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RESUMO 
O jornalismo policial em seu histórico sempre mexeu com características sensacionais, 

apelando para estilos de textos que lembram muito a literatura na sua concepção, como 

algo fantasioso e que enche a mente do leitor com imagens, situações e sentimentos. 

Com isso, o trabalho aqui apresentado busca traçar um paralelo lógico entre as escolhas 

narrativas de especificamente três veículos impressos ao noticiar casos notórios de 

assassinos em série, transformando tal personagem em uma exceção entre os diversos 

outros tipos de criminosos, formando uma ponte entre as características desses 

personagens e o bandido social de Hobsbawn. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os casos de assassinos em série são amplamente retratados na imprensa há 

muito tempo. A repercussão que um caso tem dentro da sociedade é avassaladora. Com 

isso, textos de cunho policial que cubram esse tipo de evento, por muitas vezes recorrem 

a fatores que reforçam a venda desse tipo de notícia.  

Por mais soturno que soe, morte sempre vende, é algo que está ligado à lógica 

dos valores-notícia, que funcionam numa forma de filtro para decidir o nível de 

noticiabilidade de algo. Traquina afirma que: 

 
Onde há morte, há jornalistas. A morte é um valor-notícia fundamental para 

esta comunidade interpretativa e uma razão que explica o negativismo do 

mundo jornalístico que é apresentado diariamente nas páginas do jornal ou 

nos écrans da televisão (TRAQUINA, 2008, p.79). 
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Decidido o valor que tomará aquela notícia em questão, o jornalista policial se 

utiliza de narrativas para render uma leitura que prenda a atenção. Com isso, temos uma 

severa semelhança na forma de contar a notícia (ou história) com a forma de narrar da 

literatura ficcional, algo que remete muito aos folhetins novelescos. 

O trabalho que se segue neste artigo visa comprovar uma linha lógica, por 

vezes indireta, na articulação dos casos de assassinos em série em diferentes jornais 

impressos, de épocas diferentes e de lugares distintos, se baseando no conceito de 

“comunidade interpretativa”, pesquisa mostrada no livro “Teorias do Jornalismo” de 

Nelson Traquina em que são postas em observação matérias publicadas em diferentes 

veículos de diferentes países, todos se referindo à temática dos casos de AIDS. O intuito 

é comprovar essa ligação (ou padrão) entre os jornais, e assim mostrar o tratamento 

diferenciado dado a um tipo de criminoso em questão, o serial killer. Analisamos a 

construção do personagem, do ambiente e tudo que envolve a abordagem dos casos, 

mostrando o quanto a escolha narrativa feita na concepção de uma reportagem faz com 

que o assunto se torne presente e o faça evoluir com o passar das décadas. 

São utilizados no texto policial noticioso discursos que fomentam o desejo de 

consumir tal matéria. A reportagem, para atingir o público, segue uma linha de 

características tais como: realismo gráfico; criação e descrição de ambientes, fazendo 

com que quem lê se sinta no local; e o uso de metáforas que evidenciam uma 

dramatização. Dessa forma cria-se a sensação de realidade. Diferentemente de um 

escritor, o jornalista não deve encher de floreios seu texto, e sim captar a sensação e 

ação do momento e reproduzir nas suas palavras de forma mais objetiva (TRAQUINA, 

2008). 

Há também a criação de aspectos que geram uma continuidade textual, fugindo 

da limitação temporal de um texto jornalístico. Sendo assim, os discursos de jornais 

flertam ainda mais com a ficcionalidade, numa forma de reconstrução da narração nos 

meios impressos. 

A narrativa jornalística, portanto, vive em busca de novas experiências, novas 

construções textuais, e outros pontos de vista. De tal forma, consequentemente 

chegamos à definição de elementos cruciais para a reformulação na maneira de contar 

histórias, como representações, figurações e imaginação (ANTUNES, 2013). Na obra 

Narrativas e Poéticas Midiáticas: estudos e perspectivas, Elton Antunes explica esse 

ciclo no jornalismo: 
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Textos são sempre objetos finitos, ou uma trama textual em que bordas e 

fronteiras de outros textos se refazem continuamente. [...] A perspectiva 

narrativa, nos termos propugnados, toma os textos por sua condição de rede 

de relações, no seu inacabamento na sua relação com outros textos 

(ANTUNES, 2013, p.11). 

