagens. Uma das principais características do folhetim é o envolvimento 

entre o leitor e a obra. Ou seja, o folhetim dirige-se às mesmas pessoas sobre as 

quais discorre. (GUEDES, 2009, p.6). 

 

Nessa classificação, a linguagem é elemento determinante. Para levar ao 

envolvimento do leitor, o periódico popular usa uma linguagem “clichê” e humanizada, 

para que haja um reavivamento do fato. A maior preocupação seria com esta aproximação e 

                                                 
3
 Foi um jornal que circulou em São Paulo entre 15 de outubro de 1963 e 20 de janeiro de 2001 e era 

conhecido por suas manchetes violentas e eróticas. É considerado até hoje "sinônimo de crime, sexo e 

violência”. O jornal era publicado pelo Grupo Folha, mesma empresa que publica o jornal Folha de S. Paulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Folha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S._Paulo
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não com outras características defendidas nos manuais de redação e com o ideal de 

objetividade. 

Ressaltamos que vários autores fazem estudos das cores, também usadas para passar 

simbologias. Guedes, em sua dissertação, ressalta o que diz Luciano Guimarães (2000), no 

livro “A cor como informação”. De acordo com o autor, “quando ocupa um espaço 

destacado e adequado, adquire uma simbologia e pode ser utilizada a favor da informação e 

da comunicação. Assim, ela se diferencia da apresentação natural e sem significação da 

informação aleatória.” (GUIMARÃES, 2000 apud GUEDES, 2010, p. 94).  

Portanto, nas matérias que envolvem as ações policiais, a cor vermelha é a que vai 

predominar no fundo da manchete, com variações que envolvem ainda o preto, entre outros 

tons fortes, como o azulão. O escurecimento de uma cor, segundo o estudo de Guimarães, 

que deu explicações científicas para a sensação humana em relação às cores em seu 

trabalho, tem o objetivo de dar um tom mais negativo ao assunto, enquanto o clareamento 

seria o contrário. O vermelho, que também é usado no fundo da logomarca do jornal, é 

considerado a cor da violência e da paixão, segundo este autor. 

Passemos agora à nossa análise, buscando dentro deste contexto de mídia popular 

que ações da PMMG são destacadas pelo “Super”, já que a imprensa não se interessa por 

todas as manobras policiais diárias. Veremos que determinados tipos de crimes 

considerados repugnantes pela sociedade ganham a manchete neste periódico e que o 

próprio policial quando é o agente do comportamento desviante também será destaque. 

 

Manchetes: temas e enquadramentos 

Nos meses analisados do “Super”, muitas manchetes, apesar de não fazerem menção 

direta à PM, terão ligações com a corporação nas páginas internas do periódico, 

principalmente, porque a maioria encontrada no jornal tem a criminalidade violenta como 

tema e refere-se indiretamente à polícia, o que é fácil depreender porque as notícias são 

relacionadas a verbos, como prender, apreender, flagrar, etc. Entre estas manchetes, que 

representam 55 do total de 91, ou 60,4%, há assuntos como acidentes de trânsito, mortes, 

violência sexual, entre outros, muitos deles encaixando-se no que chamamos de fait divers, 

e, outros consideramos que remetem a ações policiais. 

Em nossa análise, supomos que a maior parte das manchetes do “Super Notícia” é 

de assuntos que se encerram neles mesmos, que dizem respeito a tragédias familiares, casos 
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inusitados, mistérios. Começaremos a análise de conteúdo quantificando as manchetes do 

jornal e separando pela categoria dos temas, da seguinte forma: 

 

  

 

Iremos analisar as duas chamadas que fazem menção à PMMG, as nove que tratam a 

polícia de maneira generalizada e as 11 manchetes que encontramos que fazem menções às 

ações restritas a um organismo da ordem e que se enquadram dentro das 55, que 

consideramos acima como assuntos diversos, principalmente ligados à violência e aos fait 

divers. 

 

Menção à Polícia Militar de Minas Gerais nas manchetes: visibilidade  

 Em apenas dois periódicos, o que representa 2,19% do total, nos três meses 

analisados, as manchetes do “Super” fazem referência explícita à PM. Uma delas, no dia 9 

de junho de 2011, dá um cunho positivo ao trabalho da corporação no pequeno município 

de Paiva, na Zona da Mata, onde não ocorrem homicídios há 54 anos. A manchete afirma: 

“54 anos sem assassinatos. Estatística invejável pertence à cidade de Paiva, na Zona da 

Mata e é atribuída, pela polícia, à integração entre PM e moradores”. A outra manchete na 

qual aparece o nome da corporação foi registrada no dia 21 de junho de 2011. “Mulheres 

matam maridos. Pedreiro é morto a facadas por dona de casa em Luz; em Manhuaçu, PM 

é executado pela esposa ciumenta”.  

