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Resumo 

 
O objetivo deste artigo é investigar as narrativas que estigmatizam a linha de ônibus 

474, produzindo sentidos a respeito da redução da maioridade penal na cobertura 
jornalística do O Globo. Concentramos nossa análise nas reportagens sobre os 

“arrastões” na Zona Sul do Rio de Janeiro, em setembro/outubro de 2015, especialmente 
naquelas que mencionam a linha de ônibus 474 que realizava o trajeto Jacaré–
Copacabana. Nossa hipótese é que a construção narrativa do jornalismo utiliza o 

argumento do medo na formação do consenso sobre a alteração das linhas de ônibus e 
legitimação da redução da maioridade penal.   

 

Palavras-chave: narrativas jornalísticas; representações; violência urbana; redução da 
maioridade penal; linha de ônibus 474. 

 

Introdução 

 

O medo faz parte de uma sociedade, equilibrando e trazendo civilidade para as 

relações sociais. Está no âmbito do inconsciente dos seres humanos. É um dos 

sentimentos mais primitivos e nos acompanhará eternamente. O problema do medo está 

quando ele nos cega, nos afasta um dos outros, nos paralisa. Sentimos medo mesmo sem 

saber se algo concreto vai acontecer. O medo está entranhado nas falas e no nosso dia a 

dia, reverberando sensações que podem alterar, inclusive, o próprio estilo de vida das 

pessoas. Nessa ambiência, a cidade aparece como pano de fundo das narrativas 

jornalísticas do cotidiano, produzindo sentidos e sendo ressignificada diariamente. Por 

essa perspectiva, direcionamos o olhar para as projeções de um discurso midiático do 

medo nos espaços urbanos.  

Nossa proposta é refletir criticamente sobre a “criminalização”3 da linha de 

ônibus 474, mais conhecida4 pelos seus usuários como “47 CRACK”, que circula pelo 

                                                 
1
Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40⸰ Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2
Doutoranda do curso de Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – 

erica.fortuna@gmail.com 
3 Nos moldes oferecidos por Kleber Mendonça (2014), Nilo Batista e Eugênio Zaffaroni (2003). 
4
 Segundo reportagens do jornal O Globo (2015). 
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Rio de Janeiro. Anteriormente, o trajeto era Jacaré (subúrbio) – Copacabana (Zona Sul), 

a partir de 2016, o percurso feito mudou para Jacaré – Centro. Ou seja, há uma alteração 

na rota que exclui bairros mais abastados da cidade. Isso, dentro do contexto que 

pressupõe uma “onda de crimes” no estado, supostamente em decorrência dos 

“arrastões” na Zona Sul do Rio, em setembro de 2015. Acreditamos que as narrativas 

jornalísticas sobre diferentes casos de violência urbana se “interrelacionam” 

(FISHMAN 1990), produzindo sentidos que contribuem na construção de consensos.  

Neste artigo, observaremos reportagens que associam problemas nos ônibus com 

crimes “aparentemente” praticados por jovens negros e moradores do subúrbio, 

processo que auxilia na estigmatização dos mesmos. Por conseguinte, os sentidos 

legitimam o projeto de emenda constitucional 171/93, cujo objetivo é a diminuição da 

idade penal como solução imediata e necessária à contenção de crimes. Graves questões 

sociais não são aprofundadas pelo O Globo, dando a ver que elas são discursivamente 

reduzidas a “problema” e “solução”5 quando o assunto é criminalidade no Rio de 

Janeiro.  

 

“Arrastões” na Zona Sul: clima tenso nas praias cariocas  

  

 

 

                                                 
5 Problemas quando afetam classes mais abastadas e soluções quando “identificam” culpados à serem encarcerados e, 

consequentemente, (mais) excluídos da sociedade.  
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20 de setembro de 2015, primeiro final de semana com altas temperaturas na 

cidade do Rio de Janeiro o jornal O Globo publica:sábado de sol tem arrastão no 

Humaitá. Grupo de jovens desce de ônibus e pratica uma série de assaltos (p.10). A 

foto da reportagem traz a reação de um banhista ao “ataque” na beira da água. Na 

legenda: Medo. Banhista reage ao ataque de jovem para evitar roubo. A memória do 

medo sobre aqueles arrastões de 92 é ativada. Apesar de ser um caso isolado (apenas um 

sábado), a matéria toma o acontecimento como problema contínuo, antecipando o medo 

e a violência que volta a “assombrar” as praias do Rio.  