 

Pode se dizer então que na estruturação da história, ao passar do tempo foram 

criados vínculos entre os meios de comunicação impresso, ou no caso conexões 

formadas por arquétipos. O que seriam padrões que se repetem sobre o mesmo tema em 

épocas diferentes e histórias diferentes. 

Dessa forma temos a ideia de um pensamento coletivo entre os profissionais da 

área de comunicação. Segundo Traquina (2008), a consequência desse pensamento em 

grupo gera fenômenos repetidamente observados na cobertura de vários jornalistas 

sobre a mesma história, consumando características semelhantes entre seus trabalhos. 

Hobsbawm (1976) diz que para a lei, quem quer que pertença a um grupo de 

indivíduos que a infringem com violência, são considerados criminosos. Desde os que 

se apoderam de dinheiro destinado à vida pública até aqueles que são marginalizados, os 

rebeldes ou guerrilheiros. No entanto, existem pontos que podem fazer de um bandido, 

um bandido nobre, tal como Robin Hood e tantos outros. Hobsbawm afirma que: “O 

ladrão nobre inicia sua carreira de marginalidade não pelo crime, mas como vítima da 

injustiça, ou pela perseguição, pelas autoridades, devido a algum ato que consideram 

criminoso, mas que é aceito pelo costume local” (HOBSBAWM, 1976, p. 37). 

O herói criminoso é feito a partir de pontos. Em primeiro lugar: ele não mata. 

Assim como ele não comete o ato de matar, a não ser em legítima defesa ou vingança 

justa, ele também irá roubar dos ricos para doar aos pobres, assim como Robin Hood. O 

bandido nobre é em teoria invisível e invulnerável. Portanto, a construção desse herói 

criminoso, parte do princípio de que tudo o que ele faz é pelo “bem maior” 

(HOBSBAWM, 1976). De acordo com Hobsbawm (1976), não há maneira diferente de 

dizer que o bandido é olhado como agente da justiça e um restaurador da moralidade. E 

ele assim se considera. 

Neste trabalho, três casos de assassinos em série de quatro veículos diferentes 

serão analisados, com a intenção de encontrar um paralelo entre os aspectos do 

“bandido social” de Hobsbawm, com a construção de perfis de psicopatas. 
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O primeiro começou suas atividades em São Paulo, cometendo furtos dentro de 

mansões e logo depois cometendo quatro assassinatos. O Bandido da Luz Vermelha, 

como ficou conhecido, começou seus crimes no início da década de 1960, sendo preso 

em agosto de 1967. 

Dois anos depois, em São Francisco, nos Estados Unidos, começou aquele 

seria um dos maiores mistérios do século XX. O Assassino do Zodíaco, como o próprio 

se chamava, assassinou sete pessoas, quatro homens e três mulheres. A maior 

característica do caso Zodíaco, é que o criminoso enviava cartas aos jornais, dentre eles, 

o San Francisco Chronicle, o maior jornal do Norte da Califórnia. As cartas do 

assassino eram criptografadas, e três delas permanecem sem solução até hoje. 

De volta ao Brasil, um homem chamado Francisco de Assis Pereira assassinou, 

no mínimo, seis mulheres e tentou matar mais nove. Durante seu curso, ele ficou 

conhecido como Maníaco do Parque. 

Os casos brasileiros serão analisados pelos veículos impressos: Tribuna do 

Paraná e Folha de São Paulo. O caso do Zodíaco foi estudado a partir dos artigos e 

matérias publicadas pelo San Francisco Chronicle. 

A escolha do foco sobre seriais killers se deve ao fato de que esse grupo de 

infratores da lei possui peculiaridades que os diferem dos criminosos comuns. Com isso 

procuramos, junto a análise de matérias, elucidar o que os difere e o que os faz chamar 

tanta atenção da mídia. 

 

METODOLOGIA 

 Como método de análise para o presente artigo, foram escolhidas duas maneiras: 

documentação bibliográfica e análise narrativa. O primeiro se justifica pela organização 

de documentos (no caso matérias publicadas), e por ser um caminho quase que 

inevitável na pesquisa em que foi proposta por este trabalho. Além é claro de uma 

revisão do que já foi publicado sobre o tema escolhido, e quais análises já foram feitas, 

dessa forma fundamentando uma base e desenhando um caminho a ser seguido. Para 

análise buscamos matérias sobre o Bandido da Luz Vermelha em periódicos publicados 

em 1967; o caso d‟O Zodíaco no período entre 1969 e 1970; e o caso do Assassino do 

Parque em 1998. 

