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Memória e linchamentos: marcados, acorrentados e patíbulos da imprensa1 
 

Angélica Fontella2 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 

 
Resumo 

 
A partir da análise das matérias de capa dos jornais O dia: “União contra uma barbárie” 
(12 de junho de 2017) e Extra: “Espancado na rua e na internet” (04 de fevereiro de 2014) 
e “Do tronco ao poste” (08 de julho de 2015), o objetivo deste trabalho é propor uma 
reflexão sobre memória e linchamentos no âmbito do jornal impresso. Detectadas as 
insígnias dos linchamentos nas cenas analisadas, a busca é pela identificação de rupturas 
e permanências nessas narrativas que atravessam séculos. Também será abordado, nas 
narrativas, as memórias duradouras existentes nas cenas, considerando nessa dimensão 
memorável os silêncios produzidos na seleção realizada a partir dos elementos passíveis 
de serem considerados nas tramas textuais. 
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Introdução 

Logo na introdução de um dos mais completos estudos sobre linchamentos no 

Brasil, Linchamentos: justiça popular no Brasil (2015), o cientista social José de Souza 

Martins, destaca evidências de “estruturas sociais profundas” no plano complexo do 

justiçamento popular. Somando essa caracterização ao entendimento de que a violência 

faz parte da formação estrutural brasileira3, marcada pelas guerras de conquista e pela 

escravidão, pode-se dizer que o fenômeno dos linchamentos integra nossa memória social 

(Halbwachs, 1990). 

Também chamada de memória histórica por Halbwachs (1990), o conceito dá 

conta de uma história mais abrangente (da nação, por exemplo), quando comparada à 

memória pessoal (Halbwachs, 1990, p. 55). Na tensão entre memória autobiográfica e 

histórica, o teórico aprofunda: “a primeira se apoiaria na segunda, pois toda história de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XL Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda em Comunicação e Cultura da ECO/UFRJ, email: angelicafontella@gmail.com. 
 
3 Conforme apontado por Rodrigo Elias em artigo de 2014 para a Revista de História da Biblioteca Nacional, 
“Curtindo um castigo. Disponível” em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/curtindo-uma-violencia 
Acessado em: 06/10/2016 
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nossa vida faz parte da história em geral” (idem). Com um exemplo, elucida a 

aproximação pretendida por este trabalho: ao falar de sua experiência em Reims, garante 

não ter dificuldades em imaginar Joana D’Arc ali. As representações da personagem do 

século XV no cinema, no teatro, etc. são uma das explicações para tal facilidade (idem).  

Assumindo essa narrativa como base, detectam-se marcas, rastros e insígnias das 

estruturas de violência mencionadas no presente. Para essa observação vemos o jornal 

impresso como uma plataforma privilegiada. Conforme explicado por Marialva Barbosa 

(2007), referenciando Ricouer: os meios de comunicação podem ser vistos como “lugar 

fundador da memória contemporânea” e, em função do registro textual, também 

“transformam-se em uma espécie de documento de época [...] - monumentos de memória” 

(Barbosa, 2007, p. 51). A autora lembra também do papel dos meios de comunicação 

enquanto “senhores da memória” (Barbosa, 2007) e, a respeito da fixação de 

acontecimentos tratados como excepcionais, comenta: 

Percebendo-a como seleção e como construção é necessário ver os 
agentes ou os senhores dessa operação como detentores de poder: 
tornar-se senhor dos lugares e das agências da memória é ser senhor da 
memória e também do esquecimento. Eternizar um dado momento é 
domesticar e selecionar a memória. (BARBOSA, 2007, p. 51) 

 

Tomando por objeto as chamadas “cenas de linchamento” que aparecem na 

imprensa - que também está sendo desenvolvido em pesquisa mais ampla -, vários desses 

apontamentos materializaram-se, no esforço de responder às questões: como a violência 

é abordada? Como a vítima da violência é qualificada? Como os causadores da violência 

são tratados? As imagens publicadas também deixam transparecer rupturas e 

permanências que dialogam com uma memória duradoura de um passado violento que 

ainda tem espaço no presente. 

 

Os marcados 
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“Antonil desaprovava as pancadas, coices e marcas corporais, afirmando que a 

repreensão e ‘algumas varancadas’ [...] eram o mais recomendável” (Lara, 1988, p. 75). 

Determinados castigos eram reprováveis até mesmo na época escravista, segundo a 

historiadora Silvia Hunold Lara. Em documentos setecentistas, Lara encontrou inclusive 

recomendações para que senhores “evitassem que os escravos fossem fustigados no rosto, 

olhos, cabeça e mais partes irregulares” (idem, p. 76), contudo, a autora destaca que essa 

“moderação” não era habitual no cenário brasileiro. 

