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Resumo 

 

O objetivo deste artigo foi analisar a recepção do programa telejornalístico Barra Pesada 

entre jovens da periferia de Fortaleza, ressaltando os impactos dessa recepção na construção 

ou ressignificação da violência urbana, através da análise das práticas discursivas e sociais, 

advindas do referencial teórico dos estudos críticos da linguagem, vinculados à Linguística 

Aplicada. A metodologia utilizada foi entrevista aprofundada, com influências da etnografia 

da audiência, no sentido de reforçar uma interpretação dos dados apresentados pelos 

entrevistados, acerca dessa audiência. Dos autores utilizados, Jesús Martín-Barbero é um 

dos destaques sobre Recepção, que se relaciona, por sua natureza de interação, com os 

estudos culturais e da análise crítica do discurso, tão associados à Linguística Aplicada. 

 

Palavras-chave: Teoria da Recepção; Barra Pesada; violência urbana; Linguística 
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Introdução 

 

O elevado índice da violência em Fortaleza talvez já não surpreenda mais a 

nenhum cidadão, reflexo da frequência crescente de atos criminosos presenciados por nós 

ou mediatizados pela grande mídia, que reconhece a relevância social desse tema para 

pautar programas policiais. Mas essa função social da mídia parece nem sempre 

corresponder às necessidades que a sociedade tem de se manter integralmente informada, 

devido aos excessos sensacionalistas ou compromissos comerciais das emissoras com a 

audiência, observados nas suas práticas discursivas das reportagens ou nas linhas editoriais. 
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Por isso, este artigo tem como objetivo analisar a recepção da audiência dos 

jovens da periferia de Fortaleza sobre o programa Barra Pesada, para assim melhor refletir 

sobre as práticas discursivas e práticas sociais destes, mediante o tema violência urbana. 

Para exemplificar tal fenômeno – e sua importância como objeto de estudo – 

convém conhecer algumas constatações resultantes de pesquisa sobre o tema. 

Recentemente, as Nações Unidas, apresentaram ranking das cidades mais violentas do 

mundo, dados levantados pelo “Estudo Global sobre Homicídios em 2013”, apontando 

Fortaleza como a sétima cidade desta lista. Segundo matéria veiculada pelo jornal O Povo
4
, 

a pesquisa denunciou o cenário de 72,81 homicídios por 100 mil habitantes na capital, no 

ano 2012. (HOLANDA, 2014). Além disso, convém ainda destacar o Mapa da Violência 

2012: os novos padrões da violência homicida no Brasil, lançado em rede nacional pelo 

Instituto Sangari, que além de apresentar números alarmantes afirma que a violência atual 

se distingue profundamente da violência de outrora, pois assume “um caráter totalmente 

difuso, nebuloso, tem a virtude da onipresença e da ubiquidade, embora não possa ser muito 

bem identificada” (WAISELFISZ, 2011)
5
 

Ainda nessa construção da contextualização e conceituação do nosso corpus, 

incluem-se os resultados da pesquisa Cartografia da Criminalidade e da Violência na cidade 

de Fortaleza, realizada pela Universidade Estadual do Ceará, por meio dos Laboratórios de 

Direitos Humanos, Cidadania e Ética (Labvida) e de Estudos da Conflitualidade e Violência 

(Covio), e pela Universidade Federal do Ceará, através do Laboratório de Estudos da 

Violência (LEV). Segundo os pesquisadores, a violência pode ser definida como todo ato de 

coação, envolvendo um ou vários atores que produz efeitos sobre a integridade física ou 

moral de pessoas.  

Em um primeiro momento, é possível distinguirmos duas expressões de 

violência. A que se revela por meio da coação física implicando, no limite, em eliminação 

física (homicídio); e violência simbólica, que se manifesta em diferentes formas de 

discriminação que nem sempre é percebida como tal. Trata-se de ações e classificações 

morais associadas a preconceitos de etnia, gênero, orientação sexual, religião, entre outros, 

podendo também transformar-se em violência física. 