  A análise da narrativa jornalística foi o meio encontrado para discernir quais 

métodos escolhidos por quem elaborou a estrutura em que o fato foi narrado, e 
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publicado. Em uma ação conjunta com a pesquisa bibliográfica, foi possível notar 

aspectos semelhantes com a narrativa melodramática, remetendo novamente a 

construção da realidade de um acontecimento noticiado se valendo de uma ideia 

ficcional, no intuito de criar um cenário favorável para o espetacular e o sensacional. 

Em seu artigo intitulado “A imaginação melodramática e a narrativa Jornalística: 

a realidade como ficção”, os jornalistas Anderson Lopes da Silva e Fabiana Pelinson, 

em conjunto com o doutor em comunicação social Jair de Antônio de Oliveira 

descreveram como funciona a interpretação do jornalista da realidade: 

 

É possível afirmar que o jornalismo passa a ler a realidade como ficção e, 

mais do que isso, passa a reproduzir a notícia visualizando tal qual 

“imaginação melodramática” o faria, ou seja: uma narrativa permeada por 

uma “moral oculta” (implícita” e também um “modo (ou cultura) do excesso” 

que faz com que tal estrutura seja verificável no nível da linguagem e do 

tratamento dado ao fato (OLIVEIRA; SILVA; PELINSON; 2014; p.2-3). 
 

Podemos perceber um uso contínuo do melodrama nas publicações estudadas, já 

que levando em conta a origem do termo (junto aos folhetos novelescos), “no campo da 

ficção existe – em especial no folhetim – o chamado „quadrilátero melodramático‟ 

composto por um „vilão‟, por um „herói‟, por uma „mocinha‟ e por um „bufão‟” 

(OLIVEIRA; SILVA; PELINSON, 2014, p.5). É por meio da interação entre esses 

caracteres que são gerados os aspectos melodramáticos de uma estrutura narrativa, de 

maneira a dividir os papéis distintos para cada um. Ao final da trama lhes são 

reservados um final preconcebido. Ou seja, trilhando sempre pelo caminho da, por 

exemplo, “batalha entre o bem e o mal”. 

São esses personagens que permeiam a linguagem jornalística, criando um 

espaço para o viés da imaginação do melodrama se exponha através do jornalismo. Daí 

que tiramos a ideia de que utilizamos da ficção para recriarmos a realidade. Do ponto de 

vista jornalístico, levando em conta as considerações sobre os aspectos de novela, 

podemos ter uma noção da necessidade de aproximar as notícias da massa, e com o uso 

desses fatores gerar um discurso sensacional que consequentemente atrai uma boa 

parcela de leitores.  

Sobre o modo ou cultura do excesso citado pelos autores do artigo, é possível 

interpretarmos a forma como alguns de seus tópicos se relacionam diretamente com a 

construção da narrativa, e com isso ganhando traços do melodrama. Entre as figuras de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

linguagem presentes na cultura do excesso, a hipérbole é o modo de expressão motriz de 

um melodramático, no artigo os autores afirmam que: 

 

[...] as típicas figuras de uma cultura do excesso são as hipérboles, as 

antíteses e os oxímoros. Destas figuras de linguagem, as hipérboles são tidas 

como uma “forma natural de expressão” de um melodramático. Partindo 

disso, qualquer semelhança com as narrativas sensacionalistas do jornalismo 

não são mera coincidência, já que a co-construção da “verdade” pela 

imprensa perpassa os usos da linguagem com fins que nem sempre objetivam 

a simples informatividade, mas que, pelo contrário, tornam os fatos mais 

chocantes, mais espetaculares, mais ficcionais (BROOKS apud OLIVEIRA; 

SILVA; PELINSON, 2014, p. 07). 
 

 

Existem critérios de noticiabilidade que interferem diretamente na narrativa 

melodramática que o jornalista usa para contar uma história. Analisando cada matéria é 

possível notar pontas de vários teóricos da narrativa, como Robert McKee que fez a 

criação de um triângulo que se aplica a uma narrativa cinematográfica e literária, e 

Joseph Campbell, antropólogo criador do conceito cíclico do monomito (também 

chamado de jornada do herói), que se aplicou em variadas histórias, desde mitologia, 

cinema, literatura até jornais. 