Consideramos que a primeira é uma matéria que atrela o nome da corporação a uma 

estatística, amplificando uma informação e criando uma expectativa sobre o motivo de uma 

cidade estar há mais de 50 anos sem homicídios. A outra manchete classificamos como um 

fait divers. A primeira prioriza uma estatística positiva e responsabiliza a PMMG por um 
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trabalho de integração com a população para este resultado. Enquanto o texto valoriza a PM 

e a estatística “invejável” - portanto este foi o enquadramento encontrado, aquele que 

valoriza a visão oficial -, outros pontos são silenciados, como o fato de o município ser uma 

das menores cidades em área de Minas, com apenas 64 quilômetros quadrados e uma 

população de 1.625 habitantes, segundo o Censo 2010, fato que também pode ter 

contribuído para a estatística, assim como a ação de outras polícias e a adoção de políticas 

públicas, o fato de haver maior ou menor desigualdade social, menor ou maior desemprego, 

entre outros fatores. Portanto, a manchete leva o leitor a valorizar o trabalho da corporação 

em detrimento de outros fatores.  

Na segunda manchete, o policial é colocado na condição de vítima de um crime, da 

violência doméstica, de um assassinato praticado pela mulher, dando a ela o caráter de 

“ciumenta”.  Ao analisarmos a página interna do jornal, somos informados de que a mulher 

se suicidou em seguida. Portanto, há este silenciamento na capa. Também consideramos 

que haverá uma inversão de papéis sociais, já que o PM é aquele que deveria estar com a 

arma e aquele que não estaria no lugar de vítima. Apesar de a conotação ser de violência 

criminal, a referência ao policial é individual e não relacionada a toda a corporação.  

 

 Menção às polícias em geral sem especificação nas manchetes 

Apesar de a análise ser voltada para a representação da PMMG, notamos um 

silenciamento com relação à qual polícia a narrativa do “Super” se referia em nove 

manchetes. Portanto, apesar da visibilidade na capa, não há detalhamento. Nestes casos, que 

equivalem a 9,8% das 91 manchetes, apenas a palavra polícia é mencionada, seja na frase 

de abertura ou na barra de apoio do título principal (bigode). O leitor pode ser induzido a 

“imaginar” uma determinada instituição com o auxílio do verbo referente a ela. No entanto, 

mesmo assim, a dúvida persiste. De qualquer maneira, ao se referir à polícia, o 

enquadramento que encontramos nas manchetes é quase totalmente com valores que 

entendemos como “favoráveis”, no sentido de a corporação estar realizando ações que a 

classe dominante espera dela. Seria uma polícia que busca ações para manter a ordem. Veja 

o quadro com relação à quantificação e aos verbos priorizados: 
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A seguir, analisaremos as temáticas das manchetes encontradas com a menção 

“polícia”, criando, logo abaixo, duas categorias, com algumas subcategorias. 

3 de abril – (domingo) Falsificadores atrás das grades. Polícia prende 4 pessoas 

suspeitas de participar de esquema de adulteração de documentos  

20 de abril  - (quarta) “Tsunami” em Venda Nova – Polícia faz devassa e prende 56 

membros de grupo que distribuía crack na região metropolitana.  

30 de abril – (sábado) Tarado causa pânico em Sabará. Polícia procura homem que 

anda perseguindo e causando medo entre moradoras do bairro..., ele é suspeito de mortes 

violentas contra mulheres  

8 de maio (domingo) – Garçom suspeito de matar a mulher. Cozinheira é morta 

com sinais de estrangulamento, e marido alega que ela teria sido vítima de assalto 

momentos antes de chegar em casa; polícia investiga suposto envolvimento do 

companheiro dela no crime, que aconteceu no bairro Havaí, região Oeste de BH.  

