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(...) não nos colocamos em uma posição essencialista, e 
assim não podemos deixar de levar em consideração a 
contradição,  a  forma  histórica  do  sujeito  e  o  seu 
processo de individualização abertos para o equívoco, a 
falha, o deslocamento, a transformação. Eni Orlandi. 

Resumo: Pretende-se, por meio de enunciados provenientes de três revistas nacionais, 
mostrar  o  funcionamento  da  individualização  do  sujeito  pertencente  ao  crime  no 
discurso midiático.  Propõe-se que a individualização faz parte  do funcionamento do 
corpo social.
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Abstract:  This  work  intends,  through  enunciates  provided  from  three  national 
magazines,  to show the work of the subject individualization belonged the crime on 
media discourse. It was proposed that the individualization makes part in work of social 
body.
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1. Pondo as cartas na mesa
Em pontuações particulares acerca do discurso midiático (Souza, 2008; 2008a; 

2008b; 2009) sinalizamos que a mídia, como simulacro discursivo do Estado moderno, 

mobiliza por meio de representações alicerçadas no imaginário social que “o crime não 

compensa”;  isso  porque  ela  expõe  exemplos  rarefeitos  que  funcionam  como 

regularidades  legítimas  para a  generalização  dos  sentidos  atribuídos  ao crime  e  dos 

sujeitos envolvidos com ele. Trabalhando sobre a espetacularização da informação, a 

mídia  garante  tanto  a manutenção da sociedade,  como também se mantém no atual 

processo  de  competição  fomentado  pela  prática  mercadológica  do  capitalismo 

contemporâneo.

 A mídia – e isso teimamos em reconhecer – é uma instituição que se positiva em 

relação às demais instâncias de poder, por intermédio do direito de expressão que lhe é 

reconhecido.  Entretanto,  esse  direito  de  comunicar,  como  a  expressão  máxima  da 

democracia  pós-ditatorial  brasileira,  corrobora  a  administração  do  conceito  de 

cidadania,  inventada  a  partir  da  emancipação  do  Estado  moderno  e  da  constituição 

“jurídico-política” do sujeito (Castro-Gómez, 2005). Além disso, a mídia atribui a si 

mesma o compromisso de não só expor a realidade, mas investigá-la, de tal sorte que se 



torna completamente possível, senão imediata, sua relação com o Estado, responsável 

pela segurança pública, uma vez que se organiza por meio de técnicas jurídicas (código 

de  leis)  e/ou  órgãos  coercitivos,  como,  por  exemplo,  a  formação  dos  batalhões  de 

polícia.  A  transformação  dos  Estados-Nação  e  o  enriquecimento  de  determinadas 

províncias  deram  início  à  formação  das  cidades  e  a  transposição  do  poder,  antes 

atribuído ao exército, para a polícia, encarregada de vigiar as cidades (Foucault, 1979). 

Embora essa discussão seja demais interessante, porque nos remete a história e 

como ela vive entre nós através das estruturas, nosso propósito aqui insere uma parcela 

de diferença. A pesquisa que se concluiu, como disse anteriormente, tinha o propósito 

de analisar o funcionamento de formações e estratégias discursivas, abrindo-se para a 

possibilidade  de  dois  funcionamentos  (reclusão  ou  ressocialização),  mantidos 

linguisticamente  no  discurso  por  meio  de  modalizações  enunciativas,  práticas  de 

legitimação  de  verdade,  alusões  proverbiais  reconduzidas  ao  acontecimento  por  um 

princípio  de memória,  nesse momento,  prepara-se para analisar  o  funcionamento  da 

formação discursiva da perspectiva da individualização subjetiva. Veja o leitor que a 

individualização nos é tão cara nesse momento, uma vez que nos coloca do outro lado 

de formulações corriqueiras, como as das identidades, empreendidas por S. Hall e T. T. 

