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1. INTRODUÇÃO 

As relações entre a mídia e a criminologia midiática junto com o grande 

crescimento desenfreado da sociedade, passou a fazer parte do homem 

contemporâneo, no qual tem se pautado grande parte do seu conhecimento nos 

noticiários, sendo para muitos o seu único meio de informação, claro que seria 

irrelevante salientar que o mesmo é o único meio de se propagar informação, 

porque existem diversas outras fontes. 

 Segundo Zaffaroni (2012), a comunicação produzida pela mídia no que tange a 

fatos criminosos se configura numa espécie de criminolgia midiática. 

Contudo os meios de comunicação são um dos grandes aliados da formação da 

opinião pública, tem-se um grande populismo penal, pois tudo aquilo que ela passa 

gera uma vasta repercussão social, sendo perceptível que é um grande contribuinte 

para o crescimento carcerário, pois faz muitas vezes os cidadãos acreditarem que a 

solução da violência é o direito penal. 

Porém toda essa informação propagada acaba gerando muitos conflitos na 

sociedade, pois passam a julgar as pessoas e a forçar o judiciário querendo 

mudanças, achando que o direito penal é a solução para os conflitos sociais. No 

qual sem perceber a mídia cria um populismo penal, pois traz um discurso pautado 

no medo e na insegurança que meche com o emocional das pessoas e as faz 

propagar aquilo que lhes foi passado e passam a apontar certas pessoas como 

criminosas.

Assim, no primeiro capítulo, trata-se de demonstrar o conceito histórico e os 

aspectos de criminologia midiática posteriormente tratar dos assuntos relacionados 

ao tema.

O segundo capítulo, serão analisados a forma em que a mídia atua para a 

formação da opinião pública, no mercado de informações que vem crescendo e 

ficando mais competitivo.

No terceiro momento, serão abordados sobre a mídia e a construção do inimigo da 

sociedade, abordaremos sobre que são os inimigos da sociedade.
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Então até que ponto o discurso criminológico consegue mudar a visão do mundo 

das pessoas? Pois ela cria diversos graus de informações que são pautados no 

cotidiano e gera conflitos entre os próprios cidadãos e mesmos não percebem.

Por fim, espera-se que o presente estudo contribua no sentido de ampliar os 

conhecimentos acerca da criminologia midiática, sobre até que ponto as mídias 

conseguem influenciar na opinião da sociedade e sirva também de referência para 

outros acadêmicos e juristas, buscando com que estes reflitam sobre o tema, bem 

como sua necessária discussão e ampliação no ordenamento jurídico brasileira.
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2. JUSTIFICATIVA

Com a grande expansão da sociedade o homem contemporâneo tem-se pautado na 

informação, onde boa parte do seu conhecimento é baseada no noticiário. No qual 

com os avanços das mídias, as informações passaram a chegar com mais facilidade 

na vida das pessoas, passando a mídia a ter mais influência e consequentemente o 

jornal mais credibilidade, pois muitos dos indivíduos passaram a ter o noticiário 

como sua primeira ou até para alguns sua única fonte de pesquisa.

A criminologia midiática junto com o grande crescimento desenfreado da sociedade 

passou a fazer parte do homem contemporâneo, no qual tem se pautado grande 

parte do seu conhecimento nos noticiários da tv, sendo para muitos o seu único 

meio de informação, claro que seria irrelevante salientar que a mesma é o único 

meio de se propagar informação, porque existem diversas outras fontes como o 

rádio, a tv, o outdoor. Porém os meios de comunicação, são um dos grandes aliados 

da formação da opinião pública, tem-se um grande populismo penal, pois tudo aquilo 

que ela passa gera uma vasta repercussão social, sendo perceptível que é uma 

grande contribuinte para o crescimento carcerário, pois faz muitas vezes os 

cidadãos acreditarem que a solução da violência é o direito penal, pois cria a ideia 

que um pequeno grupo da sociedade são os grandes inimigos e essa pequena 

parcela deve ser coagida, para que a violência seja cessada.