10 de maio (terça) – Até quando. Mais cinco ônibus são incendiados em BH; em 

duas semanas, dez veículos foram queimados na região metropolitana; polícia ainda não 

tem respostas   

11 de maio (quarta) – Arma do Exército em sala de aula. Polícia encontra pistola 9 

mm escondida em mochila de garota de 13 anos em BH   

21 de maio (sábado) – “A Coisa”. Polícia investiga morte misteriosa de duas 

adolescentes em rio de Itajubá; vídeo que mostra o momento do afogamento traz imagens 

de algo desconhecido, possivelmente uma cobra que teria puxado as garotas para o fundo 

das águas    
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25 de maio (quarta-feira) – Mata para não pagar dívida. Polícia desvenda 

assassinato de pai e filho em Juatuba; empresário foi preso pelo crime   

26 de maio (quinta-feira) – Pesadelo continua. Após prisão de acusado de matar pai 

e filho em Juatuba, familiares das vítimas passaram a receber ameaças de morte por 

telefone; polícia investiga procedência das ligações.    

 

a) A POLÍCIA QUE AGE PARA RESTABELECER A ORDEM: 

a.1) A representação da polícia eficiente é reforçada no campo semântico 

Entre as manchetes que reforçam esta imagem da eficiência da polícia, podemos 

considerar que as duas primeiras se referem a coberturas de ações policiais contra crimes 

que têm repercussões sociais, um deles envolvendo falsificação de documentos e outro 

contra o tráfico de drogas. Ou seja, são crimes que provocam indignação da sociedade, no 

caso do primeiro, que estaria incluído no campo do escândalo, e que, no caso do segundo, 

provoca uma sensação de medo na sociedade.  

Nos títulos e subtítulos, observamos expressões para a qualificação do medo, e as 

impressões subjetivas são usadas pelo jornal para causar sensações no leitor. A 

representação da polícia nestes dois casos, independentemente de qual instituição seja, é 

feita no sentido de mostrar ações eficientes contra tipos de crime de certa maneira 

organizados, o que fica subentendido por meio das palavras “esquema”, no primeiro caso, e 

“grupo”, no segundo.  

Os títulos que, no caso, têm o objetivo de estimular o interesse do leitor para 

comprar o jornal nas ruas são de impacto. Falsificadores atrás das grades; Tsunami em 

Venda Nova. Ora quem colocou os falsificadores atrás das grades e quem foi o responsável 

pelo tsunami? Apesar de não estar explícito nos títulos, os subtítulos confirmam aquilo que 

o leitor já desconfia. Alguém está em ação, e este alguém é a polícia, autoridade cujo poder 

é reafirmado. Isto fica mais fácil de entender no primeiro exemplo, enquanto, no segundo, a 

questão figurativa foi mais explorada na manchete.   

O uso do campo semântico foi imprescindível para reforçar a representação. As 

figuras de linguagem, como a metáfora e a hipérbole, fazem parte deste tipo de jornalismo 

que busca no sensacional e também no sensacionalismo uma das suas bases. O mesmo 

recurso é usado na manchete Pesadelo continua para mencionar o sofrimento da família 

mantido mesmo após a prisão do suspeito de matar pai e filho. Ou seja, as palavras “atrás 

das grades”, “tsunami” e “pesadelo” foram usadas fora de seus contextos literais, para 
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espetacularizar a narrativa e estimular a curiosidade do leitor. No caso da primeira e da 

última, os termos são utilizados corriqueiramente no texto. Já a comparação com o 

“tsunami” foi no sentido de valorizar a ação, exagerando ainda na tentativa de mostrar a 

gravidade e o tamanho do trabalho realizado. 

O mesmo assunto sobre os assassinatos de pai e filho havia sido tema da manchete 

do dia anterior, na qual a polícia “desvenda” o crime, dando uma satisfação à sociedade. O 

fato de o suspeito ser um “empresário” também é ressaltado pelo “Super”, que afirma que o 

crime foi cometido por causa de uma dívida, cujo autor não queria pagar. 

 

a.2) A polícia que combate o vilão (inimigo social) 

Na terceira manchete destacada, há um reforço do medo na frase Tarado causa 

pânico em Sabará. O jornal usa da amplificação, valor-notícia de construção (TRAQUINA, 

2008, p.91), para reforçar o acontecimento, dizendo que toda uma cidade está em pânico 

por conta da ação de um criminoso, suspeito de praticar abusos sexuais contra mulheres. 