                                                 
4
 HOLANDA, Camila. Pesquisa reafirma Fortaleza como 7ª cidade mais violenta do mundo. Jornal O 

Povo on line. Disponível em: 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2014/04/11/noticiasjornalcotidiano,3234699/pesquisa-

reafirma-fortaleza-como-7-cidade-mais-violenta-do-mundo.shtml.  

5
 WAISELFISZ, Julio Jacobo.  Disponível em: http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_web.pdf.  

http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2014/04/11/noticiasjornalcotidiano,3234699/pesquisa-reafirma-fortaleza-como-7-cidade-mais-violenta-do-mundo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2014/04/11/noticiasjornalcotidiano,3234699/pesquisa-reafirma-fortaleza-como-7-cidade-mais-violenta-do-mundo.shtml
http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_web.pdf
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Dado o exposto, surgem inúmeros questionamentos que mobilizam não apenas 

os grupos sociais, como também indivíduos interessados em aprofundar aspectos 

específicos desse tema, no sentido de contribuir positivamente na construção de uma cultura 

de paz. Assim sendo, a problematização que instiga e norteia este artigo recai sobre a 

recepção entre jovens da periferia de Fortaleza sobre as práticas discursivas mediatizadas 

pelo programa Barra Pesada, que aborda a violência urbana, através da linguagem 

audiovisual veiculada por este programa policial líder de audiência da televisão cearense.  

Quais os impactos dessa recepção/audiência na construção sociocultural da 

juventude e como são reproduzidas ou ressignificadas tais manifestações nas diferentes 

práticas discursivas de jovens que vivem em bairro periférico de Fortaleza, composta por 

cidadãos igualmente afetados pelos atos violentos?  Essas indagações podem ganhar novos 

pontos para discussão e análise sobre a temática da violência se considerarmos que esses 

programas policiais têm elevados índices de audiência, deixando o telespectador à mercê 

das imagens muitas vezes tensas e chocantes de uma região assolada pelo crime. Mas se 

pensarmos pelo viés da linha editorial, isto é, pelo posicionamento do programa e da 

emissora, as notícias apuradas e editadas não chegariam limitadas a uma significativa 

porcentagem dos seus receptores? Ora, é de conhecimento público que a maior função dos 

meios de comunicação – mass media – é levar a todos, uma certa versão dos fatos, para que 

todos possam formar uma opinião sobre o que foi noticiado. Se isso parece ser tão relevante 

na construção de uma sociedade democrática e formação cidadã dos indivíduos, por que o 

acesso às informações sobre violência urbana, no caso proposto, parece chegar de modo tão 

sensacionalista e dramatizado? A informação a ser decodificada não estaria incompleta? 

Essas questões nos conduzem a reflexões a partir da ótica do receptor, por isso se faz 

necessário lançar mão da Teoria da Recepção e de outros estudos críticos da linguagem, 

como a Análise Crítica do Discurso, para aprofundar esse estudo – como abordaremos mais 

adiante. 

 

Violência e Mídia: um caso de polícia 

 

Para melhor justificar a relevância deste artigo, convém fazer um breve resgate 

histórico de um dos maiores incidentes ocorridos recentemente no Ceará que foi 

indiscriminadamente transmitido pela televisão. Trata-se do conflito entre grevistas 

policiais e governo. Em virtude do estado de greve dos policiais militares e civis, entre 
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dezembro e janeiro de 2012, os cearenses assistiram, atônitos, a uma onda de violência, 

trazendo pânico e insegurança a muitos municípios, sobretudo a Fortaleza. Coube aos meios 

de comunicação de massa fazer as coberturas jornalísticas, editá-las e veicular as 

informações para o grande público. Acerca da criação de notícias, entendemos que 

transmitir informações é uma das mediações mais óbvias e frequentes das emissoras de 

televisão, sobretudo com perfil comercial. As notícias não devem ser inventadas, mas num 

certo sentido são “produto de um determinado processo de ‘processamento industrial’ da 

informação; contém (a notícia) uma série de elementos acordados e permeados por uma 

determinada ideologia, neste caso uma ideologia do processo de produção capitalista”, 

conforme ressalta Orozco (1991), se fundamentando em Woollacott (1982). 