Importante notar, por fim, que almejamos que o presente estudo contribua no 

sentido de ampliar os conhecimentos acerca de: a que ponto o discurso 

criminológico consegue mudar a visão do mundo das pessoas? 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

 Analisar a forma em que a criminologia midiática influência na visão da sociedade, 

e os problemas que esse meio de comunicação transmite, devido a sua seleção 

ao transmitir as informações. 

3.2 ESPECÍFICOS

 Analisar quais os fundamentos que a mídia acredita como soluções para os 

conflitos.

 Analisar até que ponto a mídia atua na formação da opinião das pessoas sobre 

os fatos criminosos;

 Analisar sobre as principais características que leva a mídia apontar determinado 

grupo da sociedade, como os inimigos da sociedade.
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4. REFERENCIAL TEÓRICO

Desde o século XIX, a mídia já tentava ter influência sobre as pessoas, onde 

utilizavam do seu poder de informação para julgar os criminosos, de maneira que 

os indivíduos que tinham acesso ao jornal passassem a seguir e acreditar naquilo 

que estavam passando. Pois tinham o intuito apenas de vender e ter lucro, e 

descobriram que a forma de acarretar o lucro era fazendo denunciação dos 

criminosos. Esse poder de persuasão foi fazendo parte de toda uma construção 

histórica, de modo, que o novo conceito criminológico da mídia tem os seus 

fundamentos na ideia de pena, acreditam que as soluções dos conflitos devem ser 

pautadas na pena, pouco importando se ela tem caráter retribucionista ou 

preventista.

Capez (2007, p. 1) sustenta que o Direito Penal é o ramo do Direito que tem como 

missão a proteção dos valores fundamentais para a subsistência do corpo social, 

tais como a vida, a saúde, a liberdade, a propriedade, etc. Contudo haverá sanções 

para quem não cumprir com as normas, e essa forma de punição chamamos de 

pena.

Além disso, Canavilhas (2007, p.05), afirma que [...] a espetacularização da notícia 

é consequência do domínio da observação sobre a explicação. A televisão procura 

prender o espectador, dando prioridade ao insólito, ao excepcional e chocante.

Com os avanços da sociedade, a notícia conseguiu chegar às pessoas de maneira 

mais rápida, e consequentemente a mídia passaram a ter mais influência, os jornais 

ganharam mais credibilidade, passando a serem os principais formadores de 

opinião pública. Sendo assim, com base nas informações exploradas pela mídia, a 

maior parte da população passa a se achar legitimada para abordar questões de 

ordem penal, passando a julgar os acontecimentos pautando-se naquilo que 

acredita ser verdade. 

Porém o discurso criminológico, pretende se pautar de acordo com conflitos sociais, 

ou seja, a sua maior preocupação é vender aquilo que irá causar repercussão, de 

modo que procuram sempre mostrar apenas um lado da história, escondendo a 
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outra possível versão dos mesmos fatos, e assim ela passa a ser parte necessária 

para o funcionamento do sistema punitivo estatal.

Guy Debord (1997, p. 14), por sua vez, diz que 

O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, 
como uma parte da sociedade, e como instrumento de unificação. Enquanto 
parte da sociedade, ele é expressamente o setor que concentra todo o olhar 
e toda a consciência. Pelo próprio fato de este setor ser separado, ele é o 
lugar do olhar iludido e da falsa consciência; e a unificação que realiza não 
é outra coisa senão uma linguagem oficial da separação generalizada. 

Diante do que foi relatado por Guy Debord acima, a mídia passa a ter o poderio 

dessa prática punitiva, pois tudo que é passado para a população, é aplicado na 

mesma forma contra os outros, passando o criminoso a ser julgado não apenas 

pelo juiz de direito, mas também pelo corpo social que acredita cegamente na 

punição para os conflitos sociais decorrente da prática criminosa. Vejamos na 

íntegra o que diz Dias ( 2013, P. 390)

Dessa forma, a mídia acaba configurando parte integrante do exercício de 
poder do sistema penal, pois tem o poder de criar o punitivismo popular 
(ou como aduz recente obra doutrinária o "populismo penal midiático")24, 
vez que impõe uma forma de analisar os problemas sociais de uma forma 
muitas vezes exacerbada. Com isso, é responsável por criações 
legislativas “às pressas” que vão totalmente de encontro com as garantias 
constitucionais. 