No documento contemporâneo jornal O dia, de 12 de junho de 2017, uma 

manchete de capa se destaca: “União contra uma barbárie”. Logo abaixo: 

Uma vaquinha virtual na internet já arrecadou, desde sábado, R$ 20 mil 
para ajudar na remoção de tatuagem feita à força na testa de um 
adolescente flagrado roubando uma bicicleta. O rapaz nega o crime.4 

 

No topo da página sete, o ocorrido é detalhado: um adolescente de 17 anos foi 

“torturado”5, em São Bernardo do Campo (SP), tendo a testa tatuada “após ser acusado 

de roubar bicicleta”6, a ação foi gravada e o vídeo, divulgado; ele foi “encontrado por 

amigos”7 e um coletivo arrecada dinheiro para remoção e tratamento do rapaz.  No centro 

da matéria, o jornal exibe a imagem do jovem, sem identificá-lo, por ser menor de idade, 

assinada como “reprodução internet”: ele expõe a tatuagem em caixa alta, “eu sou ladrão 

e vacilão”. Na legenda: “Garoto tem problemas psicológicos por dependência química”8. 

Embora o próprio jornal considere caso de “barbárie” e “tortura” e a palavra 

“linchamento” ou similares não apareçam, acreditamos ser possível enquadrar o caso 

como uma “cena de linchamento”. Há indícios de desejo latente de “regeneração social”, 

“sendo o linchado, via de regra, o estranho ou o que, por seus atos, é socialmente 

estranhado, isto é, repelido e excluído” (Martins, 2015, posição 73)9. Martins também 

entende como constantes uma motivação conservadora, e a tentativa de impor “castigo 

                                                 
4 UNIÃO CONTRA UMA BARBÁRIE. In jornal O dia, 12/06/2017, p. 1. 
5 Para frisar verbo escolhido pelo próprio jornal. MENINO TORTURADO NO ABC É ENCONTRADO POR 
AMIGOS. In jornal O dia, 12/06/2017, p. 7. 
6 MENINO TORTURADO NO ABC É ENCONTRADO POR AMIGOS. In jornal O dia, 12/06/2017, p. 7. 
7 idem 
8 MENINO TORTURADO NO ABC É ENCONTRADO POR AMIGOS. In jornal O dia, 12/06/2017, p. 7. 
9 (*) Em algumas referências, utilizo o termo posição e não a página, pois alguns livros usados estão no formato 
Kindle, que não oferece a referência em páginas. 
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exemplar e radical a quem tenha [...] agido contra valores e normas que sustentam o modo 

como as relações sociais estão estabelecidas” (Martins, 2015, posição 1368).  

Sem perder de vista que a matéria se trata de uma espécie de suíte10, é importante 

destacar alguns elementos. A fonte principal foi a própria internet: não está evidente que 

o jovem, os torturadores, a polícia, a família do jovem ou o coletivo tenham sido 

entrevistados pelo veículo. As fontes explicitadas pelo texto são: Portal G1, vídeo da 

tortura e texto publicado junto à campanha de arrecadação. Embora isso torne contestável 

o caráter informativo da notícia, colocando em cheque princípios convalidados do 

jornalismo como a objetividade11 e a imparcialidade, pode-se argumentar que há pouca 

interferência desses deslizes na posição do impresso enquanto agenciador de memórias12.  

A classificação “tortura” está em evidência na matéria, bem como o fato de que o 

jovem foi encontrado, uma espécie de gancho para a suíte do dia anterior. Entretanto, 

prevalecem ambiguidades no curso da narrativa: na capa, fala-se em “flagrante”; no 

subtítulo da matéria, em “acusação de roubo”; e, no texto, em “suposto roubo”. Pensando 

na hierarquia do impresso, o maior destaque vai para as palavras “flagrado roubando”, da 

capa, o que pode destinar ao jovem um lugar de “merecimento” da tortura. Quando essa 

interpretação é somada ao tratamento concedido aos criminosos e ainda à forma como 

referenciam o próprio jovem, outras considerações tornam-se prementes. 

A ação dos criminosos parece estar sempre relegada a local secundário, bem como 

seu papel na ação. Na capa: “tatuagem feita à força”; no título da matéria: “Menino 

torturado”; no subtítulo: “teve testa tatuada”. Nas passagens de maior destaque, eles são 

omitidos. No corpo do texto, são tratados como cidadãos comuns: “tatuador e outro 

homem”, “responsável pela tatuagem, Maycon [...] e seu vizinho Ronildo [...], que filmou 

a ação do tatuador”. É falado, porém, que foram detidos por tortura, na forma de prisão 

preventiva13.  