As notícias não existem de forma isolada. Elas dependem do seu próprio enredo 

para formar um discurso contínuo, que pode passar por diferentes transformações. As 

narrativas podem ser ressignificadas constantemente, tanto pelo leitor como pelo 

próprio narrador de acordo com o contexto em que estão inseridos. Segundo Letícia 

Matheus (2011), os jornalistas “costuram” as coberturas jornalísticas através de elos de 

significação, formando uma rede de múltiplas intertextualidades. Através do conte xto 

em que as notícias se constroem, a apreensão dos fatos poderá ser direcionada a 

determinados sentidos, seja de forma intencional ou não.  

Em seus estudos sobre o medo, a autora constata que “a referência explícita a 

acontecimentos anteriores, pelo emprego do verbo voltar, dá entender que os fatos 

relatados a posteriori são continuação de outros ocorridos até cinco meses antes e 

classificados pelo jornal como „onda de terror‟” (MATHEUS, 2011, p. 16 – grifo da 

autora). Com a gama de notícias sobre violência que se “costuraram” em 2015, 

podemos observar uma “onda de terror” quando falamos em “arrastões”, como quando 

mencionamos outros casos em que jovens menores de idade foram responsabilizados 

pelos crimes. O ciclista vítima de um esfaqueamento na Lagoa, por exemplo, ocorreu 

quatro meses antes da “onda de arrastões”, mas parece fazer parte de uma mesma “onda 

de violência” que assusta a cidade, personificando os culpados.  

Este entendimento coaduna com os estudos de Fishman (1990) sobre uma 

suposta onda de crimes em Nova York. Ao pesquisar assaltos a idosos, o autor aponta, 

através de estatísticas policiais, que esses crimes, em verdade, diminuíram. Em conversa 

com repórter de um importante jornal, Fishman informou que as estatísticas por ele 

pesquisadas não estavam de acordo com o que estava sendo veiculado pelo jornal. O 

repórter, por sua vez, achou os dados pouco confiáveis e resolveu ignorá- los, além do 
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que, por questões editoriais, precisava escrever a matéria a respeito da “onda de crimes” 

que tanto estava sendo comentada na cidade.  

Curioso observar que a fonte primordial do jornalista eram as delegacias. Ou 

seja, para informar sobre crimes que se transformariam em pauta jornalística elas seriam 

confiáveis, mas para dispor sobre estatísticas que poderiam mudar totalmente o teor da 

matéria e os sentidos que ela produziria, já não era mais adequada. Em sua pesquisa nas 

redações jornalísticas, Fishman (1990) aduz ainda que os próprios jornalistas tinham 

dúvidas sobre veracidade da “onda de crimes” contra idosos, mas precisavam redigir 

matérias sobre o tema independentemente. Nesse momento nos questionamos: de fato 

existe uma “onda de violência” praticada especialmente por jovens no Rio de Janeiro?  

Se, como acredita Orlandi (1999), os discursos se relacionam com outros na 

construção dos sentidos, o medo que se produz a partir de uma suposta “onda de 

crimes” nos faz refletir sobre o contínuo de matérias jornalísticas que se entrelaça na 

construção desses discursos. Chamamos atenção do como a reportagem descreve os 

“arrastões” de sábado. O que poderiam ser casos isolados, independentes e até, porque 

não, corriqueiros de furtos e assaltos na Zona Sul da cidade, são colocados dentro de um 

mesmo “pacote”, estabelecendo e antecipando uma possível “onda de crimes” no verão 

carioca. Quando o jornal contextualiza os acontecimentos dessa forma é inevitável que 

o leitor se remeta ao “terror” de arrastões que foram narrados em verões anteriores, 

como mencionado no ano de 1992.  

Além disso, uma segunda questão paira sobre a responsabilização: o medo da 

violência exige o rosto de um culpado. Dessa forma, a condenação simbólica e 

antecipada de jovens negros e pobres parece suprir essa “necessidade”. Por conseguinte, 

o endurecimento de penas e a redução da maioridade penal aparecem como solução 

imediata. Mesmo que por vezes isso não seja explicitado nas matérias jornalísticas, o 

jornal produz tais sentidos. Em decorrência dessa linha de raciocínio, as questões 

estruturais da violência vão sendo silenciadas, visto que não são problematizadas por 

um jornalismo que se define como “verdade”.  