Silva, as quais eles dizem ser móveis e instáveis (Coracini, 2003). A possibilidade de 

invenção de identidades – não negamos isso – é possível,  pois senão o que seria da 

história se o homem não a movimentasse (nela interviesse) (Orlandi, 1996); contudo, há 

de se considerar o papel que as instituições exercem sobre os indivíduos, mobilizando-

os simbólica e politicamente, seja por meio das relações dos indivíduos consigo mesmos 

ou com os outros, seja com o universo da cidade e do patrimônio público ou privado. A 

responsabilidade insere-se justamente aí: onde acabam as possibilidades de invenção do 

sujeito para a entrada dos deveres implementados pelo Estado e demais instituições.

Desse  modo,  nossa  reflexão  consiste  na  revisão  bibliográfica  sobre  o  tema 

proposto  e  nossa  análise  conta  com  três  revistas  impressas  (Veja,  Época  e  Caros 

Amigos), em cujas publicações materializam-se o acontecimento da ação do Primeiro 

Comando da Capital (Grupo Organizado) na cidade de São Paulo, quando da semana 

em que se comemorava o Dia das Mães, de maio de 2006.

2. Entre laços e fitas desfeitas: as algemas da individualização
O tema da individualização do sujeito na mídia passa pelo processo e/ou jogo de 

identificações a que são suscetíveis os indivíduos no social. O social fundamenta-se na 



evidência da existência de um laço, um vínculo que une os grupos e os indivíduos, e, 

por  sua  vez,  parece  estar  funcionando  no  imaginário  urbano  como  um  elemento 

homogêneo. Ele pode ser entendido, conforme Guglielmi e Haroche, (2005: 6-7), como: 
L’esprit  de  corps  relève  en  effet  d’un  système  de  pensée  particulier  aux 
processus de socialization. Il  assure d’une certaine coherence les idées de 
conservation, de transmission, d’institution; il permet l’ancrage, l’inscription, 
la  possibilité  de  situer  l’autre  ou  de  se  situer  soi-même  dans  un  cadre 
psychologique,  social  et  materiel;  il  peut  encore  refléter  des  choix,  et 
notamment  reveler  l’adhésion  à  de  grand  principles  constitutifs  du  group 
considéré.

Nas  palavras  dos  autores  supracitados,  o  corpo  social,  como  a  expressão 

suprema da necessidade de um indivíduo de pertencer  a um grupo ou adquirir  uma 

identidade, dá-se mediante processos de relação que não exigem só a expressão de um 

sentimento de “pertencimento”, mas, sobretudo, necessita de um reconhecimento desse 

pertencimento. Assim, o que se diz quando não ocorre esse reconhecimento é que há 

segregações e exclusões se exercendo discursivamente no social e sendo, por extensão 

de nossa reflexão, materializadas na mídia. 

Assim, ouvimos dizer no cotidiano ou em publicações midiáticas coisas que não 

são inteiramente novidades ou que parecem disfarçar, pela trivialidade dos termos, seus 

efeitos  perversos:  Quarenta  e  um  agentes  da  lei  (...)  foram  mortos  numa  ação  de 

represália da quadrilha conhecida como PCC (Época, 2006); O homem que comandou a 

rebelião simultânea (...) é reconhecido pela justiça como líder de uma facção criminosa 

[...] é simplesmente condenado por assalto a bancos. (Veja, 2006); Esse é quase sempre 

o perfil de um preso pertencente ao PCC. Finge adaptar-se às normas da unidade [...] 

sempre  que  pode  faz  um  pedido  especial  para  se  livrar  de  uma  penitenciária  de 

segurança máxima para um Centro de Ressocialização [...] (Caros Amigos, 2006). Seja 

uma quadrilha, seja um assaltante, ou ainda um dissimulador, a individualização desse 

sujeito marginal obedece a uma racionalização (Foucault, 2006), que, embora não sendo 

política,  é  social.  Trata-se  verdadeiramente  de  uma  teatralização  das  posições 

(Guglielmi e Haroche, 2005: 7), já que em oposição ao estado econômico e ao bien-être 

que  se  definem  as  sociedades  contemporâneas  e  produz-se  a  segregação  desses 

indivíduos.

