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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é investigar se os discursos extremistas empregados pelos programas policialescos
contribuem para dizimar o preconceito e a exclusão de indivíduos de certa camada social, ocasionando, ainda, possíveis
arbitrariedades do judiciário. Para tanto, faremos uma busca qualitativa de artigos, livros, e estudos estatísticos, bem
como  materiais  eletrônicos  como  documentários  e  entrevistas  para  refletir  e  fundamentar  nossa  análise.  Por  fim,
esperamos, com esta pesquisa desenvolver apontamentos que possibilitem expor que certas ideologias propagadas pela
mídia brasileira e que possam estar incentivando a população a acreditar em um estereótipo negativo relacionado a ex-
presidiários, isso poderia diminuir as chances de tais indivíduos se reintegrarem socialmente, e levarem uma vida digna
dentro e após o cárcere isso pode contribuir também para que a crise social que o Brasil atravessa se agrave.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Programas policialescos; reinserção social. 

1 INTRODUÇÃO

Ao analisarmos o sistema carcerário brasileiro, deparamo-nos com a constatação de Adorno
(2002) de que além de um aumento estatístico de pessoas que cometem delitos, houve também
uma mudança qualitativa dos crimes praticados. Todavia, na concepção do autor supracitado, o
Sistema de Justiça permanece operando a mesma tipologia de punições de três ou quatro décadas
atrás. Tal estagnação do modelo punitivo evoca a chamada crise no sistema criminal, que culmina
na superlotação de presídios, além da reincidência de crimes ocorridos após cumprimento da pena.
Temos ainda dados do Instituto  de Defesa do Direito de Defesa (IDDD),  em seu artigo titulado
“Liberdade em Foco” (2016), que aponta “o número de pessoas presas no país já ultrapassou a
marca de 600 mil, representando cerca de 300 pessoas presas para cada 100 mil habitantes”. Estes
levantamentos colocam o Brasil na quarta posição entre os países que apresentam maior massa
carcerária até então, permanecendo atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Diante do
exposto, questionamos a influência que os programas midiáticos podem exercer para a elevação de
punições no Brasil.

Tomando como ponto de partida a origem da criminalidade no contexto brasileiro, analisamos
dados do IBGE do ano de 2014 que apontam que aproximadamente 1,7 milhões de jovens estavam
fora da escola, sendo que cerca de 16% deles estavam na faixa etária entre 15 e 17 anos. Nesta
perspectiva, Neri (2015) ao indagar os motivos que levam um adolescente a sair da escola, revela
que, amiúde, a necessidade de trabalho prejudica o desempenho educacional, além de revelar como
evasão escolar e  pobreza estão intimamente ligadas.  Temos,  portanto,  um jovem que deixa de
frequentar a escola objetivando promover o sustento próprio e de seus familiares.

No livro “Crianças no Tráfico”, Luke Dowdney (2003) apresenta sua pesquisa onde objetivou
conhecer  crianças  e  adolescentes,  moradoras  de  regiões  periféricas  do  Rio  de  Janeiro,  que
trabalhavam para facções criminosas. Efetuou, portanto, entrevistas abertas, mas orientadas, com
25  crianças  e  jovens  do  sexo  masculino  que  estavam atuando  no  tráfico.  A  idade  média  dos
entrevistados era de 16 anos e 5 meses. Destes, 55% eram negros, 40% mestiços e 5% brancos.
Neste ponto podemos concluir  que no mesmo período etário  em que os jovens abandonam os
bancos escolares, motivados em sua maioria por problemas econômicos, um grande número de
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adolescentes  ingressa  no  crime  organizado.  Sabe-se  ainda  que  estes  jovens  apresentam
probabilidade de se integrarem à massa carcerária brasileira.

Seguindo os apontamentos colocados acima, o documentário titulado “Sem pena”, idealizado
e dirigido  por  Eugenio Puppo (2014),  traz uma análise  abrangente  do atual  sistema carcerário.
Neste,  é  revelado  que,  na  concepção  de  detentos  entrevistados,  o  principal  vilão  que  leva  a
recorrência de delitos e consequentemente o retorno ao cárcere é o preconceito, tendo em vista que,
nas palavras de um encarcerado entrevistado pelo documentário, “é muito difícil um empresário dar
chance  a  um  ex-presidiário”  (sic). Portanto,  este  estereótipo  de  “ex-presidiário”,  obstaculiza  a
reinserção  social  de  pessoas  que  cumpriram  sua  sentença  e,  de  acordo  com  o  culmina  na
reincidência, que gira em torno de 75%. 

Outro apontamento de suma relevância que os pesquisadores deste vídeo trazem, é sobre a
questão da divindade da pena, ou seja, o cidadão acredita na pena, acredita que quanto mais esta
seja aumentada, mais o indivíduo “pagará pelo o que ele fez”. Parte disso pode decorrer do discurso
midiático devido à audiência que este pensamento traz. 

Nesta perspectiva, é esclarecido então que o grande litígio do crime está entre o ter e o não
ter,  o  estar  incluído  e  o  estar  excluído,  ou  seja,  a  principal  motivação  para  crimes  advém do
interesse pecuniário, ou patrimonial.  Em contrapartida, a grande mídia dá uma ênfase maior em
crimes bárbaros de origem sexual, assassinatos em série, dentre outros, isto é, acontecimentos que
evocam  a  curiosidade  e  indignação  dos  espectadores,  eximindo  assim,  o  caráter  social  da
criminalidade. 