Na reportagem ora analisada, a associação de ocorrências é fundamental para 

categorizar a “onda de crimes” como “arrastões”. Há uma generalização das condutas, 

relacionando assaltos em diferentes ruas da Zona Sul aos “arrastões” nas praias. Tal 

associação responsabiliza um grupo específico, antecipando e nomeando “culpados” 

como “evidência de verdade”. A matéria, entretanto, não traz indícios de que os jovens 
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que praticam assaltos nas ruas da Zona Sul e os “arrastões” nas praias sejam os mesmos. 

A “certeza” se baseia apenas na identificação de um grupo associado ao desvio 6 através 

do estereótipo de um “bando” (O Globo, 20/09/2015, p.10) de jovens que moram em 

lugares mais distantes e vão à praia de ônibus.  

A ideia de uma “onda de crimes” presente nos discursos sobre os “arrastões” 

gera uma espécie de pânico coletivo na população. Nesse processo de disseminação do 

medo, importante buscarmos as contribuições de Zygmunt Bauman (2008), para quem o 

medo mais assustador é aquele em que não se tem um real motivo para senti- lo. Esse 

medo deixa as pessoas com a sensação de um suposto perigo eminente, ameaçadas por 

algo que pode acontecer a qualquer momento, mas que ao certo não se sabe quando ou 

se vai acontecer. É um sentimento de alerta constante. A sensação de insegurança 

permanente gera um pânico que torna as pessoas reféns, dentro de suas próprias casas, 

de “inimigos” desconhecidos. Por consequência, o caos social que se instala diminui o 

desejo de vínculos e trocas em grupo, segregando o espaço urbano e produzindo um 

sentimento de não pertença à população pobre.  

Para Bauman (2008), o caos social que se instala tende a inibir a sociabilidade, 

esvaziando o espaço público como local de encontros de diferentes classes sociais. O 

medo e a banalização da exclusão social estão presentes nos noticiários de violência. 

Isto ocorre porque, segundo o autor, a mídia costuma narrar o fato sem contextualizá- lo. 

Muitas notícias são passadas com dados objetivos e caráter espetacular, inibindo o 

espaço de reflexão, privilegiando, a priori, o acontecimento pontual.  Ao preocupar-se 

mais com a forma da informação do que com a problematização, a mídia muitas vezes 

gera informação desqualificada. São narrativas que reforçam o medo. Nesse sentido, o 

indivíduo/governante busca incessantemente medidas de proteção que acabam por 

estimular a própria violência. Se pensarmos no caso específico do Rio, temos como 

exemplo de segregação espacial e discursiva os condomínios fechados, o piscinão de 

Ramos e a suspensão ou alteração de linhas de ônibus que ligavam a Zona Norte à Zona 

Sul, como discutiremos mais à frente.  

O conceito de “pânico moral” desenvolvido pelo sociólogo americano Stanley 

Cohen (1972) nos ajuda a entender o apoio de grande parte da população a certas 

políticas de segurança pública no combate a violência. Pânico moral é um 

comportamento social que promove uma espécie de “histeria coletiva” das classes mais 

                                                 
6Usamos os termos “desvio” e “desviantes” nos moldes oferecidos por Howard S. Becker (2008). 
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abastadas contra certos atores que são marginalizados e encarados como ameaças 

morais. A mídia, através de um agenciamento discursivo, é parte fundamental na 

descrição e culpabilização de determinadas pessoas. Nas palavras de Cohen: “indivíduo 

ou grupo social que começa a ser definido como uma ameaça aos valores e interesses da 

sociedade; sua natureza é apresentada de modo estilizado e estereotipado pela mídia de 

massa” (COHEN, 1972, p. 1). Os “menores de idade”, nessa concepção, são os sujeitos 

responsáveis pela “onda de terror” que se estabelece através de uma “onda de 

violência”, provocando “pânico” por onde passam. 