                                                 
10No dia anterior, no box “Dia a dia”, consta a pequena nota: “Tatuador preso por tortura” resumiu o caso, 
destacando a prisão dos responsáveis. 
11 O ideal de objetividade, uma das dimensões da construção narrativa do jornalismo, em suas práticas e processos de 
definição de suas mediações na sociedade, foi intensificado no jornalismo brasileiro, sobretudo, a partir das reformas 
modernizadoras da imprensa dos anos 1950. Sobre o tema cf. Ribeiro, 2007. 
12 Para citar expressão derivada daquelas estudadas por Barbosa (2007, p. 51). 
13 Segundo matéria divulgada pela Folha de S. Paulo, no dia 23 de junho de 2017, os torturadores foram denunciados 
pelo Ministério Público de São Bernardo do Campo pelo crime de lesão corporal gravíssima (e não pelo crime de 
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O aspecto de normalidade com que se referem aos criminosos choca-se com as 

formas de tratamento reiteradamente endereçadas a tipos sociais semelhantes à própria 

vítima: suspeitos de crimes de roubo, tráfico, “arrastão” já são categoricamente 

identificados como “bandidos” e “traficantes” na imprensa, independentemente de ficha 

policial. Pode-se observar a forma de referência usada pelo O dia como uma atenuação 

da atitude dos torturadores. 

Quanto ao jovem, ainda que não se mostre um trabalho de apuração convencional, 

já no subtítulo aparece a palavra “tratamento”, deslocada do contexto e ininteligível. Na 

legenda e no texto, essa opção se torna clara: o destaque para a (des)qualificação do rapaz 

como usuário de drogas. Citando trechos da publicação do coletivo Afroguerrilha, é 

fornecido um contexto: “vive uma situação de pobreza e falta de condições muito grave” 

e “passa por transtornos psicológicos causados pela dependência química”. Fechando a 

matéria, é destacada entrevista do jovem ao Portal G1: “estava bêbado, esbarrei nela [na 

bicicleta] e ela caiu”, negando o roubo e “disse ter tido ‘vontade de morrer’ ao ver a 

tatuagem na testa”14. 

 

Os acorrentados 

 

 

 

 

 

Sobre um chão de pedras portuguesas - algumas aparentemente manchadas de 

sangue -, um jovem negro está sentado, despido e atado a um poste de ferro por uma trava 

de bicicleta. O rosto não identificável na fotografia indica que se trata de pessoa menor 

de idade. A manchete explica: “Espancado na rua e na internet”. Trata-se de matéria de 

capa do jornal Extra de 04 de fevereiro de 2014. A partir da capa e da matéria principal 

                                                 
tortura) e estão presos. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1895489-sem-citar-tortura-
promotora-denuncia-suspeitos-de-tatuar-testa-de-jovem.shtml Acessado em: 08/07/2017. 
14 MENINO TORTURADO NO ABC É ENCONTRADO POR AMIGOS. In jornal O dia, 12/06/2017, p. 7. 
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que ocupou um pequeno espaço na página nove, foi possível detectar ruídos e silêncios 

esclarecedores. Mais uma vez, a palavra “linchamento” não aparece, entretanto, 

indiretamente, fala-se em “justiceiros” e, diretamente, em espancamento. Entrevistada 

pela reportagem, a ativista Yvonne Melo foi enfática: “[...] você não pode juntar um grupo 

e começar a executar pessoas”15. A capa traz um resumo completo do caso: 

Adolescente é espancado e preso pelo pescoço por trava de bicicleta, no 
Flamengo. Ele diz ter sido atacado por “justiceiros de moto”. Na 
internet, a agressão foi apoiada pela maioria. A polícia que procura o 
agredido, vai investigar o caso como lesão corporal.16 

 

 Na matéria, ao contrário do esperado, a notícia do espancamento parece servir 

apenas como pano de fundo. O título escolhido é: “Delegacia vai apurar lesão”, o 

subtítulo: “Menor amarrado a poste com trava de bicicleta está sendo procurado pela 

polícia”. A fotografia aparece reduzida, em relação à capa, mas, com o novo 

enquadramento, evidencia-se que o rapaz foi completamente despido. Os sujeitos 

destacados são a “9ª DP”17, sua investigação e inquérito, e a “artista plástica, 

coordenadora e fundadora do projeto Uerê”18, Yvonne Melo, fonte principal. Ao citarem 

nota da Polícia Civil - identificaram “o menor” que “está sendo procurado para prestar 

depoimento”19 -, finalmente se desfaz o “mal-entendido”: “menor procurado”. 