Quanto mais amplificado é um acontecimento, maiores as chances de ele interessar a mais 

leitores e maiores as possibilidades de haver uma sensação ainda maior de medo contra este 

inimigo social. O mesmo se dá com o sensacionalismo, recurso recorrente neste caso, onde 

não se busca a objetividade de números e as certezas típicas do jornalismo “dito sério”. O 

uso do termo “tarado” também é uma forma de “popularizar” a narrativa, lembrando que 

esta palavra nos remete a uma série de significados conhecidos do imaginário coletivo. 

Mais uma vez, a polícia é aquela que vai se contrapor a este inimigo de toda uma cidade e é 

ela quem está à procura do vilão, ou seja, o bem que se opõe ao mal. O mocinho que caça o 

bandido.  

 

a.3) O crime passional como espetáculo valorizado pela polícia e a imprensa 

Na manchete seguinte, na qual o Garçom é suspeito de matar a mulher, temos um 

caso de violência contra a mulher, mas sem tratar este problema de forma crítica. O crime 

ganha apenas a conotação passional. Este assunto está entre os principais retratados pelo 

jornal, e a polícia se coloca como mais um integrante na história, que não vai além de traços 

de um romance/tragédia. O jornal parece assumir o discurso policial, já que é a polícia 

quem investiga e aponta as pistas. Isso, porém, só ficará evidente com a leitura da matéria. 

Por outro lado, acreditamos que o jornal trata o texto de forma, digamos, mais cuidadosa, 

em relação ao antigo jornalismo que era feito no “Notícias Populares”. Ressaltamos que o 
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fato de tratar o garçom como suspeito já é um avanço na narrativa de um jornal popular. 

Ora, se a polícia ainda investiga o caso, não se podem fazer acusações, e o veículo não pode 

se colocar como o juiz da questão e condenar o suspeito. Por outro viés, o uso de verbos, 

como o “alega”, mostra que o jornal “maquia” um discurso incriminatório contra um 

“garçom”, reforçando a pista policial, já que este verbo tem uma conotação específica. Isso 

é o que diz, por exemplo, o “Manual da Folha de S.Paulo”: “Alegar é o verbo do réu. 

Significa citar como prova, explicar e daí desculpar-se. Não use se não se tratar de 

explicação ou tentativa de justificar-se diante de uma acusação qualquer” (FOLHA DE S. 

PAULO, 1992, p. 51).  

 

a.4) A polícia contra o outro, o inimigo oculto 

Na manchete do dia 11 de maio, Arma do Exército em sala de aula. Polícia 

encontra pistola 9 mm escondida em mochila de garota de 13 anos em BH, a polícia que se 

apresenta é aquela que vai proteger uma escola, um dos espaços referenciais da sociedade. 

Espaço este que está sendo desacatado e submetido à violência, com a presença em sala de 

aula de uma arma. Não uma arma qualquer, mas uma pistola 9mm, do Exército, outra 

instituição de controle e poder. A arma está escondida entre os pertences de uma menina de 

13 anos. Seria natural que uma menina fosse protegida, mas ela é a ameaça, é o “outro” que 

deve ser vigiado. Então a polícia também vai combater este inimigo, que leva o temor para 

um espaço sacralizado socialmente. Não poderia ser diferente a missão do jornal, nem da 

polícia. Não é dada importância a como aquela arma chegou ali, nem que tipo de pressão 

vive esta adolescente. No entanto, o fato é espetacularizado pelo viés, mais uma vez, 

dominante. A escola, a sociedade em geral teme a menina. Uma simples menina é 

ameaçadora e perigosa à segurança de todos, isso reforça a necessidade de controle. 

Quanto à outra manchete, do dia 21 de maio, “A Coisa”. Polícia investiga morte 

misteriosa de duas adolescentes em rio de Itajubá, a polícia também se coloca contra um 

inimigo, mas, desta vez, lança-se mão de uma narrativa ainda mais sensacional e 

espetacular, inclusive utilizando uma manchete como se fosse um nome de filme de terror. 

A polícia se coloca diante da “Coisa”, o que mostra já um ar romanceado, misturando 

realidade e ficção, para tratar do acontecimento no qual duas meninas morreram afogadas 

em um açude em Itajubá, no Sul de Minas. O espetáculo se completa no subtítulo, que 

anuncia a existência de um vídeo que revela o momento do afogamento. A polícia é 
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sugerida aqui como a instituição capaz de resolver problemas que fogem até mesmo do 

universo do racional e conhecido. 