 

“47 CRACK” e a estigmatização da linha de ônibus Jacaré - Copacabana 

 

Para compreendermos melhor os conceitos desenvolvidos acima, trazemos à 

discussão a matéria veiculada em 21 de setembro de 2015 pelo jornal O Globo: Linha 

474 tem rotina de “passe livre”, som alto e uso de drogas  

 

 

 
 
A linha 474, que liga o bairro do Jacaré ao Jardim de Alah, está 

no caminho dos últimos casos de violência na orla. Na tarde de 
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sábado, foi um ônibus que faz esse trajeto que saíram dezenas de 

jovens que fizeram o arrastão em Botafogo e no Humaitá. 
Ontem, em Copacabana, um veículo da mesma linha foi 

invadido. Um projeto da prefeitura, que vai racionalizar os 
ônibus no Rio, deve mudar o rumo do problema. Assim como 
acontecerá com outras linhas, ainda este ano, a 474 deixará de 

seguir até a Zona Sul, passando a fazer ponto final no Centro, na 
região da Candelária. (O Globo,21/9/2015, p.8). 

 
 A reportagem amedronta os leitores com a “onda de violência” na Zona Sul. 

Primeiramente, vincula diferentes casos de furtos e roubos que acontecem nessa região. 

O que poderiam ser considerados fatos isolados (e até rotineiros), no fim de semana se 

tornam elementos que configuram uma “onda de crimes” como os “arrastões”. Além 

disso, responsabiliza jovens que vêm de bairros suburbanos e que utilizam o ônibus da 

linha 4747 para chegar à Zona Sul. Observamos o estereótipo de que trata Cohen (1972) 

sendo desenhado pelo jornalismo do O Globo como uma “ameaça moral”.  

Ao mesmo tempo, o jornal representa o fim da linha de ônibus como uma das 

soluções para o problema da violência, enaltecendo as medidas adotadas pela 

prefeitura8. Essa prática discursiva “determina” o que é “bom” e “mau” para a cidade, 

materializando, discursivamente, a exclusão de moradores de bairros, como o Jacaré. A 

dificuldade de mobilidade urbana desses moradores, agravada pela suspensão da linha 

474, no entanto, é silenciada para legitimar as mudanças propostas pela prefeitura.  

A matéria começa com o jornalista narrando sua experiência em algumas 

viagens no ônibus 474, com o objetivo de comprovar o cotidiano de violência que 

acomete tal linha. 

 
Uma equipe do GLOBO fez três viagens em ônibus 474 no fim 
de semana, comprovando a rotina de medo a que os passageiros 

são submetidos. Jovens, indo para a praia, embarcam sem pagar, 
ouvem música alta, usam drogas e assaltam pedestres durante o 

percurso. Nas três viagens, nenhum veículo foi parado pela 
polícia.  
No sábado, por volta das 9h, o ônibus seguiu vazio e sem 

problemas. Na segunda viagem, que começou por volta das 11h 
no Jacaré, tudo parecia tranquilo, mas o clima logo mudou 

quando, em São Francisco Xavier, um grupo de cinco 

                                                 
7
Cumpre observar que, por muitos anos, Leonel Brizola foi culpabilizado por colocar ônibus  subúrbio –  zona sul em 

circulação, inclusive aos finais de semana.  
8
A publicidade veiculada logo abaixo da reportagem não é casual. Ela chama atenção pelo seu tamanho e por ser a 

única colorida da página, ou seja, tem um super destaque. O anúncio fala que a solução não é mais a linha de ônibus e 

sim a mobilidade limpa, branca, com ar condicionado e etc. O jornalismo vende o problema enquanto a iniciativa 
privada trás a solução. 
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adolescentes invadiu o ônibus sem pagar, aproveitando-se da 

porta de trás aberta. Um deles carregava uma caixa de som, de 
onde se ouvia, em alto volume, um funk que fazia apologia ao 

tráfico de drogas. 
Três pontos depois, outros jovens entraram e se juntaram ao 
grupo. Um deles trazia um celular que tocava outro funk em alto 

volume, provocando uma confusão sonora (O GLOBO, 
21/09/2015, p.8). 

 
Entre estereótipos e associações que estigmatizam os jovens usuários da linha de 

ônibus, evidencia-se um discurso criminalizante. Uma forma de narrar não atravessada 

por visões cristalizadas de mundo poderia minimizar a disseminação indiscriminada do 

medo e o olhar preconceituoso sobre jovens negros e pobres. A matéria não contribui 

para a discussão do laser e das difíceis condições de mobilidade urbana desses jovens, 

por exemplo, mas reforça o imaginário do medo e desqualifica práticas espaciais e 

sociais que “não estão em acordo” com a imagem de “cidade maravilhosa”.  