A comunicação construída pela mídia, em relação aos fatos criminosos, pode ser 

visto como criminologia midiática, que passa a fazer uma construção social no 

indivíduo, injetada pela informação.  A mídia faz o seu discurso analisando todo o 

contexto histórico do meio coletivo, onde promove mudanças ou ajuda a reforçar 

algo, passando a influenciar a sociedade que passa a se pautar na lei, de modo 

que cria uma mentalidade coletiva voltada para o discurso punitivista. 

Para Pierre Bourdieu, a televisão ao lado da internet, atualmente, apresenta-se 

como o meio mais eficaz para propagar as informações e criar opiniões na maior 

parte da população, pois são os meios que a população em geral tem acesso à 

informação, sendo muitas vezes o seu único meio de informação.  Vejamos:

Há uma proporção muito importante de pessoas que não leem nenhum 
jornal; que estão devotadas de corpo e alma à televisão como fonte única 
de informações. A televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre 
a formação das cabeças de uma parcela muito importante da população. 
Ora, ao insistir nas variedades, preenchendo esse tempo raro com o 
vazio, com nada ou quase nada, afastam-se as informações pertinentes 
que deveria possuir o cidadão para exercer seus direitos democráticos.
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Não obstante, cumpre acrescentar que a grande massa desse conteúdo já é 

pronto, onde não deixam espaços para críticas, sendo um grande problema, uma 

vez que os meios de comunicação são bem seletivos ao transmitir a informação, 

pois não informam o que realmente deveria ser informado, porém agregam outras 

atribuições, para que se torne mais atrativo a população, sendo que muitas  vezes 

esse discurso é algo sem fundamento (exploração do senso comum), que acaba 

criando uma grande manipulação, que gera uma vontade de se punir a qualquer 

custo.

A criminologia midiática acaba se tornando muito perigosa, pois cria um estereótipo 

da pessoa criminosa, passando a selecionar determinadas características para 

indivíduos que possam ser criminosos perante a coletividade.  Sendo na maioria 

das vezes, as classes mais carentes que podem a qualquer momento violar a 

legislação penal. Esse padrão é injetado no corpo social, se cria uma imaginação 

do bem e do mal, pessoas normais e que cometem crimes; esses sujeitos passam 

a sofrer uma violação da população, passando a não ter o direito de defesa, porque 

os cidadãos já estão enraizados com o discurso midiático que acreditam ser o 

correto.

A seletividade dos estereótipos pode se dar pela “observação das 
características comuns à população prisional”, por exemplo. De acordo 
com Eugenio Raúl Zaffaroni, “estes estereótipos permitem a catalogação 
dos criminosos que combinam com a imagem que corresponde à 
descrição fabricada, deixando de fora outros tipos de delinquentes 
(delinquência de colarinho branco, dourada, de trânsito, etc.).”12 (Dias, 
2013, P.387)

Contudo, a grande consequência é que essa influência além de ser injetada na 

população que não detém conhecimento jurídico, acaba também afetando nas 

decisões do poder judiciário, pois a sociedade acreditar que tem conhecimento e 

legitimidade começa a fazer pressões punitivas para o poder judiciário, afirmando 

que devem condenar o criminoso, pois é culpado; as vezes o acusado cometeu um 

crime que de acordo com o código penal a sua pena seria mais branda.