Nessa perspectiva, nas notícias referentes a essa greve, o que parece ter tido 

maior destaque nas matérias jornalísticas desse período foi o medo generalizado da 

população frente à situação caótica da segurança pública, alterando não apenas o 

comportamento dos cidadãos, como também estabelecendo uma cultura da insegurança. Se 

considerarmos os depoimentos de tantas pessoas entrevistadas pela mídia, encontramos um 

enunciado comum: a cidade ficou perigosa. Assim, quer pela influência da mídia, quer 

pelos elevados índices de violência urbana, aquilo que parecia uma onda, tornou-se um 

tsunami de violência que afetou a vida e as relações sociais nas cidades cearenses. 

Para uma melhor exemplificação, foi manchete nos meios de comunicação de 

massa o aumento da violência no Ceará nos três primeiros dias do ano de 2012, com 72 

homicídios. Ao longo do mês de janeiro, esse número subiu para 318 vítimas. Certamente, 

esses fatos passaram a fazer parte das pautas dos programas jornalísticos, seguindo a linha 

editorial de cada empresa de comunicação. 

O caso da greve acima citado nos serviu de confirmação de que os fatos 

veiculados pelos meios de comunicação de massa, através de códigos linguísticos 

específicos e suas práticas discursivas, impactam a todos em várias instâncias. Estudar, 

portanto, esses impactos é tarefa de pesquisadores de diversas áreas, inclusive da 

Comunicação Social e da Linguística Aplicada, como nos propomos a fazer, através de um 

recorte desta temática, como será apresentado a seguir. 

Dado o exposto, convém agora destacar especificamente esse fenômeno pelo 

viés da recepção do público jovem da periferia da cidade. Conhecer e refletir os impactos 

dessa relação parece ser um desafio indispensável para ampliar o conhecimento sobre os 
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mecanismos das práticas discursivas na formação sociocultural desses indivíduos, em se 

tratando de violência urbana e inclusão social, através dos estudos da recepção midiática.   

No que diz respeito à mídia, é necessário saber que alguns pesquisadores 

destacam uma mudança qualitativa na apuração das notícias e na transmissão da 

informação. “A primeira mudança que chama a atenção dos que analisam a cobertura de 

violência e criminalidade é a diminuição do uso de recursos sensacionalistas e noções 

apelativas” (RAMOS, 2007). No entanto, essa postura ética no tratamento da notícia não 

representa uma totalidade, sobretudo se tomarmos como referência os programas policiais 

de telejornalismo, responsáveis, em grande parte, pelos picos de audiência na televisão 

cearense. 

 

 

Teoria da Recepção e Estudos Críticos da Linguística Aplicada 

 

Relacionar os estudos da recepção aos os estudos críticos da Linguística 

Aplicada, como a Análise Crítica do Discurso, nos assegura – em termos de metodologia e 

referência teórica – uma maior confiabilidade sobre as análises dos dados coletados. Por 

isso, refletir os impactos da linguagem audiovisual sobre a violência urbana na vida do 

jovem, possibilita conhecer, através do fenômeno linguístico e comunicacional, a aplicação 

da concepção tridimensional do discurso aplicado às experiências dos jovens, a saber: o 

texto, a prática discursiva (produção, distribuição e consumo) e a prática social, conforme a 

teoria social do discurso (FAIRCLOUGH, 2001). 

No tocante às análises de recepção dos sujeitos entrevistados, escolhemos 

utilizar a Teoria da Recepção de Jesús Martín-Barbero, um dos mais renomados 

representantes da Teoria da Recepção, que compreende o sujeito/receptor como ser dotado 

de ação e que faz diferentes usos da informação captada (ARAÚJO; LIMA, 2008). 

Martín-Barbero (2008), ao lançar um olhar crítico da formação do paradigma 

hegemônico para a análise da comunicação na América Latina, detecta inicialmente dois 

referenciais teóricos. O primeiro, parte do modelo de Laswell, adaptado ao espaço teórico 

da semiótica estruturalista que resultou no encontro com a investigação crítica, 

conceituando essa etapa de ideologista. Quanto ao segundo, foi denominado cientificista, 

uma vez que o modelo hegemônico se compõe com base no modelo informacional. 