Compreender como essas formas materiais da individualização são produzidas e 

interferem na vida em sociedade, permite refletir sobre o modo como a subjetividade 

contemporânea é constituída,  pois ela é levada a uma estabilização por parte de um 

homem da moral, deixando de lado a possibilidade da inscrição do outro, do diferente, 



do caos – isto é,  a extensão da violência/crime -,  como ampliação da concepção da 

subjetividade, isto é, como intervenção ética da diferença (cf. Rolnik, 1992).

A mídia cria, tal como outras instituições, como o Estado, a guisa de exemplo, a 

imagem de  si  e  dos  cidadãos  administrando  o  conceito  de  cidadania  e  nação  tanto 

racional quanto legalmente. É como se para ser cidadão fosse necessário satisfazer ao 

perfil requerido pelo Estado, ser, por assim dizer, homem de bem, branco, pai, católico, 

proprietário, letrado, trabalhador responsável e produtivo. Caso não nos enquadrarmos 

nessas identificações pré-definidas pelo imaginário social, acabamos reclusos no âmbito 

da margem e da ilegalidade. 

O Estado é entendido como a esfera em que todos os interesses encontrados na 

sociedade podem chegar a uma “síntese”, isto é, como o lócus capaz de formular metas 

coletivas,  válidas  para  todos.  Para  isso  se  exige  a  aplicação  estrita  de  “critérios 

racionais” que permitam ao Estado canalizar os desejos, os interesses e as emoções dos 

cidadãos  em direção às metas  definidas  por ele  mesmo.  Isto  significa que o Estado 

moderno  não  somente  adquire  o  monopólio  da  violência,  mas  que  usa  dela  para 

“dirigir”  racionalmente  as  atividades  dos  cidadãos,  de  acordo  com  critérios 

estabelecidos cientificamente de antemão. (CASTRO-GÓMEZ, 2005: 176).

Vale a pena salientar que a segurança – haja vista a potencialidade desse tema e 

sua tessitura no trâmite do discurso midiático – adquire seu sentido precisamente na sua 

ausência, quando as incertezas e as fragmentações decorrentes dos avanços tecnológicos 

contribuem para a sensação do medo e da insegurança (cf.  Bauman,  2007).  Orlandi 

(2005), por sua vez, menciona que essa ausência que sentimos no social decorre da falha 

do Estado na implementação de suas políticas públicas. Ele, como articulador simbólico 

e político, se diz responsável e capaz de organizar a vida social, mas nesse movimento 

tal ideologia política falha, o que nos permite dizer que o dever do Estado encontra-se, 

ora, em sua completa efemeridade.

Em primeiro lugar,  quando tratamos da individualização do sujeito queremos 

dizer que ela não ocorre absolutamente sem a linguagem. Pelo contrário, a linguagem é 

a sua condição de existência, visto ser a língua a condição material do discurso, e este, a 

condição material da ideologia (cf. Orlandi, 2005).

Com  isso  endossamos  que  o  processo  de  individualização  parte  de  dois 

processos que acontecem em simultaneidade, a começar pela interpelação do indivíduo 

em  sujeito  pela  ideologia  (Pêcheux,  1988),  passando  à  sua  correspondência  já 

determinada,  por  que  é  histórica,  com  a  Forma-sujeito-histórica  capitalista  que, 



perfilada pela prática jurídica, determina o sujeito como responsável e livre ao mesmo 

tempo. É como se o assujeitamento, ligado à ambigüidade do termo sujeito (este com 

efeito significava tanto livre,  responsável,  quanto passivo e submisso),  exprime bem 

esta “ficção” de liberdade e de vontade do sujeito: o indivíduo é determinado, mas , para 

agir, ele deve ter a ilusão de ser livre mesmo quando se submete (Haroche, 1992: 178).