Desde o advento das revoluções burguesas, a mídia já se faz presente no corpo 

social. E com a constante evolução da sociedade, acabou se tornando o maior 

meio de comunicação, pois passou a ser o meio mais acessível de informação e às 

vezes para alguns cidadãos o único.
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A constatação de Niklas Luhmann não poderia ser mais precisa “aquilo 
que sabemos sobre nossa sociedade, ou mesmo sobre o mundo no qual 
vivemos, o sabemos pelos meios de comunicação”. (LUHMANNapud 
GOMES, 2015, p.62)

Com toda essa facilidade de se propagar a informação, a mídia passa a ter um 

papel de influência muito grande na vida dos indivíduos. Pois muitas vezes 

intervém no pensamento do cidadão, onde causa certos tipos de comportamentos e 

pensamentos diferentes no sujeito. 

Assim, muda toda a percepção de mundo do ser humano, pois segundo Gomes 

(2015, p.63), a informação que chega para as pessoas é uma realidade de segunda 

mão, filtrada e construída pelos jornalistas, que tem o único intuito de vender a 

notícia. 

O mercado da informação se tornou mais competitivo, pois, com o advento da 

internet, a comunicação ficou mais acessível e a mídia passou a ter um trabalho a 

mais para conseguir vender o seu conteúdo primeiro e ganhar credibilidade. Porém 

nessa competição por lucro, ocorre que os meios de comunicação se afastam do 

objetivo, e passam a cumprir papel opinativo, uma vez que se objetiva somente a 

comercialização da notícia. Ou seja, selecionam notícias que iram chamar à 

atenção do público, com intuito de que o produto “notícia” seja consumido desde a 

população carente até a classe média alta. Vejamos o pensamento de Gomes 

(2015, p. 63) na íntegra,

A máxima da objetividade jornalística é um mito. Não há notícia que esteja 
marcada pela pureza da imparcialidade humana, pelo simples fato de que 
a informação veiculada pela mídia é e sempre será o produto de uma 
interação do homem com a realidade que alcança e aprende. Informar 
pressupõe interpretar, e ao interpretar o jornalista deixa, inevitavelmente, 
com maior ou menor intensidade, que os acontecimentos sejam 
impregnados pelos seus valores e opiniões. 

Assim, percebe-se que a informação faz parte do homem contemporâneo, 

tornando-se o maior meio de influência dos cidadãos, interferindo no modo de agir 

e pensar. Segundo Gomes (2013, p.227) a mídia procura trazer uma informação 

que contenha valores e costumes da sociedade, que podem por intermédio de uma 

linguagem não tão culta ser propagados. 

A partir da construção de alguns doutrinadores, constata-se, que muitas vezes para 

se ter altos índices de audiência, os meios de comunicação não visam apenas 

informar, mas há uma intenção da “manipulação da informação”. Ou seja, de certo 
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modo utilizando o mito da imparcialidade da jornalística, pode tornar uma notícia 

sem fundamento em uma notícia confiável. Porém pelo simples fato dos meios de 

comunicação, como internet, rádio, televisão terem propagado, a mesma se torna 

verdadeira, pois a sociedade entende que é verdadeiro, e passa a enraizar a 

informação no seu dia a dia. Vejamos o que defende Gomes (, 2013, P.228), 

Se, a propósito de um acontecimento, a imprensa, a rádio e a televisão 
dizem que alguma coisa é verdadeira, será estabelecido que aquilo é 
verdadeiro. Mesmo que seja falso. Porque a partir de agora é verdadeiro o 
que o conjunto da mídia acredita como tal.

Contudo, a mídia às vezes é o único meio de informação do cidadão, de modo que 

irá procurar saber se a notícia é verdadeira. Onde Vestena (2008, p.19) afirma que 

existe uma homogeneização das informações, ou seja, a grande maioria das 

informações propagadas são iguais, de modo que o indivíduo ver a notícia em 

todos lugares como positiva, e todos ao seu redor também acreditam ser, não tem 

como não acreditar que não seja. Porém, isso se torna um grande problema, pois 

acaba intervindo e refletindo na vida de outras pessoas.

No entanto, mesmo a mídia sendo um dos principais influenciadores da formação 

da opinião pública, seria irrelevante salientar que ela é o único meio responsável 

por promover as opiniões, pois existem mais diversos meios de se propagar a 

informação. 