Entretanto, esse autor afirma que há uma certa limitação no estudo desses processos, quer 
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por uma questão metodológica, quer disciplinar. Porém, Martín-Barbeiro é contundente ao 

afirmar que “os processos de comunicação ocupam cada dia um lugar mais estratégico em 

nossa sociedade, já que, com a informação-matéria-prima, situam-se até mesmo no espaço 

da produção e não só no da circulação” (MARTÍN-BARBERO, 2008).  

Ressalta-se ainda, no que diz respeito à teoria escolhida para este artigo, aquilo 

que o autor apresenta como uma verdade metodológica que separa a “análise da mensagem 

– seja uma análise de conteúdo ou de expressão, de estruturas textuais ou operações 

discursivas – e a análise da recepção concebida simples ou sofisticadamente como 

indagação acerca dos efeitos ou da reação” (MARTÍN-BARBERO, 2008) 

Reforçando nosso constructo teórico, as contribuições de Orozco se 

correlacionam solidamente com o posicionamento de Martín-Barbero (2008), nos 

apresentando um olhar mais estendido e largo sobre os estudos da recepção, salientando que 

este recai sobre a “percepção, apropriação, negociação e reprodução de significados [...] 

Analisar a recepção mais que uma moda é um modo de inquirir sobre a comunicação e 

sobre a produção de significados, isto é, sobre a criação cultural” (OROZCO, 2002) 

Com base nessas referências, nossa análise tende a se identificar com os 

pressupostos e problematizações dos estudos críticos da Linguística Aplicada. Isso se torna 

possível quando entendemos as reflexões apresentadas por Citelli, quando este relaciona, de 

certo modo, Teoria da Recepção aos atos de fala de John Searle, esses atos que se realizam 

no entremeio sociocultural construído pelos falantes, através das expressões. “O sentido se 

constitui, pois, não em conjunto de regras abstratas, mas nas práticas sociais e culturais que 

cortam de forma mais tensa ou mais harmônica os sujeitos falantes”. (CITELLI, 2000, 

p.16). E igualmente aos jogos de linguagem de Wittgenstein das Investigações Filosóficas, 

a ideia de que “os conteúdos de verdade ou validade das proposições só possam ser 

realizadas no interior desse jogo”. (CITELLI, 2000, p.55). E, obviamente, à constituição do 

sentido, de Mikhail Bakhtin, segundo os pressupostos: 1. O signo tem natureza social e 

material e dele se constitui a consciência humana. Ler signo é ler a consciência; 2. A 

linguagem é dialógica e polifônica, por isso as vozes individuais falam com a mesma 

clareza; 3. A linguagem é matéria social e ideológica, implicando em embates coletivos e 4. 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação. A 

interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (CITELLI, 2000).  
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Metodologia, o caminho da pesquisa 

 

No tocante à metodologia utilizada neste artigo, após uma pesquisa exploratória 

em livros, periódicos e demais produções acadêmicas acerca da violência urbana 

transmitida pela mídia e estudos de recepção e de Linguística Aplicada, nos detivemos em 

estabelecer um caso específico de análise de recepção, seguindo uma preocupação já 

apresentada por Jacks e Escosteguy (2005), sustentadas por Fisker (1990) que afirmam que 

a trajetória de pesquisa na área dos estudos culturais – e aqui entendemos uma estreita 

relação tanto com a teoria da recepção quanto da Linguística Aplicada – fez surgir uma 

linha de investigação denominada etnografia da audiência, desenvolvida para conhecer, na 

prática, as conexões entre leitura e sociedade. 

Assim, escolhemos dois jovens do bairro Vila Velha, periferia de Fortaleza, 

para desenvolver entrevistas aprofundadas sobre a audiência destes ao programa Barra 

Pesada. A coleta dos dados foi feitas pessoalmente em dois momentos aos dois jovens 

simultaneamente, e uma vez por telefone, somente para dirimir algumas dúvidas. 