Portanto, atesta-se a existência do assujeitamento, contudo sua qualidade não é 

expressa em valor,  pois é possível  ocorrer nesse assujeitamento a falha no ritual  da 

interpelação ideológica. A falha é o elemento por meio do qual acontece a resistência, 

que dissocia o assujeitamento do sujeito à língua ou à ideologia dominante, produzindo 

o movimento do sujeito, dos sentidos e da história (cf. Orlandi, 2005; 2007).

Na atual situação histórica, tendo em vista aí o sujeito capitalista, tem-se que sua 

relação com a exterioridade dá-se por intermédio de sua relação com as instituições, e 

nesse  caso  particular,  encontra-se  a  mídia.  A  mídia,  na  condição  de  instituição  de 

circulação dos discursos lógica ou não-logicamente estabilizados, está inserida na lógica 

do  ideal  capitalista,  pois  se  pensarmos  na  língua  como  um  “trabalho  social  da 

linguagem”, e que a língua está disponível na mídia como “relação de produção”, sua 

ordem  discursiva  de  “difusão  de  informação”  é  apenas  ilusória  em  relação  ao 

acontecimento, à produção e circulação dos discursos. 

A  ideologia  de  mercado  no  atual  processo  de  globalização  é  a  centelha 

(necessária para o efeito ilusório) que pretende eliminar uma série de fatores decorrentes 

do desenvolvimento econômico com a finalidade de preservar o bem estar social, seja 

através  de  políticas  ou  simbolizações  em  torno  de  temas  concernentes  à  ecologia 

(desenvolvimento sustentável), à segurança (terrorismo), à migração (deportação).

Em última instância, a ideologia da igualdade (“todos somos iguais perante a 

lei”) apaga as diferenças inerentes ao sistema capitalista. A segurança, nesse sistema, 

diz que o diferente é perigoso e ele ameaça a ordem. Isso é o que acontece quando se há 

um conjunto de marcas  históricas,  sociais  e  lingüísticas  que permitem identificar  os 

sujeitos  que  ameaçam a  segurança.  Desse  modo,  a  diferença  é  inerente  ao  sistema 

capitalista, mesmo que sua ordem discursiva apague-a em prol da produção do efeito da 

homogeneidade.

3. Flagrando a individualização na discursividade



Após esboçarmos,  mesmo que restritamente,  nossas  filiações  de pensamento, 

preparamo-nos para  a  análise  dos  excertos  recolhidos  de  três  revistas  de circulação 

nacional e que tratam do acontecimento do PCC na cidade de São Paulo. 

Quarenta  e  um  agentes  da  lei,  incluindo  PMs,  policiais  civis,  guardas 

metropolitanos  e  carcereiros,  foram  mortos  numa  ação  de  represália  da  quadrilha 

conhecida  como  PCC  à  transferência  de  seus  líderes  para  o  presídio  da  cidade  de 

Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Os criminosos vingavam-se também da 

recusa aos pedidos, na verdade chantagem, de afrouxamento na rotina de seus líderes 

presos. (Época, p. 25).

Nessa  seqüência  discursiva,  podemos  notar  que  a  formação  discursiva  da 

segurança  prepondera  sobre  as  demais  possíveis.  Se  pensarmos  que  a  formação 

discursiva é aquilo que pode e deve ser dito, de acordo com Orlandi (2001; 2005) e 

Pêcheux (1988), a partir de um complexo ideológico determinante, podemos dizer que a 

indignação, como sentido da formulação, é o sentimento que, ao mesmo tempo em que 

une alguns indivíduos, exclui outros. Veja que a seqüência inicia com a descrição e 

quantificação de agentes mortos: Quarenta e um agentes da lei, incluindo PMs, policiais 

civis, guardas metropolitanos e carcereiros, foram mortos (...).