Porém nesse contexto desenfreado de informação, a mídia tem influenciado no 

convívio social, com notícias que são abordadas da forma que acreditam ser o 

correto e que acaba gerando desconforto na vida das pessoas e 

consequentemente o medo e a insegurança. 

No entanto, é perceptível que a mídia tem sido um grande contribuinte para o 

crescimento do sistema penal, passando até mesmo a ser um dos grandes 

responsáveis, pois a maior parte das informações retratadas sobre as questões 

criminais que chegam a população são por intermédio da mesma. Vejamos:

[...] Desse modo, a imagem que a população passa a ter do sistema penal 
é aquela que lhe é apresentada pela mídia, que, conforme demonstrado, 
via de regra, é a visão punitivista, típica do movimento de lei e ordem 
capitaneado pela classe dominante. [...] (BERMUDES, 2015, p.45)

Portanto, a realidade que os indivíduos têm é modelada pela notícia trazida pela 

mídia, de modo que suas opiniões, pensamentos, atitudes em volta da questão 
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criminal, é pautada com base nas informações do poder midiático, que se 

aproveitam do seu poder de informação.

Assim para alterar essa informação, segundo Gomes (2015, p.73) a mídia se utiliza 

de significados, que possam vir a chamar atenção da população como um todo, 

sendo palavras como crime, bandido, vítima, perigoso, insegurança, medo, 

corrupção. Ou seja, utilizam palavras chaves para convencer o povo dos sentidos 

atribuídos a elas, chamando à atenção do público e atingindo todas as classes 

sociais.

Nesta linha, Gomes (2015, p.73) aborda algumas definições de interesse da mídia,

[...] Da mesma forma que a mídia define a pauta de assuntos da agenda 
pública e determina, portanto, o que será de interesse e estará na 
preocupação das pessoas em seu cotidiano, ela também confere 
significados às palavras e, com isso, controla a opinião do público, 
inclusive e em especial quando o tema é o crime.  

Quando se trata de criminalidade, utilizam se de palavras que possam vir a trazer 

algum desconforto no ser humano, tanto positivo quanto negativo, onde pode gerar 

satisfação e rancor. 

Sendo assim Budó (2006, p.10), traz a visão do medo e insegurança que as 

pessoas passam a  ter sobre a visão do bem e do mal.

[...]. Nesse sentido, as notícias sobre crimes são tratadas sempre de uma 
forma maniqueísta. Dividem-se os dois lados da questão: o bem e o mal, 
sendo que de cada lado há um estereótipo a ser reforçado, e todos devem 
assumir os seus papéis. Uma questão importante a esse respeito é a 
própria seletividade dos criminosos dada no sistema penal capitalista, a 
qual é, como visto, baseada em um senso comum. Deve-se refutar o 
caráter fortuito de que sempre pessoas com as mesmas características 
sejam criminalizadas. 

Dessa forma, o bem e o mal viram o centro das relações sociais, onde as pessoas 

acabam se pautando nesse critério de seletividade para julgar o outro, o sujeito ao 

cometer um ato ilícito, tem muitas vezes a sua realidade distorcida. Nilo Batista, 

traz relatos em seu artigo “mídia e o sistema penal no capitalismo tardio”, que 

muitas vezes quem faz a fama do indivíduo considerando-o como criminoso é a 

mídia, pois com a grande intenção de gerar mais lucro e audiência, distorce a 

realidade dos fatos e aparenta que o criminoso é muito mais perigoso do que se 
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imagina; gerando medo na sociedade que acaba se sentindo insegura e passa a 

pressionar o governo e até mesmo os próprios cidadãos.

O autor Batista (2002, P.7), relata casos em como a mídia age para propagar a 

informação.