 

b) A POLÍCIA QUE NÃO AGE: 

b.1) A sociedade cobra uma ação para manter o status quo 

Na manchete do dia 10 de maio, Até quando. Mais cinco ônibus são incendiados em 

BH, encontramos um outro tipo de narrativa em relação à polícia, que consideramos ter 

destoado das demais. Neste dia, a instituição “polícia” é questionada por perder, de certa 

forma, “o controle”, deixando espaço para a “desordem urbana”. 

 Podemos entender aqui que a referência é feita à PM, apesar de ela não estar 

explícita. No entanto, é esta a instituição que está nas ruas, fazendo o policiamento 

ostensivo e é dela que deveria ser cobrada a segurança daqueles que usam os ônibus e de 

quem transita pela capital mineira. Ressaltamos também que o jornal, durante o período 

analisado, destina outras chamadas de capa para a questão dos ônibus incendiados na 

capital mineira, sem, porém, mencionar uma corporação policial. Mas, em um dos casos, 

imagens de policiais militares aparecem na cena do crime. 

Neste caso, consideramos que a criminalidade violenta sai do seu lugar e atinge não 

só um tipo de classe, mas toda a sociedade, porque é vista não só em determinados bairros, 

mas por toda a cidade, afetando, por exemplo, a classe média e incomodando aqueles que 

não só usam ônibus, mas também aqueles que veem os veículos queimados como uma 

afronta. Neste contexto, o jornal também assume esta postura e cobra “até quando” a 

população terá que conviver com estas ações, que estariam incomodando a ordem vigente.  

Entre as nove manchetes analisadas com o termo polícia, esta é a única que 

entendemos colocar a “polícia” como um organismo que ainda não tem respostas. Mas 

consideramos que o discurso continua indo na mesma direção. Ou seja, a daqueles que se 

beneficiam da ordem, daqueles que concordam com o controle e a vigilância da forma 

como é realizada e que se incomodam quando ela, a criminalidade violenta, sai do seu 

lugar. Ressaltamos, finalmente, que a cobrança feita se dá porque a polícia precisa dar conta 

de resolver os interesses dominantes e não os da sociedade como um todo, formada por 

ricos e pobres. 

                                            

Menção nas manchetes a ações praticadas por organismos da ordem 
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Entre as 55 manchetes, que consideramos fazer menção principalmente a fait divers, 

encontramos 11 que acreditamos que façam referência direta a ações policiais, por causa 

dos verbos utilizados. São manchetes que destacam a ação de prender, deter ou flagrar 

pessoas que cometeram crimes ou que praticaram algum comportamento desviante. Apesar 

de não mencionarem a palavra PM e nem polícia, entendemos que reforçam a representação 

de um organismo da ordem. Como dissemos, a PM é a corporação responsável por estar nas 

ruas e fazer o trabalho de repressão, portanto, acreditamos que, quando o jornal faz uso 

destes verbos, o senso comum remete a atos praticados por integrantes desta instituição.  

Vejamos os exemplos: 

7 de abril – (quinta-feira) Playboy das boates já foi preso antes 

13 de abril – (quarta-feira) Milionários em cana  

4 de maio – (quarta-feira) – Fraude na CNH. Em troca de propina, grupo validou 

ilegalmente 5 mil carteiras no Sul de Minas e em São Paulo; nove foram presos 

7 de maio (sábado) -  “Big Brother” do tráfico. Mãe e filha presas em BH por 

tráfico usavam câmeras para monitorar usuários  

18 de maio – (quarta-feira) Maconha geladinha. Carpinteiro detido na capital 

confessa que escondia droga junto a legumes e verduras, na geladeira da casa, para 

disfarçar o cheiro do entorpecente 

24 de maio (terça-feira) – Tortura ladrão e vai para a prisão. Dupla de amigos é 

presa no Alto Paranaíba acusada de agredir, durante cinco horas, jovem que roubou o 

telefone celular de um deles 

27 de maio – (sexta-feira) Casa cai para especialista em fazer “gato”. Preso em 

Contagem eletricista que usava dispositivo de uso exclusivo da Cemig para procedimento 

que reduz conta de luz em até 80%; ele usava crachá da companhia e cobrava R$ 150 pela 

fraude 

3 de junho (sexta-feira) – Pai monstro. Preso em BH caseiro acusado de violentar a 

própria filha e engravidá-la; jovem de 23 anos disse que era estuprada desde os 14 