Além  disso,  na  seqüência  discursiva  a  atenuação  da  apresentação  dos 

“assassinos” permite a configuração de um sujeito-de-direito no discurso da mídia, um 

sujeito que, ao mesmo tempo em que tem o direito de se expressar, regula o dizer tendo 

em  vista  a  responsabilidade  do  dizer.  Assim,  diz-se  foram  mortos  numa  ação  de 

represália da quadrilha conhecida como PCC (...),  em que numa,  como elemento de 

determinação da circunstância, atenua o efeito causal que poderia ter sido dito com o 

uso de por causa de, em decorrência de etc.

Mas,  passando  ao  exame  do  “outro”,  isto  é,  do  sujeito  que  é  falado  no 

enunciado, o PCC, percebemos o sentido da transgressão produzindo seus efeitos em 

relação ao grupo nas seguintes expressões: ação de represália, quadrilha, os criminosos 

vingavam-se, chantagem. Ora, há, portanto, um apagamento funcionando no discurso da 

revista, produzindo identificações que se associam à ilegalidade e ao confronto direto 

com as  equipes  de segurança.  Além disso,  o funcionamento  da memória  através  de 

“represália” (represália em relação à que?) não é suficiente para apresentar os motivos 

que levaram o PCC a agir  em São Paulo. Portanto, essa formação discursiva que se 

materializa em face à prioridade da segurança e da exclusão dos sujeitos transgressores 



no social se individualiza, em relação ao fato de que como sujeitos encarcerados, os 

integrantes do PCC teriam, sob respaldo da lei, reivindicações a fazer.

Em síntese, o modo como as relações de produção estão em sintonia com as 

relações de força produz esses efeitos no discurso, individualizando o sujeito por meio 

de um discurso que se legitima como verdade e tem ampla circulação no cotidiano. As 

formações imaginárias,  por sua vez, como atribuições de sentido entre interlocutores 

(Pêcheux, 1969), contribuem para a cristalização dos sentidos veiculados pelo discurso 

midiático. Apaga-se a história constitutiva do grupo e, sobretudo, o discurso do PCC, 

com a finalidade de não se fornecer evidências de sentido que possam comprometer a 

imagem negativa do grupo na sociedade brasileira.

Vejamos  agora  como acontece  a  individualização  desse  sujeito  no  excerto  a 
seguir:

Esse é quase sempre o perfil de um preso pertencente ao PCC. Finge adaptar-
se  às  normas  da  unidade,  mas,  na  verdade,  faz  o  jogo  dos  interesses  do 
grupo. Sonha, e sempre que pode faz um pedido especial para se livrar de 
uma penitenciária de segurança máxima para um centro de Ressocialização 
(CR),  destinado  aos  de  baixa  periculosidade  [...]  O  Estado  não  cumpre 
sequer as normas que criou para ressocializar seus presos. Poucos estudam. 
[...]  menos  da  metade  trabalha  [...]  o  Estado  vangloria-se  do  pesado 
investimento que faz na construção de penitenciárias (...) (Caros Amigos, p. 
9).

Observemos  o  modo  como  é  construído  o  jogo  de  identificações  do  sujeito 

ligado ao PCC como transgressor: ele “finge”, “faz o jogo de interesses do grupo”, com 

a  finalidade  de  “se  livrar”  do  rigor  da  punição.  Desse  modo,  o  discurso  da  mídia 

apresenta o integrante do PCC como um sujeito dissimulador, chantagista, imputando, 

por assim dizer, o dever e a necessidade de puni-lo integralmente. Ao mesmo tempo em 

que diz isso, na seqüência critica o Estado por não prover a ressocialização daquele 

sujeito “O Estado não cumpre sequer as normas que criou para ressocializar... poucos 

estudam... menos da metade trabalha”. 

