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RESUMO 

SANTOS, J. P. P. S. O discurso policialisco que invade as casas da população 
brasileira: Guerra às drogas ou guerra aos jovens negros e pobres?. 2022. 51 
páginas. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Serviço Social – Centro 
de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve o objetivo de analisar elementos 

dos discursos propagados por programas televisivos policiais que justificam as ações 

do Estado neoliberal de cunho penal. Foi realizado uma análise crítica das falas dos 

apresentadores de telejornais investigativos para a identificação de narrativas que 

demarcam seus posicionamentos por meio de termos conceituais, compreendendo 

que a adoção das sentenças utilizadas estão intimamente conectadas a questões 

ideológicas. A metodologia da pesquisa consistiu por busca na plataforma de vídeos 

Youtube pelas sentenças: detenção; tráfico de drogas; Brasil. Optamos pela adoção 

dos filtros de tempo - limitando os vídeos a 1 ano de data de envio - e de contagem 

de visualização; escolhemos três vídeos que também foram exibidos em rede 

nacional. Concluímos na análise das reportagens que a ideologia dominante se 

manifesta nos discursos midiáticos na maneira em que esses se fundamentam em 

conceitos estigmatizantes para consolidar a figura do “criminoso”. Tais discursos, que 

apresentam-se de forma alarmista, ajudam a difundir a ideologia do controle, do 

juvenicídio e da necropolítica. 

 
 
 
Palavras-chave: Estado Penal; Racismo; Encarceramento; Guerra às Drogas; Mídia.



 
 

 

ABSTRACT 

SANTOS, J. P. P. S. The police discourse that invades the homes of the Brazilian 

population: War on drugs or war on black and poor young people?. 2022. 51 pages. 

Completion Work of Undergraduate Course in Social Work – Center for Applied Social 

Studies, State University of Londrina, Londrina, 2022. 

 

The present Course Conclusion Work aimed to analyze elements of the discourses 

propagated by police television programs that justify the actions of the neoliberal State 

of a penal nature. A critical analysis of the speeches of investigative TV news 

presenters was carried out to identify narratives that demarcate their positions through 

conceptual terms, understanding that the adoption of the sentences used are closely 

connected to ideological issues. The research methodology consisted of searching the 

YouTube video platform for the following sentences: detention; drug trafficking; Brazil. 

We opted for the adoption of time filters - limiting the videos to 1 year from the upload 

date - and viewing count; we chose three videos that were also shown on national 

television. We conclude in the analysis of the reports that the dominant ideology is 

manifested in the media discourses in the way in which they are based on stigmatizing 

concepts to consolidate the figure of the “criminal”. Such discourses, which are 

presented in an alarmist way, help to spread the ideology of control, youth and 

necropolitics. 

 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Criminal Status; Racism; Incarceration; War on Drugs; Media. 
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1 INTRODUÇÃO 

O discurso policialesco, validado por grande parte da população, sobre a 

existência de um perigo eminente e que há a necessidade de que os “cidadãos de 

bem” - que não transgridem as leis - se unam para que esse problema seja sanado, 

não decorre unicamente de um consenso pactuado por meio de percepções mútuas 

sobre a violência. Ele tem uma finalidade que precede essa ideia e faz parte de muitas 

estratégias imbricadas e bem executadas para que alguns corpos sejam vistos como 

inimigos, perigosos, incivilizados e indignos de "clemência". 

Entendendo a existência desse plano implantado desde o colonialismo e 

escravismo, que é recrudescido no Capitalismo, especialmente após a guinada 

neoliberal no Brasil, o Serviço Social em seu compromisso com a classe trabalhadora 

- expresso no Código de Ética da profissão - tem o dever de elaborar proposições para 

que a não criminalização de sujeitos “marginalizados” socialmente esteja presente em 

suas agendas de lutas. 

O assistente social, enquanto profissional que atua em meio dos conflitos 

decorrentes da relação capital-trabalho, depara-se com situações em que os 

discursos estigmatizados são proferidos pela própria população usuária. Discursos os 

quais, por vezes, atravessam sua vivência de maneira negativa e são repetidos sem 

uma análise do que ele realmente representa. Essa repetição acontece pelo número 

de vezes que essas frases de efeito são ditas e se tornam verdades quando 

associadas a “figurões” que adentram as casas em horários propositais na TV aberta 

falando sobre os perigos eminentes.  

Meu interesse nessa pesquisa parte primeiramente da aproximação com o 

tema da criminalização da juventude empobrecida que se inicia pela vivência cotidiana 

de ter crescido em bairro “marginalizado”, onde os processos que abordaremos nesse 

trabalho são escancarados. Na graduação esse assunto também me chamou 

atenção, agora na tentativa de entender a estrutura que reforça essa violação aos 

direitos humanos.  

Em um primeiro momento, na experiência do desenvolvimento de Iniciação 

Científica vinculada ao Projeto de Pesquisa Garantia dos Direitos Humanos e os 

impactos da realização das Audiências de Custódia em Londrina/Pr, estudamos as 

Audiências de Custódia e a prevalência da manutenção de prisões de jovens por 

tráfico de drogas. 
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Os resultados indicam a prevalência da prisão preventiva para os jovens com 
envolvimento em questões de drogas. Esse fato nos permite inferir que o 
projeto político ideológico neoliberal, que tem como base a criminalização da 
pobreza e diminuição de direitos avança, e contribui para a insegurança social 
e um alargamento da rede policial e ações punitivas. (ROCHA; SANTOS, 
2019, p.9) 

  

Foi possível compreender que todos os casos nos quais ocorreram a 

apreensão se tratavam de jovens moradores de bairros afastados do centro, e que em 

sua grande maioria foram detidos por crimes relacionados ao tráfico de drogas, 

resultado esse que explicita o direcionamento das políticas penais, para o 

encarceramento da juventude empobrecida.  