Concomitantemente, estivemos acompanhando a programação do Barra Pesada em dias 

esporádicos no mês de maio e junho, através de uma observação atenta às matérias 

veiculadas. Entretanto, vale ressaltar que nosso foco deste artigo é a recepção dos jovens ao 

programa. Porém, é de salutar importância a comparação entre a análise da recepção dos 

jovens entrevistados e as práticas discursivas apresentadas nas reportagens e quadros do 

programa Barra Pesada, conforme salientam os autores: 

 

O que caracteriza a análise da recepção são os procedimentos 

comparativos entre o discurso dos meios e o da audiência, e entre a 

estrutura do conteúdo e a estrutura da resposta da audiência em relação 

ao conteúdo. O resultado dessa análise comparativa deve, segundo seus 

próprios autores, ser interpretada à luz do sistema sócio-cultural que, 

por sua vez, deve ser tomado como uma configuração histórica de 

práticas sociais, de contextos de uso e de ocmunidades interpretativas, 

quando é utilizado este conceito (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p. 

43). 

 

Programa Barra Pesada  - a vida exatamente como ela é e como  não deve ser. 
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Entendemos que o estudo dos impactos da violência urbana, através da 

linguagem audiovisual veiculada pela televisão, deve partir de uma experiência concreta e 

possível reflexão e análise. Para tanto, selecionamos apenas um programa policial televisivo 

para desenvolver estudos de recepção na audiência juvenil, o Barra Pesada, da TV 

Jangadeiro canal 12.  

O programa Barra Pesada foi pioneiro no gênero policial no Ceará, surgiu em 

16 de julho de 1990, inspirado pelo programa Aqui e Agora, do Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT) e apresentado pelo emblemático radialista Gil Gomes.  

O Barra Pesada tem sido líder de audiência durante anos (conforme o Ibope, 

com média de 10,22) e vai ao ar de segunda a sexta, com mais de uma hora de duração, isto 

é, de 11:45 às 13:50.  Segundo Siqueira (2004), o programa mostra os bastidores policiais 

cearenses, e teve como primeiro apresentador Tadeu Nascimento. “Por ser de origem negra, 

o apresentador foi alvo de discussões polêmicas. Apesar disso, o programa não demorou a 

cair no gosto popular e superou a audiência da TV Verdes Mares, emissora local que 

transmite a programação da Rede Globo” (SIQUEIRA, 2004). Atualmente, é apresentado 

pelo jornalista Nonato Albuquerque e dirigido por Paulo Edson, que comemora os bons 

resultados, conforme afirma no site Tribuna do Ceará, que pertence ao Sistema Jangadeiro. 

“A população aponta o Barra como o melhor programa policial do estado. Isso é muito bom 

para o nosso trabalho” (ALBUQUERQUE, 2012).  

Segundo Araújo e Lima (2008) “nos primeiros anos de veiculação, o Barra 

adotou uma linha editorial em ‘busca pela justiça, a exposição da verdade nua e crua’”. A 

partir dessa referência, o programa se dedicou à cobertura sensacionalista dos casos 

policiais, conforme descrição das manchetes de dezembro de 1991. 

 

Logo após o editorial tem a apresentação das matérias do dia: pai 

que estuprou a filha, assaltantes fugitivos da prisão, rituais de magia 

negra, acidentes trágicos com várias mortes (mostrando os corpos e 

os estragos materiais), além de aberrações biológicas (crianças 

nascidas sem cabeça).” (MARTINS, 1993, p. 55) 

 

O Barra Pesada prioriza uma programação de caráter popular com temáticas 

relacionadas ao cotidiano das cidades cearenses, fazendo com que seus telespectadores se 

identifiquem com a abordagem das notícias. E é isso que parece realizar com o Barra 

Pesada, quando o define como o responsável por cobrir as notícias sobre segurança pública 

e os bastidores policiais (MORALES; AQUINO, 2012). Não raras às vezes, era comum 
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ouvir do apresentador avisos para tirar as crianças pequenas da sala ou recomendava 

prudência a quem tinha problema de coração, pois as cenas que seriam mostradas naquele 

instante eram muito fortes. Morales e Aquino (2012) destacam ainda alguns quadros 

emblemáticos que dividiam os blocos do Programa: “Fora de Circulação”/ “Santinhos do 

Dia” – retirado da programação por causa de problemas jurídicos referentes a denúncias 

contra o modo polêmico como era transmitido – e “Mão Amiga”, criado em 1996 como 

espaço para a expressão da opinião dos telespectadores e prestação de serviços. 