Neste  sentido,  a  revista  Carta  Capital  (2015)  publicou  uma  pesquisa  desenvolvida  pela
organização Intervozes que elencou os principais tipos de violações cometidos pela mídia, tendo
sido  está  selecionada  de  modo  aleatório,  dentre  as  quais  destacamos  aqui:  “desrespeito  a
presunção de inocência; incitação ao crime e a violência; incitação à desobediência as leis ou as
decisões  judiciárias;  e  exposição  indevida  de  pessoas”.  Tais  violações  suprimem  direitos
constitucionais inerentes ao cidadão, formando uma ideologia que influencia não somente a massa
populacional menos esclarecida, mas também parte do Judiciário, formado por pessoas detentoras
de alto conhecimento jurídico. 

Seguindo esse viés, o filme “Sem Pena”, ainda lembra que a mídia usa o crime como forma
de entretenimento, e assim impulsionando o judiciário a cometer uma serie de ilegalidades, e tal
ideologia enraizada nesses programas ajuda a fomentar o preconceito sobre determinados grupos
sociais podendo então “criminalizar a pobreza”. 

A  exposição  “Osso:  exposição-apelo  pelo  amplo  direito  de  defesa  de  Rafael  Braga”
apresentada ao Instituto Tomie Ohtake, em Julho de 2017, trouxe dados do Levantamento Nacional
de Informações Penitenciarias (2014) que revelam que “São quase 250 mil pessoas presas antes de
serem julgadas em primeiro grau jurisdicional, sendo que há evidencias de que uma grande parte
delas poderia responder ao processo em liberdade. O Brasil exibe, entre os países comparados, a
quinta maior taxa de presos sem condenação. Do total de pessoas privadas de liberdade no Brasil,
aproximadamente  quatro entre dez (41%),  estão presas sem ainda terem sido julgadas”.  Assim
evidencia-se que a presunção de veracidade é algo intensamente desrespeitado em nosso país.

Diante  desta  problematização,  esta  pesquisa  se  justifica  perante  a  necessidade  de
demonstrar  que  toda  construção  ideológica  disseminada  pela  mídia  pode  trazer  consequências
diretas para milhares de pessoas que se encontram em estado de cárcere, bem como suas famílias,
e influenciam na exclusão de grupos sociais  economicamente desfavorecidos,  além de afetar  a
realidade social brasileira. Ademais, as reflexões elucidadas no documentário Sem Pena, denunciam
um estado que se torna frágil e conivente com supressões de direitos inerentes ao cidadão, quando
se tem uma polícia que é avaliada por números, traduzido por quantidade de apreensões, tratando
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assim o ser humano como uma mercadoria. Deste modo constrói-se a ideologia de que uma polícia
que prende muito é considerada uma boa polícia, afastando assim o Brasil das políticas adotadas
em alguns países com melhores índices de reinserção social. 

Por fim, almejamos com esta pesquisa coletar informações de fontes bibliográficas relevantes
que  possam nos  oferecer  embasamento  para  analisar  a  possível  influência  que  uma  ideologia
elucidada em programas midiáticos pode exercer sobre toda uma estrutura social, que envolve tanto
as  pessoas  que  detém  conhecimento  jurídico  como  leigos  a  este  assunto.  Objetivamos,
especificamente,  investigar  a  forma  como  discursos,  muitas  vezes,  extremistas,  manipulam
pensamentos  e  atitudes  dos  telespectadores  de  mídias  e  telejornais,  e  de  tal  forma  podem
indiretamente ou não, manipularem uma sociedade. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa apresenta, de acordo com os parâmetros estabelecidos por Gerhardt e Silveira
(2009), abordagem qualitativa, tendo em vista que objetivamos promover um aprofundamento da
compreensão do grupo social formado por pessoas encarceradas. Seus objetivos se traduzem em
uma pesquisa explicativa, pois procuramos identificar fatores que contribuem para a superlotação
dos presídios brasileiros, bem como a reincidência. 

No que diz respeito aos procedimentos, nossa pesquisa se qualifica como bibliográfica, sendo
que  nos  apoiaremos  em  subsídios  teóricos  de  pesquisadores  e  ativistas  da  causa,  além  de
documentários e estudos estatísticos,  assim como pesquisas de intelectuais que se debruçaram
sobre o tema, como forma de embasar todos os apontamentos aqui construídos para que possamos
desenvolver um pensamento crítico e cientifico.

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Esperamos,  com esta  pesquisa,  que  seja  possível  investigar  a  forma como os  discursos
midiáticos influenciam na crescente onda de irregularidades cometidas pelo judiciário, bem como
averiguar se tais ideologias colaboram na progressiva superlotação dos presídios, assim como o
desrespeito à presunção de inocência.Pretendemos que seja possível, ainda, encontrar subsídios
teóricos que forneçam uma aceitável explicação dos motivos que levam o ser humano, mesmo os
juízes detentores de conhecimento jurídico, a serem coniventes com tais ideologias, de modo a
cometer graves violações aos direitos inerentes à pessoa humana.

4 CONCLUSÃO

Neste ponto da pesquisa, torna-se possível averiguar que a mídia tem importante papel na
construção da ideologia de uma sociedade, e que discursos extremistas podem levar a supressões
de  direitos  da  pessoa  humana,  levando,  assim,  de  forma  indireta,  a  arbitrariedades  judiciais  e
tornando o judiciário cada vez mais frágil frente à realidade dos presídios nacionais.

Diante disso,  a  presente pesquisa procura propiciar  uma visão realista  sobre cárcere,  de
modo que a população, como um todo, possa desenvolver uma visão mais crítica a respeito da
realidade  dos  presídios,  sendo  esta,  diferente,  amiúde,  do  que  é  apresentado  em  programas
policialescos. Deste modo, almejamos incitar o sentimento de indignação perante o desrespeito ao
devido processo legal, assim como, à dignidade da pessoa humana. 
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