A ideia da Jornada do Herói expõe o ideal de arquétipos e é moldado 

inconscientemente por ideais freudianos. Tudo isso se combina diretamente com os ritos 

de passagem de Arnold Van Gennep (arqueólogo francês). Constituído em 12 partes, o 

monomito possui três atos: Partida, iniciação e retorno. Em cada um desses atos, estão 

contidas neles quatro partes: O mundo comum; Chamado de Aventura; Recusa do Herói 

e Encontro Com o Mentor estão contidas na fase da Partida. Cruzamento do Primeiro 

Portal; Provações, aliados e inimigos (ou A Barriga da Baleia); Aproximação e 

Provação difícil ou traumática estão inclusos na iniciação. E por fim Recompensa; O 

Caminho de Volta; Ressureição do Herói e Regresso com o Elixir estão contidas no 

retorno. 

A aplicabilidade de sua teoria é extremamente maleável, o que fez vários livros 

representarem isso. O jornalismo policial também reproduz isso em suas publicações. O 

melodrama está enraizado nos restritos pecados que o personagem cometeu. Na jornada 

do Herói essa ideia pode estar aplicada de uma maneira que possa constituir a narrativa 

dramática do protagonista. O protagonista, entretanto, não necessita de ter princípios 

construídos pela moralidade e ética, mas sim, da construção narrativa e de localidade no 

meio da história. 
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O fascínio do passado, o cativeiro da tradição foram abalados com firmes e 

certeiros golpes. A teia onírica do mito ruiu; a mente se abriu à plena 

consciência desperta; e o homem emergiu da ignorância antiga, tal como uma 

borboleta do seu casulo, ou tal como o sol, de madrugada, do útero da mãe 

noite (CAMPBELL, 1949, p. 194). 
 

Em termos, podemos aplicar toda a conjuntura de ambos os casos em todo esse 

arredor. Durante o período em que os assassinatos ocorreram, a mídia conseguiu criar 

uma Arquitrama para os casos do Bandido da Luz Vermelha, em 1967, juntamente com 

o Maníaco do Parque, em 1998. Já durante o caso do Zodíaco, ocorrido durante o final 

da década de 1960 até pouco mais da metade dos anos 1970, podemos identificar 

elementos da minitrama. Ambos elementos estão contidos dentro da teoria narrativa 

chamada “Triângulo de McKee”, que é explicada como vários tipos de gêneros que se 

encaixam dentro de uma mesma narrativa. Robert McKee criou tal conceito que pudesse 

ser usado em roteiros cinematográficos. A arquitrama é constituída dentro de meios 

clássicos, no qual a Jornada do Herói está contida. Características como um final 

fechado, tempo linear, uma realidade coerente e um protagonista formam a arquitrama.   

Na minitrama, protagonistas múltiplos, final em aberto e conflitos internos são 

ideias necessárias dentro dessa forma de narração. 

Com o Bandido da Luz Vermelha a análise irá partir do dia 08 de agosto de 

1967, quando o mesmo foi preso, onde foi feita uma retrospectiva do caso, contando 

desde as primeiras mortes relacionadas a ele até o momento de sua prisão. Tanto o seu 

modus operandi, quanto seu perfil foram situados sobre juízos de valores pelos 

jornalistas do jornal Gazeta do Povo. No caso Maníaco do Parque, em uma matéria de 

1998 (ano em que foram registrados os casos) na Folha de S. Paulo nos atentamos sobre 

os aspectos apelativos e drama. No caso do Zodíaco os valores estabelecidos na 

narrativa melodramática, escritos pelo jornalista Paul Avery, do San Francisco 

Chronicle, analisamos que o sensacionalismo está nos mínimos detalhes do jornalista, 

criando dessa maneira um pano de fundo que remete muito a uma ideia de 

ficcionalidade, facilmente encontrada em meios literários e teatrais. 

 

O MELODRAMA EM SUA ORIGEM  

 Antes de começar a esmiuçar a análise do material coletado, é importante 

entender o que é melodrama. Segundo a professora de comunicação social pela 

Universidade São Judas Tadeu Sonia Maria Lanza, em seu artigo “O melodrama no 

jornalismo impresso” o gênero melodramático nada mais é do que um tipo de “estrutura 
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simples. Os temas mais frequentes são a reparação da injustiça e a busca da realização 

amorosa” (LANZA, 2003). Ela ainda comenta que foi a maior conquista estética da 

literatura no século XIX, com o jornal se tornando um veículo de massa, transmitindo 

narrativas ligadas a tragédias, mortes e crimes, tomando para si estratégias de venda 

aumentando a tiragem e consequentemente retornando em maior lucro. Contudo, em sua 

obra “Dos meios às mediações”, Jesús Martin-Barbero remonta a uma França do século 