Araújo e Lima (2008) obtiveram informações sobre o Barra Pesada do site da 

TV Jangadeiro conceituando-o como “um programa de jornalismo policial, com amplo 

espaço dedicado à prestação de serviços e às ações da comunidade [...].                 O Barra 

Pesada vem se pautando, ao longo do tempo, pela ética e pelo respeito, evitando os 

excessos e o sensacionalismo”.  Mas, paradoxalmente, Morales e Aquino (2012) citam que 

a pauta jornalística, pelo sensacionalismo, vai além da violência urbana, abordando rituais 

místicos e investindo na “exposição de  elementos estéticos do grotesco e do bizarro, tais 

como aberrações biológicas, usuários de drogas entorpecidos, corpos sem vida e o 

desespero das famílias dos sujeitos envolvidos nos casos violentos”. 

Se esse posicionamento nos parece conflitante, encontramos aqui mais um 

motivo relevante para empreender esta pesquisa, procurando saber também qual seria hoje o 

compromisso editorial do programa e como os telespectadores recebem essa linha editorial.  

Afinal, apesar das deficiências que ainda persistem, pesquisadores e 

especialistas são enfáticos em apontar o papel decisivo dos meios de comunicação nas 

respostas de governo e sociedade aos problemas da violência (RAMOS, 2007).  

Em pesquisa na internet, encontramos em um site especializado em notícias 

sobre televisão (www.tudodatv.com.br) um provável depoimento do apresentador Nonato 

Albuquerque, transcrito na integrada do seu blog Gente de Mídia, em janeiro deste ano, 

segundo o site temos: 

 

A minha opinião pessoal é de que há excessos nos programas 

policiais. O próprio Barra, que apresento, tenta seguir uma linha 

mais distante da falta de responsabilidade que alguns parecem deter. 

Mas, nos últimos tempos, parece que isso se perdeu. Antes, não 

limitava a ser um mero retransmissor de notícias de porta de cadeia 

e das ações banais das ruas. O texto das matérias deixa a desejar até 

mesmo ao público a qual é destinado o segmento. Eu próprio tenho 

chegado a minha posição crítica ao superintendente Cyro Thomaz 

que ficou de tomar uma providência a fim de se buscar a 
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característica original do programa, fixadas em base de informar, 

sem deformar os fatos da editoria de Polícia. (ALBUQUERQUE, 

2014.) 

 

Em se tratando ao tema deste estudo recepção, mediante a necessidade de trazer 

clareza à análise, destaco um pequeno fragmento de texto que assisti narrado pelo 

apresentador Nonato Albuquerque, no que, a meu ver, parecia fazer parte da linha editorial 

do Barra Pesada, no dia 19 de junho deste ano: “(...) Fortaleza, uma onda maléfica”. 

 

Análise da Recepção do Programa Barra Pesada pelo olhar crítico dos 

jovens 

 

Seguindo as orientações de Jacks e Escosteguy (2005), na análise da recepção 

convém lançar mão da interpretação, entrevista em profundidade e observação participante 

para capturar o discurso da audiência, considerando inclusive a incorporação da noção de 

intertextualidade.  

Nessa perspectiva, apresento a seguir o resultado do que foi empiricamente 

experimentado nesta pesquisa de recepção aos jovens aqui identificados pelas iniciais 

A.C.M. de 19 anos, moradora do bairro Vila Velha, universitária; e J.I.S.R. também de 19 

anos, morador do mesmo bairro e igualmente universitário.  

Ambos disseram, de início, que não assistem regularmente ao Barra Pesada, 

porém em momentos seguidos, disseram que sempre quando estão em casa neste horário, 

assistem. Sobretudo, devido à influência dos pais, pois em ambos os casos, a audiência 

destes é frequente, pois se trata de um horário em que boa parte da família está em casa, 

para a refeição. A propósito, ambos ressaltaram que suas mães são as maiores 

incentivadoras da audiência do programa, “para se informar sobre a violência do bairro e da 

cidade”, isto porque Vila Velha, segundo eles, vez por outra é cenário de crime, como o 

caso do rapto de um bebê na praça do bairro (matéria veiculada no dia anterior da 

entrevista). 