Não nos deteremos sobre o nível teórico dos editoriais. O âncora Boris 
Casoy repete sempre o mesmo bordão (“isto é uma vergonha” ou “isto tem 
que acabar”) sempre que não está compreendendo muito bem um assunto 
criminal. O Jornal do Brasil afastava do âmbito dos direitos humanos 
alguns acusados de tráfico de drogas que, “comportando-se como animais 
selvagens, não merecem qualquer comiseração”16. Um policial que, de 
Diadema a Cidade de Deus, lesse isto, poderia sentir-se incentivado a 
espancamentos; pobre dele, estaria – esteve – na primeira página. 

Assim, é perceptível que a mídia não é ingênua, propaga a informação de um modo 

que possa vir a trazer indignação nas pessoas, onde o acusado deve sofrer mais 

sanções, que merece passar por isso.  Utiliza-se de conflitos sociais, para se fazer 

uma seletividade populacional, pois argumentam que querem a paz na sociedade e 

que para isso acontecer determinados humanos, devem serem coagidos e caso não 

haja sanções para determinado ato, tem que ser criado novas leis, para a paz social 

voltar; com esse discurso manipula a sociedade que acredita ser a única solução e 

passam a sustentar essa ideia.

Os meios de comunicação possuem uma grande influência perante o processo de 

construção social, se tornando um grande contribuinte para apontar quem são os 

considerados inimigos da sociedade. 

Pinto (2008, p.2) afirma que segundo Jakobs o inimigo é aquele que se torna 

excluído da sociedade e passa a perder seus direitos e garantias fundamentais. 

Afirma também, que o direito penal do inimigo é uma eliminação ocorrida para 

garantir que fato futuro não ocorra, e não para garantir a imputabilidade de um fato 

ocorrido.

A mídia se utiliza de uma cultura do medo, influenciando condutas através de 

discursos que exploram o emocional das pessoas, imputam a insegurança acerca 

de determinados crimes, trazendo um sentimento de indignação nas pessoas; 

gerando grandes efeitos que podem causar paralisia social ou imediata 

imobilização social, podendo ser positivo e criando nas pessoas a certeza de que 

toda a violência vigente dos noticiários deve ser cessada.
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Loic Wacquant (2001, p.9-10) aponta uma distinção entre as pessoas más e boas, 

vejamos abaixo

Um terceiro fator implica gravemente o problema: o recorte de hierarquia de 
classes e da estratificação etnorracional e a discriminação baseada na cor, 
endêmica nas burocracias policial e judiciária. Sabe-se, por exemplo, que 
em São Paulo, como nas outras grandes cidades, os indiciados de cor ‘se 
beneficiam’ de uma vigilância particular por parte da polícia, têm mais 
dificuldade de acessa a ajuda jurídica e, por um crime igual, são punidos 
com penas mais pesadas que seus comparsas brancos. E, uma vez atrás 
das grades, são ainda submetidos às condições de detenção mais duras e 
sofrem as violências mais graves. Penalizar a miséria significa aqui ‘tornar 
invisível’ o problema negro e assentar a dominação racial dando-lhe um 
aval de Estado.

Tendo em vista o exposto acima, numa sociedade múltipla, acaba ocorrendo uma 

seletividade que configura um grupo da sociedade ao qual possuem determinadas 

características, e os levam a serem apontados como os inimigos da população. 

Esse recorte é feito para que a sociedade possa identificar quem são esses 

cidadãos, devendo ser combatidos, sofrerem sanções sobre todo o mal já causado.

Assim Garland, apud Costa (2016, p.14), pressionam as autoridades como o 

Estado para não ser tão omisso e também o poder judiciário, acreditando que o 

direito penal seja a solução, sendo exigida a criação de novas leis, que possam ser 

mais severas e que tragam uma solução rápida para a situação ocorrida. 

[..] o discurso difundido pela criminologia midiática atual invoca a revolta do 
público insistentemente, que compartilha o sentimento de insegurança e 
medo, para que exija medidas fortes de punição e de proteção. Não é 
outra a razão pela qual se afirma que a criminologia midiática adota um 
discurso neopunitivista e propõe que Estado adote políticas altamente 
criminais para a contenção da marginalidade. Além disso, ela é sustentada 
por uma sociedade excludente em que o medo do crime atualmente é visto 
como um problema em si mesmo, sendo que políticas específicas são 
desenvolvidas mais propriamente ocupadas em reduzi-lo do que reduzir o 
crime.