A respeito do destaque à palavra “menor” e ao “mal-entendido”, cabe citar a 

dissertação de Érica Oliveira Fortuna (2016), “Aprisionados” pela mídia. 

Representações da redução da maioridade penal pelas páginas do jornal O Globo 

(2016). Ao analisar as narrativas do referido jornal sobre o assassinato do médico Jaime 

Gold, no Rio de Janeiro (RJ), e os “arrastões” nas praias da zona sul da mesma cidade, 

norteada pela hipótese de que o jovem “menor de idade” negro e pobre é estigmatizado 

como “bandido” e “‘principal responsável’ pelos casos de violência cometidos no Rio de 

Janeiro” (Fortuna, 2016, p. 6), detectou: “O jornal propunha uma cidade atormentada pelo 

medo dos jovens ‘infratores’ (ou com esse ‘perfil’), indicando-os como ‘culpados’ pela 

                                                 
15 RICARDO, Igor; LUCCIOLA, Luisa. “Delegacia vai apurar lesão” In jornal Extra, 04/02/2014, p. 9. 
16 ESPANCADO NA RUA E NA INTERNET. In jornal Extra, 04/02/2014, p. 1. 
17 RICARDO, Igor; LUCCIOLA, Luisa. “Delegacia vai apurar lesão” In jornal Extra, 04/02/2014, p. 9. 
18 Idem 
19 Ibidem 
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violência urbana” (idem, p. 110)20. É possível enxergar a matéria de 2014 como espécie 

de laboratório da campanha a favor da redução da maioridade penal21, na qual o Grupo 

Globo se engajou no ano seguinte. 

 Assim como a notícia de O dia, analisada anteriormente, há uma posição de 

ambiguidade em relação à vítima de espancamento: na capa do Extra, a palavra atribuída 

ao jovem22 é contestável, face escolha pela expressão “diz ter sido”23; no subtítulo, 

depreende-se que o jovem está sendo procurado pela polícia24, classificando-o como 

presumidamente um “bandido procurado”. Torna-se possível então, o argumento de que 

ambos os jovens (caso São Paulo e Rio de Janeiro) também são mostrados como culpados, 

em algum nível, pelas narrativas dos jornais. 

Importante ressaltar a maneira escolhida pelo Extra de fornecer detalhes da 

agressão sofrida pelo rapaz, a voz passiva, cujo sujeito da ação primeira desaparece: “O 

rapaz também levou uma facada na orelha e teve as roupas arrancadas”25. Aliás, os 

agressores são citados - de maneira repreensiva - apenas por Yvonne Melo, que, na 

matéria, exerce a função de “porta-voz” do jovem. Segundo a notícia, ela foi chamada 

por vizinhos que flagraram a agressão, registrou o ocorrido e publicou no Facebook. Ela 

também teria acompanhado a ação dos bombeiros que “libertaram” a vítima.  

O único contexto fornecido pelo jornal a respeito da vítima é: “Internautas 

afirmaram que o adolescente praticava roubos e furtos na região do bairro da Zona Sul”26. 

                                                 
20 Acrescenta-se a essa informação detalhe ressaltado pela matéria, ainda que não confirmado, após a fala 
da ativista: “afirmou Yvonne, que estima que o garoto tenha entre 16 e 18 anos” 
21 Cabe esclarecer que o jornal Extra é integrante do Grupo Globo. Claramente declarada inclusive em 
editoriais como o de 06 de abril de 2015: “Ao abrigo dessa lei [Estatuto da Criança e do Adolescente], 
jovens criminosos em seu pleno juízo, se prevalecem da idade, para cometer atos violentos [...] Este é um 
ângulo pelo qual se revela positiva a aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, da 
proposta de emenda constitucional que permite reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos.”. 
Disponível em: http://noblat.oglobo.globo.com/editoriais/noticia/2015/04/destravando-o-debate-sobre-
reducao-da-maioridade-penal.html Acessado em 09/07/2017 
22 Na matéria principal, torna-se claro que o próprio jovem não foi diretamente entrevistado 
23 “diz ter sido atacado por ‘justiceiros de moto’”, cf. ESPANCADO NA RUA E NA INTERNET. In 
jornal Extra, 04/02/2014, p. 1. 
24Ainda que a informação seja “complementada” no corpo do texto, o entendimento a partir do subtítulo 
se dá primeiro e, potencialmente, com mais força; principalmente, quando somado à manchete da matéria 
de capa: “A polícia que procura o agredido, vai investigar o caso como lesão corporal”.  
25 RICARDO, Igor; LUCCIOLA, Luisa. “Delegacia vai apurar lesão” In jornal Extra, 04/02/2014, p. 9. 
26 Idem. 
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Abaixo da foto do jovem, coluna pequena com o título “Espancado também na internet” 

destaca três depoimentos de apoio à “ação do grupo” - nome escolhido pelo jornal para 

citar o brutal espancamento -, dois retirados da internet e um cuja fonte não quis se 

identificar. Fazendo a ponte entre os grupos de comentários, o Extra deixa revelar sua 

principal preocupação em relação ao caso: “moradores [..] também reclamaram que a 

quantidade de usuários de crack no Flamengo aumentou consideravelmente, trazendo a 

sensação de insegurança e desconforto” 27. 