Para nossos entrevistados, em linhas gerais, a avaliação que eles fazem do Barra 

Pesada é negativa, pois o programa de caráter sensacionalista mais do que informar, ele 

parece disseminar a cultura do medo, do pânico entre os telespectadores, sem apresentar 

outros aspectos do fato noticiado, comprometendo a imparcialidade do meio diante das 

notícias. Exemplo disso está na afirmação da entrevistada A.C. M. 
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No dia da paralização dos ônibus, dia que assisti na íntegra o Barra, eles 

não viram o lado bom disso (da manifestação dos motoristas), isto é, que as 

pessoas queriam reivindicar os direitos delas, um salário melhor e tudo 

mais. Só que eles só viram a violência, os assaltos nos ônibus, as mortes dos 

motoristas, trocadores. Eu senti medo, não vou mentir, cada vez mais medo 

de andar de ônibus, mas eu sempre ando de ônibus todos os dias, e de topic 

também. E teve uma reportagem lá que estava falando de topic também, as 

pessoas estão apedrejando as topics com as pessoas dentro, aí eu disse: meu 

Deus do céu, e se acontece comigo? 

 

O entrevistado J.I.S.R., bem mais contido que a entrevistada, concordou com 

suas colocações e destacou a sensação de amedrontamento, de ter que ficar recluso dentro 

de casa. “A visão deles (programas policiais televisivos) é como se não desse para andar 

nas ruas de Fortaleza, pois a qualquer momento você pode levar um  tiro, uma pedrada”, 

afirma. Segundo ele, essa programação policial transmite uma banalização da vida, “virou 

uma coisa que não tem mais valor, a vida”.  

Mal terminava de falar e sua amiga já o intervinha, reforçando a ideia de que “a 

violência tomou toda a cidade, você não pode mais viver”. Na sequência, ela tomou um 

exemplo citado pelo pastor de sua igreja, sobre o caso de um comerciante português que 

preferiu investir e morar em Fortaleza. Disse que o mesmo não vê tanta violência assim na 

cidade, e que tem encontrado oportunidades. Disse ainda que em Portugal a violência é 

maior. Com isso ela conclui que a mídia não apresenta este aspecto da conjuntura social 

portuguesa, mas intensifica uma prática discursiva de violência local. “Uma pessoa de fora 

tem uma visão muito melhor do que a gente que vive aqui. Mas a gente não enxerga mais 

isso, a gente já está tão cega com as coisas que a mídia mostra pra gente que a gente pensa 

que não está mais valendo a pena viver na nossa cidade”. Aqui sua prática discursiva revela 

uma indignação pelos resultados de uma recepção deturpada ou limitada dos 

telespectadores por parte do segmento jornalismo policial tendencioso. Como prática social, 

a sensação de insegurança nas suas relações e inacessibilidade aos lugares bons da cidade, 

como praias, centro da cidade, shoppings, dentre outros espaços públicos.  

De acordo com A.C. M., as pessoas não tem mais a noção e nem o filtro do que 

elas estão recebendo todos os dias. “Eu, depois que eu assisti esse programa, eu ‘tava’ 

pedindo a Deus que o programa acabasse, porque sem brincadeira eu fiquei me sentindo 

mal, oprimida, como se a cidade estivesse em guerra, como se a gente estivesse em 

Jerusalém, como se em qualquer momento pudesse jogar uma bomba em nossos pés, tipo 
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assim”. Observamos que essa comparação entre Fortaleza e Jerusalém se dá pela sensação 

de estado oculto de guerra. Esse jogo de linguagem nos permite entender a suscetibilidade 

dos indivíduos frente à violência mediatizada pelo programa Barra Pesada.  