Parece que ele estava previamente inclinado a certas conclusões 

independentemente do que seria visto. Entretanto, não podemos culpar apenas o 

jornalista. Muitos podem ser os motivos que o levaram a redigir a reportagem dessa 

forma. Primeiramente, ele é parte do mundo e também está inserido em um contexto de 

medo e insegurança construído e reconstruído permanentemente. Suas concepções de 

mundo são “naturalmente9” carregadas de medo e preconceito, detalhe que demanda 

atenção, já que pode levá- lo a produzir o discurso dentro de um fluxo narrativo cíclico - 

conforme Ricoeur (1994) - dificultando a formulação de novos pensamentos. Ademais, 

existem os interesses redacionais na venda dos jornais. Estamos tratando de uma 

imprensa que atua conjuntamente como empresa e tem seus interesses negociais. São 

diversos atores agindo (de forma consciente ou não) no processo interpretativo e na 

produção de sentidos. 

Ainda na reportagem Linha 474 tem rotina de “passe livre”, som alto e uso de 

drogas, em dado momento uma expressão que consideramos importante ao processo de 

estigmatização e criminalização é utilizada: o “quatro-sete-crack”. A expressão é usada 

por passageiros do ônibus numa referência aos jovens que fumam cigarro e maconha ao 

longo do trajeto. Esses passageiros “de bem” são fontes que reforçam o medo dos 

“outros”. 

 

                                                 
9 Construídas a partir de um contexto histórico-social em que o narrador vive.  
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„QUATRO-SETE-CRACK‟ 

Alheios à regra que proíbe o fumo no ônibus, eles acenderam 
cigarros comuns e, em seguida, usaram maconha. A cena deixou 

os passageiros tensos.  
- Começou o aroma „quatro-sete-crack‟ – disse uma jovem a 
outra, que retribuiu com um sorriso nervoso.  

A fumaça só cessou quando o coletivo chegou à Praça da 
Bandeira. No Centro, o veículo passou diante de uma blitz na 

altura da Central do Brasil, mas os policiais apenas olharam para 
dentro do veículo. 
- Pena que não parou, para acabar com essa festa – sussurrou 

uma senhora para a mulher que estava ao seu lado com uma 
criança no colo.  

No Túnel Novo, chegando a Copacabana, o grupo que  ocupava 
a parte de trás do ônibus insistiu para que o motorista deixasse a 
porta de trás aberta. Ele informou que não era possível, pois 

havia uma blitz mais à frente. Foi então que um homem gritou: 
- Espalha, espalha que eles não param! 

Depois disso, o grupo se dispersou e passou a ocupar diferentes 
assentos. E o ônibus, de fato, não foi parado (O Globo, 
21/09/2015, p.8). 

 
 Chamamos atenção para algumas questões: preliminarmente, não podemos 

considerar a análise de três trajetos como um método quantitativo seguro para obter 

conclusões tão precisas, como, por exemplo, a de que o fim da linha de ônibus ajuda a 

acabar com a violência nos bairros próximos à orla. Além disso, o narrador se perde na 

investigação ao fazer certas constatações, como associar o funk ao perigo e à desordem 

urbana. A fala é preconceituosa com relação à música, pois destacar que os jovens 

ouvem certo tipo de música direciona os sentidos a partir da associação do funk ao 

crime. Com relação ao uso de maconha, a ideia de que quem comete um ilícito comete 

todos também contribui para culpabilidade dos adolescentes.   

O apoio da população ao fim da linha de ônibus 474 10 como prevenção aos 

crimes ocorridos nas praias da Zona Sul é uma consequência concreta do medo 

produzida por um processo simbólico. Nesse cenário, o jornal atua alinhando o discurso 

jornalístico ao discurso institucional da prefeitura, corroborando ações ineficazes que 

levam ao aumento da segregação na cidade.  

Outro aspecto importante a ser ressaltado sobre os “arrastões” é que os 

colunistas utilizam vocabulário mais forte para tratar do assunto, produzindo o 

sentimento de empatia com o “horror” e o medo da violência. Vejamos:  

                                                 
10 A linha 474 não foi extinta, mas alterou o seu trajeto. Atualmente, o ônibus faz ponto final em Copacabana e não 
passa por toda a Zona Sul da cidade.  
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No dia 26 de setembro de 2015, a jornalista da coluna “Panorama carioca” 

retorna com a expressão “quatro-sete-crack”. Apesar de intitular sua coluna com a 

expressão que estigmatiza a linha de ônibus, a jornalista tenta fazer uma crítica à 

construção do estereótipo do jovem negro, pobre e favelado.  