Retomando a pesquisa de Lara, sobressaltam-se semelhanças com o tratamento 

concedido aos escravos. Em alvará de 1741, encontra-se a recomendação: se, ao executar 

a pena - de marcar a fogo, com a letra “F” - em escravo fugitivo capturado, a marca já se 

fizer presente, deve-se cortar uma orelha (Lara, 1988, p. 87). A corrente ao pescoço 

também faz parte desse imaginário, o próprio dicionário Houaiss traz na definição de 

“libambo”: “cadeia de ferro com que se prendia pelo pescoço um grupo de condenados 

ou que se punha no pescoço dos escravos” (Houaiss, 2009).  

 

Os patíbulos 

 

 

Essa narrativa sobre o assassinato brutal de Cleidenilson Pereira da Silva, 29 anos, 

é emblemática para a reflexão proposta. Destaca-se das demais analisadas por abordar o 

linchamento de maneira direta e ainda detalhar como a cena violenta de 2015 aproxima-

se da memória da escravidão no Brasil. A abordagem escolhida para retratar o crime, a 

                                                 
27 ESPANCADO TAMBÉM NA INTERNET. In jornal Extra, 04/02/2014, p. 9. 
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vítima e os responsáveis opera no sentido contrário àquelas aplicadas nas matérias de 

2017 e 2014. Por hora, destacamos esse caso como a exceção exemplar que comprovaria 

os argumentos levantados anteriormente.  

Conforme análise mais detalhada de Fontella e Barbosa (2017), essa capa traz 

elementos marcantes28. Na gravura de 181529 do artista parisiense Jean-Baptiste Debret 

(1768-1848), uma audiência diversa assiste com ar de impotência30 a aplicação de um 

castigo de um escravo, fazendo as vezes de feitor31, contra outro. Um dia comum “na 

rotina de corretivos que poupavam ‘apenas ‘os homens de sangue azul, juízes, clero, 

oficiais e vereadores’, denuncia o texto que legenda a capa” (Fontella e Barbosa, 2017, p. 

4). É inegável que grande parte do nosso conhecimento acerca da América Portuguesa 

está diretamente ligado aos retratos de Debret que “povoam o imaginário popular 

brasileiro, no que diz respeito ao reconhecimento [...] do período da escravidão no país” 

(idem). 

Em outro retrato da vida real, porém contemporâneo, imediatamente abaixo do 

desenho, encontramos um patíbulo da atualidade, um tronco da modernidade. Atado a um 

poste, jaz outro corpo, jovem, negro, despido e seviciado, mas, dessa vez, sem vida. Uma 

plateia também é evidente na fotografia, “mulheres e homens, jovens e idosos [...], como 

se esperassem pelo ônibus que está demorando a chegar [...]” (idem). Para demarcar com 

ainda mais clareza seu posicionamento, o Extra apresenta um texto na capa: 

Os 200 anos entre as duas cenas acima servem de reflexão: evoluímos 
ou regredimos? Se antes os escravos eram chamados à praça para verem 
com os próprios olhos o corretivo que poupava apenas ‘os homens de 
sangue azul, juízes, clero, oficiais e vereadores’, hoje avançamos para 
trás. Cleidenilson Silva, de 29 anos, negro, jovem e favelado como a 
imensa maioria das vítimas de nossa violência, foi linchado após 
assaltar um bar em São Luís, no Maranhão. Se em 1815 a multidão 
assistia, impotente, à barbárie, em 2015 a maciça maioria aplaude a 
selvageria. Literalmente - como no subúrbio de São Luís - ou pela 
internet. Dos 1.817 comentários no Facebook do Extra, 71% apoiaram 
os feitores contemporâneos.32 