Nessa constante pressão do indivíduo para ocorrência da solução dos conflitos e 

da criação de novas leis, traz a insegurança para determinado grupo. Pois essas 

leis irão afetar diretamente aqueles que são considerados os inimigos, no qual 

segundo o noticiário são as classes baixas, negros e que provavelmente são 

moradores de zona periférica. 

Costa (2016, p.15), com esse discurso de política criminal, sugere que tenha o 

controle ou a redução para que se tenha a exclusão do inimigo e um Estado que 

seja mais controlador para que consiga frear e reverter tudo isso.
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Em seu artigo, Costa (2016, p.16) afirma que segundo Zaffaroni, a criminologia 

midiática, transmite a existe de um mundo de pessoas honestas frente a uma 

grande massa de criminosos, sendo identificados por estereótipos que os separam 

do resto do ciclo social, são afigurados de distintos e maus. Toda essa mediação 

tem a criação de uma separação de um eles e o nós, onde o eles são todo o mal 

devendo ser separados.

Costa (2016, p.17), continua citando Zaffaroni que diz que a criminologia midiática 

não fica apenas no estereotipo, mas sim busca um conceito mais amplo, trazendo 

características, análogas, criando semelhanças, de forma que todos sejam 

identificados como sendo de determinado lugar. Mesmo aquele que não pratica 

crime, mas por estar enquadrado nesse padrão possa ser identificado como inimigo 

da sociedade e deve ser perseguido e vigiado, pois poderá a qualquer momento 

praticar uma conduta que seja desviante e deverá ser coibido. 

Nesta linha, Carvalho apud, Costa (2016, p. 17) sugere que as vítimas 

enquadradas nesse papel são os jovens, negros, pobres e de periferia. 

[…] é esta configuração racista da forma mentis que rege o sistema 
punitivo nacional que renova discursos (sociais e criminológicos) que 
podem ser qualificados como “ciência” antimulata, nos termos propostos 
por Zaffaroni, e que sustenta práticas de controle social que têm no 
modelo escravagista seu referente imediato. Não por outra razão é a 
juventude negra a vítima preferencial da seletividade criminalizante das 
agências penais, conforme é possível perceber na análise dos dados de 
prisionalização.

Assim, identificado o perigo deve ser feito de tudo para coagi-lo, para que não traga 

mais insegurança para a população. Dessa forma, é utilizado todos os meios para 

separá-lo da sociedade, a fim de não causar mais danos e riscos.

No entanto, ao acompanhar os noticiários em relação aos crimes como homicídios, 

assaltos, é muito difícil que surja alguma notícia apontando os erros da autoridade 

policial, violências que as vezes são utilizadas de maneira equivocadas. Porém isso 

não é muito relatado, porque a importância é mostrar o papel de oque estão 

fazendo é de grande importância para garantir a segurança social.

Essa justificativa dada pelo noticiário permite que a população aceite como certo 

fosse, pois acredita que a polícia está fazendo o seu trabalho correto. Isso 
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possibilita que faça a execução penal em diversos locais, sem processo, sem 

mandado. 

Assim, a mídia demonstra para a população que quando um jovem na periferia é 

morto por policial, foi confundido por criminosos, e por consequência são reduzidos 

a meros danos colaterais, pois como afirma Borges (2013, p.231), isso são 

consequências  necessárias para garantir a manutenção da ordem e a segurança 

para que todos possam ter suas vidas normalizadas novamente, e essa pessoa por 

fazer parte do estereotipo do inimigo, uma hora iria acabar cometendo alguma 

atitude desviante.