Durante os relatos, um fato me chamou atenção. Eles disseram que, em um 

mesmo mês já foram assaltados quatro vezes, no centro da cidade, enquanto seguiam para 

um curso de línguas. Mas o medo maior não vem dessa experiência negativa em si; vem 

muito mais das notícias veiculadas pelos programas policiais. No convívio social e familiar, 

há o repasse dessas informações; e a tensão é nítida. Tudo isso os assusta muito mais. 

Indagados sobre a imagem que eles percebem de Fortaleza, depois de assistir o 

Barra Pesada, ouvi de J.I.S.R o seguinte enunciados: “destruição”. Já a entrevistada disse: 

“desorganização total da cidade”. Estas foram as expressões imediatas que compõem a 

imagem de Fortaleza para eles. Jovens de classe média, universitários, moradores da 

periferia e filhos de pais assalariados. Apesar de ter observado que eles têm uma visão 

crítica nesta audiência ao Barra Pesada, constatei um pessimismo presente no que diz 

respeito à cidade, a pesar de ter afeição à ela.  

Na manhã desta segunda-feira, 16 de junho, havia promessa de nova paralização 

por parte de motoristas do transporte público. A entrevistada disse que estava no terminal 

de ônibus e presenciou uma repórter no mesmo terminal dizendo “eu ‘tô’ até com medo 

daqui, porque a qualquer momento podem tocar fogo num ônibus, alguma coisa 

explodir[...]”. Nossa entrevistada julga que tal repórter estivesse exagerando. “Eu acho que 

esse tipo de mídia não é muito boa para gente, porque não são todas as pessoas que 

trabalham lá (na mídia) que vivem nosso cotidiano, eles não andam de ônibus”, acrescenta 

A.M.C. que acredita que muitos dos discursos, sobretudo do apresentador do Barra, é mais 

para se promover e promover o programa – comercialmente – do que para ajudar 

verdadeiramente as pessoas. 

Interessante observar que nossos entrevistados não ressaltaram os quadros do 

Barra Pesada que apresentam prestação de serviço, apenas as notícias sobre violência e do 

quanto elas são refratadas pelos demais telespectadores, em um grau maior de 

sensacionalismo e tensão. 

Sobre a audiência elevada do programa Barra Pesada, ambos disseram que as 

pessoas assistem para se sentir informados sobre violência no bairro, conhecer os marginais 

para evitá-los e as modalidades de crime. “De certa forma é informativo, mas as pessoas 

também assistem porque elas conhecem a cidade delas que passa lá, pelo menos o Barra 
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Pesada passa muita coisa do nosso bairro, Vila Velha, muita gente assiste o programa. A 

mãe do meu amigo assiste ao programa para saber como a cidade está, a visão real e geral 

da cidade. Se o senhor for lá e perguntar paras pessoas por que elas assistem,  elas vão dizer 

porque eu quero me informar sobre a cidade”, argumenta A.M.C. 

 

Considerações Finais 

Durante a entrevista, observamos que a entrevistada A.M.C. participou bem mais do 

que o entrevistado, mas em muitos pontos, ele concordava com ela em muitos 

posicionamentos. Constatamos que, em nossa prática de pesquisa, outra temática se 

apresentava: estudar essa recepção a partir do gênero. Esse aprofundamento ficará para 

pesquisas futuras. 

Nesta pesquisa, estudamos a recepção de uma audiência jovem, a partir do 

telejornalismo policial Barra Pesada, e compreendemos a força que essa mídia tem de entrar 

nos lares fortalezenses, não apenas informando sobre os bastidores da segurança pública, 

mas, sobretudo, resultando numa refratação da mensagem “violência urbana” na 

ressignificação das relações sociais dos indivíduos impactados pela recepção e na 

construção de um discurso ideológico, associando a imagem de Fortaleza a uma onda de 

medo, pela violência a qual os cidadão estão sujeitados. 

Assim, concluímos também que é possível pensar os estudos de recepção à luz 

das discussões dos estudos críticos da linguagem. Graças à Linguística Aplicada, podemos 

metodologicamente construir uma reflexão pautada na seriedade das novas tendências de 

unidade entre as ciências sociais para agregar maior valor de conhecimento aos fenômenos 

linguísticos em suas interações e práticas sociais. 
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