                                                 
28 Inclusive, foi ganhadora do Prêmio ExxonMobil (antigo prêmio Esso) 
29 Conforme anunciado no texto legenda, no rodapé da capa. DO TRONCO AO POSTE. In jornal Extra, 08/07/2015, 
p. 1. 
30 Termo utilizado pelo próprio texto da capa (DO TRONCO AO POSTE, 2015, p. 1). 
31 Cf. Vainfas, 2001, p.222-223 
32 DO TRONCO AO POSTE. In jornal Extra, 08/07/2015, p. 1. 
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No interior do jornal, toda uma página foi dedicada ao caso. Reforçando o 

conteúdo da capa, a primeira informação que aparece são estatísticas oficiais sobre o 

estado do Maranhão: tem o segundo pior índice de desenvolvimento humano no país e 

sua capital, São Luís33, está em quarto lugar no ranking da taxa de homicídio por cem mil 

habitantes, segundo o Mapa da Violência de 201434. O contexto social (marcado pela 

violência) a que Cleidenilson esteve submetido, é problematizado: “[...], negro, jovem e 

favelado como a imensa maioria das vítimas de nossa violência”35. 

Ao contrário das matérias anteriores, os responsáveis pelo linchamento são 

recorrentemente lembrados. Na página um, são “feitores contemporâneos”, “feitores da 

barbárie” e “apoiadores pela internet”, no primeiro entretítulo - “Tribunal do ódio” - além 

da ação criminosa ser repreendida, fica marcado o uso de metáfora para criticar a negação 

de julgamento legítimo a Cleidenilson Silva (Fontella e Barbosa, 2017, p. 8). Em oposição 

à matéria de 2014 (caso Flamengo), a imagem do rapaz foi reenquadrada, ampliada e 

aproximada dos leitores, na matéria, marcando sua posição de destaque no acontecimento. 

Mais uma vez, o Extra optou por trazer a internet para o impresso, entretanto, para 

condenar e responsabilizar os autores dos comentários, os “sentenciadores”. No segundo 

entretítulo, “Sentenças da rede”, apresenta oito comentários de um total de 1.81736, 

analisados pelo jornal: seis indivíduos encorajam em maior ou menor grau a ação (as 

únicas três mulheres da amostragem se encontram nesse grupo), dois a condenam.  

As fontes da matéria se mostram mais plurais: polícia, fotógrafo do O Estado do 

Maranhão e os delegados responsáveis pelo caso - que, a exemplo de Yvonne Melo, na 

matéria de 2014, condenam enfaticamente a atitude dos populares, entretanto ocupam 

uma posição de autoridade maior. A equipe também entrevistou dois Deputados Estaduais 

de orientações opostas: à esquerda foi colocado o depoimento de Marcelo Freixo 

(PSOL/RJ) e à direita, o de Flávio Bolsonaro (à época filiado ao PP/RJ, hoje, ao PSC/RJ). 

                                                 
33 O MARANHÃO TEM. In Jornal Extra, 08/07/2015, p. 3. 
34 SÃO LUÍS ESTÁ. In Jornal Extra, 08/07/2015. 
35Além disso, em matéria na parte de baixo da página, há breve história recente dos linchamentos no 
Maranhão, contabilizando mais nove outros casos que culminaram em morte desde janeiro de 2014 
36 BOECHAT, Breno; MOTA, Douglas e PROVENZANO, Fabrício. “Feitores da BARBÁRIE” In jornal Extra, 
08/07/2015, p. 3. 
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Essa inclusão deixa revelar um dos valores mais cultuados nos 
processos jornalísticos para a construção do ideal de objetividade: ouvir 
os contraditórios. (FONTELLA e BARBOSA, 2017, p. 8). 

 

Conclusão 

Partindo das características flagrantemente parecidas entre os dois primeiros casos 

apresentados (da tatuagem forçada em 2017 em O dia e do espancamento no Flamengo 

em 2014 no Extra), algumas considerações são indispensáveis. Até aqui, ambas as vítimas 

da violência não são tratadas como sujeitos propriamente, não falam por si37, não têm 

chance de se defenderem das acusações publicadas, nem tem contexto próprio. A 

impressão primeira é a de que o princípio do contraditório foi dispensado. Na matéria de 

2014, inclusive, o Extra insere a informação: “internautas afirmaram que o adolescente 

praticava roubos [...]” no bairro, qual o valor jornalístico dessa informação? Caberia 

perguntar. 

Na matéria de 2017 (de O dia) em que é possível questionar a apuração realizada, 

o rapaz é tratado, sem dúvidas38, como dependente químico e detentor de problemas 

psicológicos. É notável a intenção de desqualificar as vítimas desses crimes. O que se 

torna ainda mais inegável, quando consideramos as informações contextuais que as 

matérias oferecem (e deixam de oferecer). Para O dia, não veio ao caso investigar as 

efetivas condições socioeconômicas do jovem, de sua família, de seu bairro; para o Extra, 

o único contexto verdadeiramente importante pareceu provir da narrativa dos “moradores 

do bairro”39. 