Conforme dissemos, há, portanto, duas formações discursivas articulando-se na 

seqüência discursiva. Uma que descreve o perfil do sujeito pertencente ao PCC e outra 

que descreve o papel do Estado na transformação desse sujeito. A individualização do 

sujeito ocorre justamente nessa passagem, em que o perfil do integrante do PCC quase 

sempre é o de “dissimulador”, aliado, ainda, ao fato de que poucos estudam, menos da 

metade trabalha. Ou seja, o sistema penitenciário não corrige, mas produz delinqüentes 

por que não são alfabetizados e não são trabalhadores. 



No  conjunto  de  saberes  disponíveis  de  uma  formação  discursiva,  o  sujeito 

apresentado  pelo  discurso  da  mídia  é  um  tipo  de  sujeito  cujo  imaginário  social 

antecipadamente  segrega.  O  analfabetismo,  segundo  essa  ideologia,  é  a  principal 

geradora do crime, pois há um consenso social de que a escolaridade está relacionada ao 

mercado de trabalho e, sobretudo, à civilidade, como a fronteira máxima da cidadania e 

do crime. Outra forte imagem que circula pelo cotidiano é a de que “o trabalho dignifica 

o homem”, logo, o indivíduo que não trabalha, no sistema capitalista, vive às custas dos 

demais, partindo para o crime.

Na história, a passagem do sistema penal medieval que corrigia a delinqüência 

por meio do suplício foi substituída pelo sistema penal moderno,  no qual a ordem é 

implantar no coração do sujeito o próprio sentimento de culpa a fim de transformá-lo 

em ser sociável e garantir o bem estar social. Contudo, no atual sistema de produção 

capitalista, o Estado culpabiliza a sociedade como a principal responsável pelo aumento 

do crime, sendo ele o grande responsável, na maioria das vezes, quando não investe em 

políticas públicas com o intuito de prevenir as transgressões.

Essa relação entre formações discursivas contíguas e co-existentes atesta o fato 

de que o discurso da mídia opera uma individualização baseada não só em formações 

imaginárias, mas também com o auxílio de outras instituições e discursos. 

No  fragmento  a  seguir,  vejamos  o  papel  da  metonímia  e  das  descrições  no 

discurso da mídia, como processo gerador de individualização: 
O homem que comandou a rebelião simultânea  de 73 presídios paulistas, 
provocou uma onda de atentados no estado e, ao que tudo indica, ordenou o 
cessar-fogo  aos  seus  comparsas  depois  de  100  horas  de  terror,  não  é 
reconhecido pela justiça como líder de uma facção criminosa. Aos olhos da 
lei,  Marcos  Willians  Herbas  Camacho,  o  “Macola”,  é  simplesmente 
condenado por assalto a bancos. (Veja, p. 42).

Podemos observar no regime de enunciação, além de processos de identificação 

do sujeito-objeto da reportagem, a atribuição de papéis e o desenvolvimento de funções 

pelo sujeito que produz o enunciado. Nele constatam-se dois funcionamentos: um que é 

o da descrição e outro que é o da asserção. 

A  descrição  tem  o  papel  de  apresentar  o  objeto  da  reportagem  do  texto 

midiático: “o homem que comandou a rebelião... ordenou o cessar fogo...”. Observe que 

o artigo determinado “o” é o agente da individualização do sujeito a ser apresentado 

pelo discurso da mídia, embora haja o anonimato funcionando na mesma formulação 

por meio da palavra “homem”, em lugar do nome do agente da rebelião. 



Quando  Michel  Pêcheux  formula  seu  conceito  de  interdiscurso,  a  partir  da 

remodelação do conceito de formação discursiva apresentado por Foucault – enxertando 

aí a noção de formação ideológica -, está justamente pensando a possibilidade de os 

discursos se apresentarem como pré-construídos, constituindo a formação dos discursos 

na atualidade material dos enunciados. É isso que acontece com aquele enunciado que 

irrompe na forma negativa “não é reconhecido pela justiça como líder de uma facção 

criminosa”, pois faz um jogo com a memória, abrindo a possibilidade de que, aquilo que 

não foi dito, tenha sido, como as descrições que iniciam a formulação e colocam em 

cena o trabalho do sujeito-jornalista: o papel de definir e explicitar o cotidiano (efeito de 

realidade) para o leitor.