XVII, onde um movimento que pode se dizer de contracultura, surgiu como resposta a 

aristocracia, visando lucro na produção de folhetins que misturavam estilos literários da 

alta classe, com a veiculação para as populações de massa: 

 

Estamos diante de outra literatura que se move entre a vulgarização do que 

vem de cima e sua função de válvula de escape de uma repressão que explode 

em sensacionalismo e escárnio. Que em lugar de inovar estereotipa. Mas na 

qual essa mesma estereotipia da linguagem ou dos argumentos não vem só 

das imposições carreadas pela comercialização e adaptação do gosto a alguns 

formatos, mas também do dispositivo da repetição e dos modos do narrar 

popular (MARTIN-BARBERO, 2001, p. 158). 
 

Tal movimento ficou conhecido como “Bibliotheque Blèu”, consistia numa 

forma de produção onde os editores colocavam os próprios funcionários da gráfica para 

reescrever algumas obras em linguagens mais simples, “o editor [...] põe os próprios 

tipógrafos e demais operários da gráfica para resumir e reescrever romances, contos de 

fadas, vidas de santos, receitas médicas, calendários, etc” (BARBEIRO, 2001). 

Com isso o autor aponta a resposta do povo às classes hegemônicas, em sua 

tentativa de criar barreiras entre a produção da plebe e aquilo que consideravam ser 

culto, ou correto, de forma a “mestiçar” os estilos de escrita e narrativa, deformando os 

grandes temas consolidados nas histórias de heróis. Barbeiro exemplifica essas misturas 

entre os mundos literários: 

 

Não só o que vem do povo contamina e deforma, também o povo deforma e 

ressignifica os “grandes temas” do amor e da paixão, profana as formas 

narrativas e eleva as vidas marginais a modelos de honradez.[...] As histórias 

amorosas provenientes de “dramas e comédias estimadas” misturam-se cenas 

de violência e sortilégios. E ao contrário: as histórias de bandoleiros são 

convertidas em lances de honra de onde se exalta o que vive fora da lei e se 

glorifica o valor de viver perigosamente (MARTIN-BARBERO, 2001, p. 

161-162). 
 

É perceptível o quanto nós herdamos desses tempos. Nas matérias analisadas, 

ficou claro a utilização de vários meios que ainda prendem a atenção de muitas pessoas 

hoje em dia. Martin-Barbeiro (2001) explora as particularidades que elevam o interesse 
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do público por histórias com características tão específicas quanto as que envolvem 

crimes, assassinatos, etc. A descrição sem rodeios, objetividade nos detalhes, busca por 

causas, tudo isso acaba suscitando para fazer arder ainda mais a obsessão popular por 

crimes.  

 

O “ZODÍACO” 

No final dos anos de 1960, mais especificamente no dia 20 de dezembro de 

1968, a cidade de Vallejo, na Califórnia, EUA, ficou impactada com um acontecimento 

chocante. Neste dia, Betty Lou Jensen e seu companheiro, David Faraday, estavam em 

um local da cidade que era muito usado por casais adolescentes. Lá, um homem 

desconhecido chegou ao lado de Betty e David, e deu um tiro na cabeça de David. 

Disparou 5 vezes contra Lou Jensen enquanto ela estava do lado de fora do carro, 

tentando fugir. 

Seis meses depois, no dia 4 de julho de 1968, Darlene Ferrin e Mike Mageau 

encontraram um destino parecido. Mike sobreviveu ao ataque do assassino, entretanto, 

sua namorada morreu na hora. 

Um mês depois, uma carta criptografada chegou às mãos do jornal San 

Francisco Chronicle. Com ela, outra carta do assassino se identificando como “O 

Zodíaco”, admitindo os assassinatos de 20 de dezembro de 1968 e 4 de julho de 1969. 