Em matéria assessória, publicada sem destaques, abaixo da principal, são 

colocadas em relevo queixas dos moradores do Flamengo a respeito do aumento na 

quantidade de usuários de crack no bairro, o que traz “a sensação de insegurança e 

desconforto”40. As origens do jovem também pouco importaram na matéria principal, as 

                                                 
37 Embora os rapazes fossem adolescentes, à época, nem mesmo um parente ou responsável, maior de idade, parece 
ter sido ouvido diretamente pelas reportagens. 
38 Dispensaram até mesmo o futuro do pretérito como tempo verbal, para marcar a dúvida característica que 
resguarda jornais e jornalistas de acusações sobre afirmações falsas. 
39 Para usar a expressão recorrente nas matérias do dia, cf. ESPANCADO TAMBÉM NA INTERNET. In jornal 
Extra, 04/02/2014, p. 9. E RICARDO, Igor; LUCCIOLA, Luisa. “Delegacia vai apurar lesão” In jornal Extra, 
04/02/2014, p. 9. 
40 ESPANCADO TAMBÉM NA INTERNET. In jornal Extra, 04/02/2014, p. 9. 
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considerações de Yvonne Melo foram suficientes. Embora discorressem mais sobre um 

panorama geral da violência urbana, do que sobre especificidades da vida da vítima e de 

seu contexto social41. As vidas desses jovens não despertaram interesse, seus 

seviciamentos parecem menos importantes do que marcá-los como desviantes (“flagrado 

roubando”, com “problemas psicológicos por dependência química”, acusado de 

assaltos). Ao que parece, a violência cometida contra os rapazes é menor do que aquela 

que supostamente teriam cometido ou viriam a cometer.  

A respeito dessa “desimportância”, aparece a possibilidade de vincular esse tipo 

de tratamento concedido a esses indivíduos a um determinado imaginário. Em Escravos 

e o mundo da comunicação: oralidade, leitura e escrita no século XIX (2016), Marialva 

Barbosa analisa minuciosamente veículos impressos do referido período e atinge 

conclusões que podem ser aproximadas dos casos apresentados. É no capítulo que abarca 

as relações entre imprensa e mundo dos escravos que a autora detecta as seguintes 

características: o escravo raramente é apresentado como centro da trama; mesmo nos 

periódicos abolicionistas, as vozes e propósitos privilegiados são as daqueles “que podem 

falar publicamente” (Barbosa, 2016, p. 122). 

A ausência do termo “linchamento” (ou similares) desperta outra questão: por que 

negar uma condição tão presente na realidade brasileira42? Não tendo a capacidade de me 

arriscar no campo da sociologia, tendo a entender que seria discutível tratar o caso da 

tatuagem a força como esse fenômeno social. Entretanto, como é possível destacar "ação 

de justiceiros", e ignorar completamente o fenômeno dos justiçamentos (no caso de 2014, 

do Extra)? Restam as dúvidas a serem desenvolvidas com mais fôlego em uma futura 

oportunidade: existiria determinado tipo de violência que os noticiários impressos se 

comprometeriam a silenciar? Ou, estariam os impressos determinados a não se aprofundar 

                                                 
41 O que pode ter sido apenas mais uma opção editorial do jornal e sua equipe: destacar apenas as falas mais gerias da 
entrevistada.  
42 José de Souza Martins afirmou o seguinte em entrevista para o El país, na ocasião do linchamento de Cleidenilson 
Silva, em 2015: “Pergunta. O que você pensou ao ver o novo linchamento acontecido no Maranhão? / Resposta. É 
mais um linchamento. [O] Brasil tem uma média de um linchamento por dia, não é nada excepcional nesta rotina de 
violência, este caso não tem nada diferente do resto, a não ser a imagem, que choca outras pessoas. A atenção pública 
é atraída mais pelas imagens, que pelo fato de ter virado rotina”.   MARTÍN, Maria. “’Brasil tem um linchamento por 
dia, não é nada excepcional’”. Disponível em: 
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/09/politica/1436398636_252670.html Acesso em: 20/10/2016 
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na característica violenta estruturante da sociedade brasileira? Ao mesmo tempo, 

haveriam tipos sociais (comprovadamente violentos, nos casos) passíveis de blindagem 

por parte da mídia? 