No entanto, quando se passa ao exame do enunciado seguinte em que a asserção 

tem sua função especial, pois desloca o sujeito da enunciação da posição jornalista para 

a  da  justiça,  o  transgressor  adquire  nome  e  definição  “Marcos  Willians  Herbas 

Camacho...  é simplesmente condenado por assalto a bancos”. Nesse enunciado o que 

está em jogo é a identidade do sujeito transgressor. Na posição jornalista, o sujeito da 

enunciação atribui  a autoria  dos ataques e do cessar fogo ao “homem” indefinido e 

anônimo, que posteriormente identificamos como “Marcola”; na posição da justiça ele 

não afirma a mesma coisa. Desse modo, as formações discursivas estão definindo aquilo 

que se  pode e  deve  dizer:  o  jornalista,  como trabalha  com fatos  e  opiniões,  expõe, 

mesmo que precavidamente, a autoria da transgressão, atenuando estrategicamente por 

meio  da  indefinição  de  “homem”.  Trata-se,  mais  uma  vez,  de  preservar  a 

responsabilidade  do  dizer  em  relação  à  liberdade  de  expressão.  De  outro  lado,  a 

formação discursiva jurídica trabalha com a prova que lhe permite fazer afirmações, daí 

resulta o regime de enunciados que se encontram materializados e inter-relacionados.

Contudo a individualização acontece em ambos os casos, seja pela determinação 

lingüística, seja pela metonímia, sendo esta a função de tomar o grupo pelo membro. 

Neste  caso,  Marcola  é  a  individualização  do  PCC.  Como  a  sociedade  capitalista 

funciona por meio do jurídico, é praticamente impossível desviar da individualização. 

4. Existe chave para as algemas?
Embora a mídia se apresente como instância de denúncia do poder, é inegável 

que o discurso dela originado exerce um poder de fato sobre a opinião pública. Esse 

poder  advém  da  possibilidade  que  a  mídia  tem  de  selecionar  efeitos  discursivos, 

escolher conteúdos e imagens a serem divulgados, buscando influenciar o público-alvo, 



além da posição de autoridade que assume ao poder falar e do poder de dizer, que a 

maioria dos receptores não possui. Assim, o tratamento dado à temática da transgressão, 

é feito a partir de uma construção selecionada de imagens e de discursos, que exibem 

algumas facetas da realidade social, construindo a opinião por meio da fragmentação do 

real. Na perspectiva de conjugar a espessura histórica, o funcionamento lingüístico e as 

imagens  veiculadas  pelo  discurso  midiático.  A  mídia  constrói  todo  um  universo 

discursivo em torno da crise da segurança pública e do crime organizado no Brasil. 

(Souza, 2009. No prelo-1)

As  análises  ainda  mostraram  que  as  condições  de  produção  do  discurso 

midiático, afetadas pelo imaginário da segurança, estabelecem ligações entre formações 

discursivas determinadas, que associam o sujeito transgressor a não escolaridade e a não 

inserção no mercado de trabalho. A escola e o trabalho constituem, em última instância, 

os dois dos maiores pilares da ideologia capitalista. O “saber” e o “poder fazer” são, 

assim, conforme esse imaginário, capazes de transformar o sujeito, contudo, o Estado 

falha nesse ritual e cria, a seu modo, o circulo vicioso do crime.

A individualização, nesses termos, não se configura na auto-afirmação de uma 

identificação, mas a produção dela através de mecanismos discursivos específicos que, 

no social, tem mais a ver com a ética e a ideologia do que simplesmente com políticas e 

inclusão-exclusão. 
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