4 de junho (sábado) – Prefeito de Abre Campo é flagrado com crack 

7 de junho (terça-feira) – Herói de araque. Para reconquistar a ex, motorista 

planeja capturar ladrões contratados por ele para roubá-la, mas acaba preso   

16 de junho (quinta-feira) – Médico tarado. Clínico geral é preso em São Domingos 

do Prata acusado de oferecer drogas a crianças e adolescentes em troca de sexo 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

Também nestas manchetes, notamos que aquele organismo que prende faz sempre o 

“bem” para a sociedade, diante de comportamentos desviantes praticados por pessoas que 

são tratadas, muitas vezes, de forma pejorativa ou tendo características negativas 

ressaltadas. Algumas delas mostram ao público do “Super” que “os bacanas” também são 

presos, nestes casos incluiríamos o “playboy”, “os milionários”, o “médico” e o “político”. 

Ou seja, a polícia também agiria contra determinadas figuras da classe dominante. Além 

disso, o jornal reforça a representação de que a PM retira do convívio social todos aqueles 

que têm comportamentos desviantes, que acabam sendo detidos, flagrados ou presos. 

A escolha do título de uma reportagem, das fotos, da publicação ou não do nome do 

suspeito, ou do que será a manchete da edição é feita a partir da linha editorial adotada, mas 

também é carregada de subjetividade e de critérios impostos socialmente. É o caráter 

subjetivo da edição, ou seja, aquilo que é o diferencial deste veículo em relação aos demais, 

aquilo que faz com que ele priorize um assunto no lugar de outro, que, muitas vezes, dá 

menor ou maior espaço e importância para uma notícia sobre determinado crime e que 

influencia qual será a repercussão dessa notícia. 

Autores que estudam os meios de comunicação de massa já mostraram que tipos de 

clamores existem na mídia na área de segurança pública. "A grande política social da 

atualidade é a penal, e ela pode ser difundida pela grande mídia, que prepara os espíritos 

nesse sentido." (FREITAS, 2004, p.44). O clamor por vigilância e punição vem dos 

consumidores de notícia dos veículos preponderantes, ou seja, a classe média e a elite 

econômica. E estas manchetes do “Super” mostram uma valorização deste clamor, por meio 

dos verbos, principalmente, o “prender” e seus derivados.  

 

Considerações finais 

 

Trabalhamos aqui com a polícia representada, que pode ser usada como horizonte 

interpretativo pelo leitor. Essa polícia passa a existir a partir do momento em que o público 

lê as matérias, vê as imagens e comenta sobre o que leu com alguém, seja no ônibus, na 

banca, entre familiares, reconfigurando, assim, a representação de uma instituição. Essa 

polícia da qual falamos pode não ser a Polícia Militar de Minas Gerais, mas é aquela que 

encontramos na primeira página “Super Notícia”. No entanto, sabemos que, no imaginário 

coletivo, muitas vezes, sobrepõe-se o que é representado, o que empreende relevância a este 

estudo. 
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O enquadramento prioritário encontrado foi o daquela corporação que combate a 

criminalidade, o “outro”, o inimigo, pronta para resguardar cenas de crimes e manter a 

ordem. A narrativa vem de uma matriz dramática. O policial estampado nas manchetes é 

aquele que está frente a frente com um “mundo-cão”, no qual marido mata mulher, pai 

violenta filha, tarado amedronta a cidade, mas sempre diante de inimigos isolados que, na 

publicação seguinte, serão outros. Casos escabrosos que despertam sentimentos e 

curiosidades nos leitores, mas que não os levam a conexões do fato com a questão da 

segurança pública como um assunto político, são a maioria. A marca do folhetim está 

presente no suspense e no exagero dos títulos, o que pode gerar um sentimento maior de 

insegurança no público, reforçando a necessidade da força policial.  

Constatamos uma imprensa que comunga e exalta o trabalho do policial em casos de 

crimes ocorridos na periferia. Por outro lado, não percebemos um jornalismo crítico em 

relação à violência policial ocorrida neste mesmo território. Não há questionamentos, nem 

mesmo quando ela mata em combate. Se o criminoso morreu, é porque era o “mais 

procurado”. Inferimos, portanto, que a representação da PMMG no “Super” é aquela que 

busca dar sentido à corporação como punitiva. Nessa medida, o jornal representa a PM 

como essencial na rotina contra o crime, ainda que, para isso, justifique-se o uso da força e 

da violência contra o “criminoso”. A violência policial seria, então, uma resposta ou efeito 

da própria violência social. A repressão encontra eco no jornal. 
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