Por outro lado, a matéria “Do tronco ao poste” publicada no Extra em 2015, 

oferece outras características que também requerem consideração. Ao contrário dos 

outros dois casos analisados, os centros da narrativa são Cleidenilson Silva, o jovem 

assassinado; a ação do linchamento (que é reconhecida como linchamento); a repreensão 

clara contra os autores do linchamento e contra os entusiastas virtuais. Embora familiares 

do jovem assassinado não tenham aparecido na matéria, a forte presença das imagens de 

seu suplício, bem como as informações estatísticas e históricas sobre o Maranhão, São 

Luís e outros linchamentos no estado43 evidenciam a importância do indivíduo na história. 

Entre as características comuns nas três histórias, ressalta-se a marca do 

“jornalismo de sensações” (Barbosa, 2004)44. Característico pelo destaque às imagens e 

forte carga descritiva, que apela a sensações físicas e psíquicas (Barbosa, 2007, p.216): 

"levou uma facada na orelha e teve as roupas arrancadas”45; “a perícia coletou sangue das 

vítimas46 nas maçanetas de residências perto do local do crime”47. A propósito, é 

necessário problematizar o conceito “sensacionalismo” (Barbosa, 2004): como lembra 

Amaral (2005, p. 2), é categoria “flácida”; os jornais denominados populares constroem 

sua legitimação a partir de uma relação peculiar com o mundo do leitor, construindo 

parâmetros narrativos de aproximação com ele.  

Retomando a matéria de 2015, não houve mudança no foco narrativo entre o 

apresentado na capa e o dissertado no interior do jornal. No caso do Flamengo (Extra de 

                                                 
43 UMA TRAGÉDIA QUE SE REPETE NO ESTADO. In Jornal Extra, 08/07/2015, p. 3. 
44 Neste trabalho, optamos pelo termo “sensações” em substituição a “sensacionalismo” para caracterizarmos o tipo 
de jornalismo que será objeto da nossa pesquisa. Marialva Barbosa (2004) aponta que o jornalismo de sensações 
destaca as formulações discursivas que provocam sensações físicas no leitor, que apela ao imaginário e na sua 
narrativa, estabelece eixos discursivos com as sensações do leitor, apelando para os mais variáveis sentidos físicos. 
Essa escolha se deu em função do uso recorrente da expressão “sensacionalismo” enquanto “espécie de acusação, 
sendo usado muitas vezes como sinônimo de imprecisão e de distorção das informações”, aponta Barbosa (2004, p. 
214). Entendemos, então, que seria mais preciso adotar a expressão “jornalismo de sensações”. 
45 RICARDO, Igor; LUCCIOLA, Luisa. “Delegacia vai apurar lesão” In jornal Extra, 04/02/2014, p. 9. 
46 Na leitura da matéria em si, é esclarecido que o suposto assalto ao bar teria sido realizado por Cleidenilson Silva e 
por um adolescente que também foi “alvo do ódio coletivo, mas sobreviveu”, essas seriam as vítimas de que a matéria 
trata. 
47 BOECHAT, Breno; MOTA, Douglas e PROVENZANO, Fabrício. “Feitores da BARBÁRIE” In jornal Extra, 
08/07/2015, p. 3. 
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2014), o destaque na matéria é a investigação, a ação da ativista e a preocupação dos 

“moradores do bairro”. No caso de São Paulo (jornal O dia), nem a “barbárie”, nem a 

“união”48 estão em primeiro plano. Ao contrário, observa-se atenuação da violência 

cometida contra os rapazes, nos dois casos. Também, não demanda esforço notar uma 

espécie de tentativa de justificativa dessas violências, marcada pelo “desaparecimento” 

dos criminosos, pela desqualificação das vítimas, etc. 

O caso de 2015 é sólido na intenção de contextualizar o cenário de violência que 

rodeava Cleidenilson e de repreender a ação. Também se torna possível certa analogia - 

guardadas as devidas proporções - com o trabalho de Barbosa sobre comunicação e o 

mundo dos escravos no século XIX (2016): 

[...] a publicação deseja produzir ao divulgar, ainda que de maneira 
esporádica, essas narrativas, que deixam à mostra a crueldade da 
escravidão: colocar-se no papel [d]e opositor e, através da trama 
discursiva, produzir ação através do poder da palavra, indicando o que 
deve ser feito. [...] exigindo a punição dos que participam do suplício e 
da morte dos escravos. (BARBOSA, 2016, p. 129). 

 

No caso, a pesquisadora trata de um período próximo da abolição e da publicação 

incomum de “cenas da escravidão como lugar de martírio” (Barbosa, 2016, p. 123). 

Evitando qualquer anacronismo, não se pode deixar de considerar as evidentes diferenças 

entre o nosso momento histórico e o período escravocrata. Destacam-se, porém, não só 

as aparentes permanências entre as cenas de linchamentos retratadas e vividas ontem e 

hoje, mas ainda a importância de determinado uso do passado.  
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