O repórter do Chronicle, Paul Avery, escreveu diversos artigos sobre o 

assassino. Conhecido por seu jeito desbocado, Avery já chegou a insultar o homicida 

em um de seus textos. Mas além disso, Paul sempre o determinou como um sujeito 

inteligente, e curiosamente, fazia isso como uma maneira de criar suspense em suas 

matérias. Sempre com uma conexão do melodrama, Avery conseguia fazer com que 

juízos de valores criassem quase que como uma luta entre bem e mal estivesse sendo 

travada na cidade. Em um artigo publicado pela jornalista Luciana Rodas Vera e pela 

graduanda em jornalismo, Verena Paranhos Moreno Batista, elas mostram o melodrama 

como uma visão para a imprensa sensacionalista. Elas destacam um trecho que fomenta 

essa ideia: 

a marca do excesso (...), tanto na forma narrativa quanto na caracterização 

das personagens e situações; a estrutura maniqueísta, como bem indicou 

Martín-Barbero, marcada por sensações de medo, de ternura e de ira, 

entremeadas pelo risível, encenado pela figura do bobo, elemento-chave para 

a quebra da tensão (...); a existência de uma pedagogia moral, que implica no 

reconhecimento dos lugares sociais, das virtudes e penalidades para sua 

corrupção, muitas vezes relacionada ao universo do privado que, via 

dramatização, é colocado para apreciação e julgamento público; e (...) uma 
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pedagogia das próprias sensações, indicando momentos e lugares corretos 

para a exacerbação e a vivência explícita das emoções, em oposição ao riso 

recolhido e às lágrimas furtivas que são exigidas na contenção que é a marca 

do ethos burguês. (ENNE apud VERA; BATISTA, 2007, p. 75-76). 

  

Em outra ocasião, Avery escreveu um artigo sobre quando um ônibus escolar foi 

escoltado durante uma estrada, uma vez que o “Zodíaco” fez uma ameaça à um ônibus 

escolar, afirmando que caso estivesse na frente de um, assassinaria as crianças uma por 

uma. O título do artigo era “Fear rides the yellow bus”, algo como, “O medo anda no 

ônibus amarelo”, em tradução literal. A gravata estava como “Protegendo as crianças do 

assassino”. O interessante é que Avery escrevia usando sempre juízos de valor em 

relação ao Zodíaco e a sociedade. Colocando-as sempre como o vilão e a vítima, 

respectivamente. A palavra “medo” fica proeminente em boa parte dos artigos de 

Avery, conectando-se com o melodrama no que diz respeito ao interesse público. O 

medo, a morte e a sensação de perigo atraem leitores. Isso acaba fazendo parte também 

do texto sensacionalista e acaba exacerbando tal situação.  

 

O MANÍACO DO PARQUE 

  No final da década de 1990, um caso de assassinatos em série assombrou a 

cidade de São Paulo. Seis mulheres foram encontradas mortas na região do Parque do 

Estado, na região sul da capital paulista. Após meses de investigação, foi descoberto que 

o culpado pelas mortes foi o motoboy Francisco de Assis Pereira. Na imprensa, foi 

retratada sua infância conturbada, bem como seus métodos de homicídio.   

A Folha de São Paulo, na época em que seguiam as investigações, fez matérias 

que mostravam a vida de Pereira. Uma das quais, sua mãe chegou a comentar sobre seu 

filho ser um criminoso em série.  O clima de horror e fantasia se coloca ao redor da 

matéria, mostrando-se a criação quase que de um monstro fictício, a partir dos juízos de 

valores empregados pela Folha como “Maníaco”. Por mais alheio que possa parecer, o 

veículo não chamava Francisco de “homicida” ou “criminoso”, termos técnicos para o 

adjetivo “assassino”. Com um resultado que deu certo, poucos conhecem Francisco de 

Assis Pereira, mas todos conhecem o “Maníaco do Parque”. A criação de tais 

pseudônimos da imprensa, se aproxima de uma criação de vilões na sociedade. Os 

métodos comunicacionais que a Folha usa, mostra aquilo que Martin-Barbero disse em 

relação a linha melodramática no jornalismo: 
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No melodrama o povo pode olhar para si mesmo. É uma encenação que, sem 

diálogos, estabelece uma grande cumplicidade com o público. Público que 

procura nas cenas não palavras, mas “ações e grandes paixões”. O apelo para 

as emoções, aliás, é uma das principais marcas do melodrama. Nele se lida 

com os sentimentos de “medo, entusiasmo, dor e riso” (MARTÍN-

BARBERO apud SANTANA; SOUZA; REBOUÇAS; ROSÁRIO; 

BARRETO, 2003, pg. 171, 174). 
  