 

De terno Armani, sapatos Ferragamo, ele faz sinal para o 474 no 
Largo do Jacaré. Sobe, senta-se e liga o iPad. Enquanto compra 
on- line ações na bolsa de Nova York, pela janela passam 

borrões da Ria Ana Néri, do Largo do Pedregulho, do Campo de 
São Cristóvão. No fone, toca U2. A polícia para o ônibus lotado 

e a galera abre espaço para o grupo de policiais passr. Era 
domingo, e a maioria ia a praia no “quatro-sete-crack”. O 
insuspeito foi preso. O bacana era operador de um esquema 

milionário de lavagem de dinheiro. Um negro, de cabelo 
oxigenado, com um rádio na mão que tocava funk, ficou 
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boquiaberto, mas sorveu mentalmente cada detalhe que contaria 

depois para sua turma de sociologia da UFRJ (O GLOBO, 
26/09/2015, p. 12). 

 

Entretanto, ao final da matéria, podemos perceber a retomada do discurso que 

coopera com a segregação sócio-espacial: “suspeito é a polícia de não conseguir fazer 

um trabalho coordenado com outros órgãos sociais do estado para separar quem só quer 

se divertir de quem vai infernizar a vida dos outros na areia. (...) Não querem fazer 

plantão aos finais de semana? Os assaltantes, ratos de praia fazem”. Mesmo tentando 

refletir e questionar sobre pontos obscuros que envolvem a violência no estado, a 

matéria acaba por reafirmar a separação de pessoas e, de alguma forma, promove um 

agrupamento de pessoas na medida em que declara os responsáveis por delitos: 

assaltantes, “ratos de praia”.  

Na mesma página encontramos: Opinião: Sem integração. Nessa matéria, o 

jornalista fala sobre a deficiência das instituições públicas, cobrando integração entre os 

órgãos do poder público ligados à segurança, como a polícia e a justiça, diante da falta 

de diálogo que vem sendo destacada pelo jornal. Ao final, o retorno do discurso que 

criminaliza “menor de idade”, só que agora “clamando” pelo fim do ciclo de violência 

por conta das Olimpíadas de 2016. “O momento é propício, quando o Rio está de novo 

às voltas com um ciclo de violência envolvendo menores e também quando, no 

horizonte imediato há as olimpíadas” (p.12). Sendo assim, observamos que a 

problematização da violência está muito mais relacionada a interesses governamenta is, 

como o fim de certas linhas de ônibus e a “melhora” da cidade para as Olimpíadas, do 

que com a exclusão social que é latente em nossa sociedade.  

 

Considerações finais 

 

As narrativas jornalísticas do jornal O Globo formam representações que 

disseminam medo, insegurança e segregação de espaços na medida em que 

“selecionam” responsáveis pela violência na cidade. Dessa forma, as representações 

oferecidas do jovem “menor de idade” reverberam em toda a cidade, trazendo 

consequências concretas desse processo simbólico. O Rio de Janeiro encontra-se 

atravessado por discursos de uma “onda gigantesca” de violência que responsabilizam 

certos grupos como “infratores”.  
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Nesse sentido, observamos o alinhamento das narrativas jornalísticas com os 

discursos institucionais, tanto no que diz respeito a problematização da linha de ônibus 

474, quanto na redução da maioridade penal. Consequentemente, p leiteando segurança e 

proteção, parte da população acredita que extinção de determinadas linhas de ônibus, o 

aumento do encarceramento e o endurecimento da pena são medidas necessárias e 

urgentes, a “solução” imediata para diminuir a violência urbana. No entanto, tais 

atitudes podem contribuir sobremaneira na segregação sócio-espacial da cidade. 

Em suma, de acordo com a cobertura dos principais jornais cariocas, a sociedade 

“clama” por uma solução imediata que contenha a violência urbana. Nessa perspectiva, 

o jornalismo apresenta narrativas que parecem fomentar o endurecimento da legislação 

penal, apontando o jovem “menor de idade” como principal referência nos relatos que 

envolvem violência.  
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