Uma pesquisa realizada pela ONG Human Rigts What1 apontou que a polícia do 

Estado do Rio de Janeiro matou 8 mil pessoas na última década, contando que 645 

foram no ano de 2015, sendo que um tanto eram apenas negros. Porém a polícia 

afirma que essas mortes foram legitima defesa. Os relatórios comprovam que 

houve tentativa de acobertamento das execuções, pois a pesquisa afirma que 

algumas dessas mortes foram extrajudiciais, policiais atiraram em pessoas 

desarmadas, detidas, pelas costas. Onde alguns policiais envolvidos tentam se 

esquivar dessas situações para que não sejam descobertas, e utilizam de alguns 

meios para isso como ameaçando as vítimas, testemunhas.

A Human Rights Watch documentou esse padrão de homicídios e acobertamentos 

por parte da polícia no relatório Força Letal, de 2009, que expôs 35 casos nos quais 

havia provas críveis de que policiais haviam tentado encobrir casos de uso ilegal da 

força letal. Desde então, documentamos mais 29 casos, incluindo 12 que ocorreram 

nos últimos dois anos. Nesses 64 casos, 116 pessoas perderam suas vidas, 

incluindo ao menos 24 com até 18 anos. Os 64 casos refletem um problema muito 

mais amplo, segundo autoridades do sistema de justiça local, que disseram à 

HumanRightsWatch que muitos dos "confrontos" relatados pela polícia nos últimos 

1 A human Rights Watch é uma organização internacional de direitos humanos, não-governamental, 
trabalha em diversas localidades ao redor do mundo. É reconhecida por investigações aprofundadas 
sobre violações de direitos humanos. Ela busca mostrar uma realidade social, tentando de alguma 
forma da “voz a justiça”. Assim a partir de casos concretos de violações, a HRW se reúne com 
governos e organizações internacionais para proteger políticas e reformas legais necessárias para 
proteger direitos e garantias a reparação para vítimas de violações passadas. (Disponível em: 
https://www.hrw.org/pt/sobre-human-rights-watch) 
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anos no estado foram de fato execuções extrajudiciais. Estatísticas oficiais reforçam 

essa conclusão.

Porém essas notícias não chegam até a sociedade como um todo, pois a mesma 

recebe aquilo que lhe é passado pelos meios de comunicação, ao qual é 

perceptível que a invisibilidade social é claramente vista, pois, a criminologia 

midiática constrói o pensamento dos indivíduos na maneira de acreditar que existe 

apenas um grupo que dever ser separado, pois é considerado como inimigo da 

sociedade e deve ser coagido para garantir o bem de todos. 

Esse inimigo que é apontado o tempo todo, são aqueles que são visivelmente 

invisíveis na sociedade, passam a sua vida inteiras sendo invisíveis, pessoas que 

são classificadas como “não importantes” para as classes dominantes.

 Mas que passam a ser visíveis de uma maneira rápida quando cometem algum 

delito, pois estão ali para sofrerem toda a punição por um crime que as vezes a 

pena sofrida é muito maior do que qualquer ato, que acaba se perdendo o seu 

conceito restaurativo na vida desse cidadão.
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5. METODOLOGIA

No presente trabalho consistirá a priori em uma análise a construção do inimigo da 

sociedade. No qual o maior enfoque foi a questão da criminologia midiática, pois 

percebe-se que ela não é o único meio de influenciar na opinião dos seres 

humanos, porém é um dos meios mais eficaz existentes. As principais fontes de 

pesquisa serão os livros e artigos especializados. 

A pesquisa bibliográfica, consequentemente tem a finalidade de explorar os 

problemas que a mídia traz à sociedade, e a parte teórica tem relação com os 

eventos e fatos que será analisado sem a intermediação de outro observador.

O tema em questão, por suas características têm nos artigos e reportagens da 

imprensa uma fonte de pesquisa importante, notadamente nos casos emblemáticos 

sempre lembrando por sua própria pretensão limitada, não têm a mesma dignidade 

de artigos especializados.

Portanto a pesquisa realizada de forma exploratória onde para a obtenção de dados 

bibliográficos serão realizadas pesquisas em livros, revistas, artigos, e auxílio de 

sites da internet. leis gerais para uma melhor compreensão.
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