A sociedade paulista tratou todo o caso, como um apocalipse, como se estivessem em 

uma história de horror ou policial. Muitos chegaram a pensar que o tal “Maníaco do 

Parque” seria a invocação de um mal quase que demoníaco, e se esqueceram que ele era 

apenas um homem. Sem mais nem menos poder que qualquer ser-humano comum.  

 

O BANDIDO DA LUZ VERMELHA 

Em meados dos anos 1960, João Acácio Pereira da Costa causou furor na 

sociedade pela sua onda de crimes, entre eles 77 roubos, 7 tentativas de homicídio sendo 

quatro desses resultando em morte. Um detalhe peculiar que o fez ainda mais notório foi 

o fato de que ele carregava consigo uma lanterna com um bocal vermelho, rendendo 

então no apelido “Bandido da Luz Vermelha”.  

Durante muito tempo a polícia teve dificuldades de identificar João, mas foi por 

conta de uma impressão digital deixada pelo criminoso em uma mansão que as 

autoridades conseguiram chegar ao criminoso. Apesar de ter sido condenado a mais de 

300 anos de prisão, cumpriu trinta anos e foi libertado, se tornando uma figura popular 

na cidade de Joinville, sendo que dava até autógrafo para as pessoas, tamanho era o 

fascínio delas por sua história.  

Claramente boa parte dessa fama de João se deve ao fato de como sua “jornada” 

foi noticiada. Utilizando elementos dos quais prendiam o leitor em uma narrativa quase 

que épica, muitos veículos criaram a imagem do bandido, o tornando muito mais do que 

um criminoso, dando uma sensação de mítico em seu âmago. A professora Sônia Lanza 

comenta sobre essas estratégias herdadas do jornalismo moderno norte-americano a 

partir do século XX por muitos veículos brasileiros: 

 

O jornal moderno vai tentar combinar essa estrutura norte-americana (lead) à 

fórmula folhetinesca e cria a “folhetinização da notícia”. Esta forma de 

apresentar a notícia se tornou muito tênue as fronteiras entre a imprensa 

marrom e os jornais “sérios”. Este tipo de escrita jornalística apazigua e 

suscita a curiosidade de um público que gosta do excesso melodramático, 

portanto, além das técnicas de folhetim: fragmentação/corte, mantém a 

expectativa no leitor e faz desse processo uma técnica mercadológica 

(LANZA, 2004, p. 317). 
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A partir disso, podemos chegar à análise da notícia publicada na Tribuna do 

Paraná dias depois da prisão d‟O Bandido da Luz Vermelha. Conhecido por ser um 

impresso voltado para as notícias policiais, lhe rendendo até o título de “jornal espreme 

sai sangue”, a Tribuna se vale de diversas táticas para surpreender e mexer com o 

imaginário do leitor que acompanha as notícias de crimes, tragédias, etc. Com o caso 

em questão não poderia ser diferente, ainda mais se considerarmos que o mesmo foi 

capturado na capital curitibana.  

Em sua abordagem o autor da matéria sobre a prisão de João Acácio contou com 

aspectos que remete bastante à escrita literária. É possível notar grande uso de 

descrições, construindo a imagem do cenário em conjunto com a ação dos policiais. A 

intenção é claramente dar a sensação de que você está lado a lado com os agentes, 

participando da operação. Outro aspecto importante de ressaltar é o uso de adjetivos 

pejorativos, como o uso de “o vagabundo” ou provenientes da linguagem policial como 

“o meliante”, outros semelhantes estão muito presentes no texto. Essa forma de texto 

está conectada também a objetividade do jornalismo, simplificando o texto ao nível das 

massas, para que exista um impacto muito mais disseminado, ou seja, leitura simples e 

fácil para todos.  

Martin-Barbero nos proporciona através de sua obra o conhecimento sobre uma 

forma de literatura que possui muitas características que viriam marcar os textos 

jornalísticos policiais, ou que retratavam dramas, tragédias, entre outros temas. A 

literatura de cordel e o colportage, o primeiro voltado para as populações campesinas, e 

o segundo criado no seio dos centros urbanos da França do século XVII. O paralelo que 

se faz aqui é com os métodos de escrita. De acordo com o autor essas são “literaturas 

que inauguram outra função para linguagem: a daqueles que sem saber escrever sabem 

contudo ler” (MARTIN-BARBERO, 2001), com isso ele quis dizer que a escrita tinha 

como principal objetivo ser lida em voz alta, pois na época havia poucos letrados na 

sociedade, e as pessoas se reuniam para ouvir histórias oralmente declamadas por 

algumas pessoas que tinham acesso a alfabetização: 

 

Escritura portanto paradoxal, escritura com estrutura oral. E isso não só por 

estar em boa parte escrita em verso, pois transcreve canções e romances, 

coplas e refrões, mas porque está sociologicamente destinada a ser lida em 

voz alta, coletivamente (MARTIN-BARBERO, 2001, p. 155). 
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Fazendo essa análise, realizando uma ponte entre a obra tanto de Martin-Barbero 

quanto de Hobsbawn podemos ver que ambos se complementam. E no caso do Bandido 

da Luz Vermelha não é diferente. A imprensa criou um personagem forte, noticiou sua 

“saga”, e transformou um criminoso em um ícone atípico, já que é a imagem 

desconstruída do que conhecemos por herói. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as análises dos materiais empíricos e teóricos, podemos concluir que 

apesar do discurso por vezes sensacionalista e flertando com gêneros literários, o 

jornalismo é uma grande colcha de retalhos de heranças seculares desde seus 

primórdios, quando ainda eram produzidos folhetins, no intuito de desconstruir as obras 

consideradas “cultas” pela elite hegemônica da época. Ou seja, algo que se vê com 

“maus olhos”, teve sua origem em um movimento de contracultura para dar acesso à um 

tipo de cultura para as populações de massa. 

As ligações aparecem nas mais diversas obras de estudiosos além do jornalismo, 

desde o estudo antropológico do herói, de uma jornada, até esses métodos utilizados nos 

textos noticiosos contemporâneos. Apesar de caminhar lado a lado com o 

sensacionalismo, percebemos nesse texto uma maneira moderna e mais instigante de se 

contar uma história, fugindo do modelo frígido e distante ao qual ainda se é pregado em 

algumas redações mais conservadoras. Por mais que por séculos esse tipo de escrita seja 

considerado “vulgar”, muito mais pelo sentido de ser direcionado primordialmente às 

massas, e que existam ainda muitos problemas como a atribuição de juízo de valores, 

não há como negar o sucesso dessa aliança entre a estrutura textual jornalesca 

(objetividade) e a literária (descrição).  

O que chama atenção, por fim, é como o uso do melodrama, apelando para o 

lado sensitivo humano, acaba por gerar arquétipos que se repetem com o passar dos 

anos em matérias envolvendo o tema policial. Dessa forma podemos entender, não 

completamente, mas parte do tamanho interesse de grande parcela da sociedade por 

temáticas violentas que giram em torno de crimes, assassinatos e tragédias. 

 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, Elton. Introdução. In: LEAL, Bruno Souza; CARVALHO, Carlos Alberto 

de. (Orgs). Narrativas e poéticas midiáticas: estudos e perspectivas. São 

Paulo: Intermeios, 2013. 282 p. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

 

BARRETO, Vítor; SANTANA, Amélia; SOUZA, Juliana; REBOUÇAS Luciana; 

ROSÁRIO, Neumar et al. Jornalismo e melodrama: A cobertura do caso Isabella pelo 

Jornal Nacional. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL TELEVISÃO E REALIDADE, 

1., 2008, Bahia. Grupos de trabalho. Bahia: Ufba, 2008. v. 1, p. 1 - 14. 

 

CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. 10. ed. São Paulo: Editora Pensamento 

Ltda, 1997. 199 p. 

 

HOBSBAWM, E.J. Bandidos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1976, 

c1969. 147 p. 

 

LANZA, Sonia Maria. O melodrama no jornalismo impresso. Integração, São Paulo, v. 

39, n. 10, p.315-319, out./dez. 2004. 

 

MARTIN-BARBEIRO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e 

hegemonia. 2. ed. Rio de Janeiro: Ufrj, 2001. 369 p. 

 

MCKEE, Robert. Story: Substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de 

roteiro. Curitiba: Arte & Letra, 2007. 432 p. 

 

OLIVEIRA, Jair Antonio de; SILVA, Anderson Lopes da; PELINSON, Fabiana. A 

imaginação melodramática e a narrativa jornalística: a realidade como ficção. Pauta 

Geral: Estudos em Jornalismo, Ponta Grossa, v. 1, n. 8, p.105-119, ago. 2014. 

Semestral. 

 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: A tribo jornalística - uma comunidade 

interpretativa transnacional. 2. ed.Florianópolis: Insular, 2008. 213 p. v. 2. 

 