Na segunda experiência de Iniciação Científica, vinculada ao mesmo projeto, 

foi estudado a relação de alguns sujeitos encarcerados em Londrina na Casa de 

Custódia com o estilo musical RAP.1 A experiência foi muito rica de aproximação com 

os sujeitos reais de nossas pesquisas anteriores e concluiu-se que: 

 

O Rap é um importante instrumento de denúncia das atrocidades que 
ocorrem no sistema prisional. Utiliza-se de vocábulos próprios – gírias – para 
disseminar mensagens do dia-a-dia no aprisionamento e, para além dos 
relatos de convívio interpessoal, nos retrata problemas de saúde pública, 
abusos de autoridade e danos físicos e morais contra os enclausurados pelo 
sistema.. (ROCHA; SANTOS, 2022, p. 2) 

 

Na sequência participei do projeto de extensão “Aquilombando a Universidade: 

fluxos de educação e resistências entre Brasil, Angola e Moçambique” onde 

realizamos ações conjuntas com participantes dos países citados para o 

desenvolvimento de iniciativas que discutia-se a perspectiva dos Direitos humanos, 

bem como o “Socioeducação em Questão: execução das medidas em meio aberto 

nos Municípios de Pequeno Porte”2.  

 

A diversidade de participantes trouxe um ganho sensacional, pois pudemos 
compartilhar a importância do acompanhamento aos adolescentes autores de 
atos infracionais a partir da consideração de elementos estruturais, 

 
1 O estudo consistiu em revisão bibliográfica sobre a temática e pesquisa documental através da 

sistematização de um questionário aplicado na Casa de Custódia de Londrina (CCL), contendo um 
universo de 12 formulários preenchidos pelos sujeitos privados de liberdade, com 15 questões em cada 
um destes. 
2 O curso aconteceu em cinco encontros, por meio de atividades síncronas e aulas streamadas via 

youtube. Os ministrantes eram professores da UEL e de outras instituições, também envolveu outros 
profissionais e ativistas, além de contarmos com a presença de diversos artistas que realizavam suas 
intervenções ao vivo. 
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superestruturais, como também, sobre a consideração da particularidade das 
dinâmicas dos mesmos, considerando-as pessoas em processo de 
desenvolvimento, que possuem direitos a serem garantidos. (ROCHA; 
SANTOS; XAVIER; ZANARDI, 2021, p.3) 

 

No decorrer das atividades extensionistas, auxiliamos na produção de material 

e na equipe técnica do Podcast “Aquilomdando a Universidade” no qual recebemos 

convidados que discutem questões da contemporaneidade, numa perspectiva 

antirracista, anticapitalista, anticapacitista, antipatriarcal e antiproibicionista. Essas 

vivências, somadas ao interesse especial pela Comunicação, estimulou que esse 

trabalho de conclusão de curso tivesse como objetivo geral a análise dos discursos 

policialescos. 

A soma de todas essas vivências pessoais e acadêmicas culminou na 

propositura do TCC que abordasse a questão da seletividade penal, das políticas 

punitivistas e do encarceramento em massa. Neste sentido, o objetivo geral da 

pesquisa foi analisar elementos dos discursos propagados por programas televisivos 

policiais que justificam as ações do Estado neoliberal de cunho penal.  

Em um primeiro momento o recorte envolveria situações de notícias que 

envolviam furtos, roubos e tráfico de drogas, no entanto, após nos depararmos com 

os discursos enviesados apresentados na notícia nomeada como “Megaoperação na 

Cracolândia”, veiculada no dia 11 de fevereiro de 2022 pelo programa Brasil Urgente, 

exibido nacionalmente em rede aberta pela Rede Record de Televisão, optamos pela 

análise específica de notícias que abordavam a questão da Guerra às Drogas.  

Operações como a citada no enunciado ocorrem há décadas e bem como o 

jornalista relata: “é um problema que as gestões municipais e estaduais afirmam que 

colocarão fim e não há mudanças significativas” (VIDEO DA ANÁLISE PRÉVIA). O 

fator da zona de concentração dessa população estar próxima às regiões de 

preservação históricas do centro da cidade é estratégica, principalmente para que a 

repressão policial não seja tão intensa, visto que há tráfego de turistas na área e isso 

poderia afastá-los.   

Para Alves e Pereira (2021), o jogo de poder por trás das operações vai além 

do que realmente é noticiado pela mídia alarmista: 

 
Concluímos que as ações do poder público na Cracolândia paulistana, desde 
meados dos anos 1990 até 2010 — período que antecede a Operação Sufoco 
e os programas De Braços Abertos, Redenção e Recomeço —, estiveram 
articuladas com interesses do mercado imobiliário, além de responderem a 
apelos feitos pela mídia. (ALVES e PEREIRA, 2021, p. 481) 
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Os interesses expressos nas entrelinhas das ações policiais e respectivos 

noticiamentos, nem sempre se tornam evidentes, porém a sequência de palavras 

escolhidas tem a intenção de desenhar no ideário da população um cenário. No caso 

da fala do telejornalista para a conclusão da ideia ele se utiliza de palavras que 

conferem corpo aos personagens  

 

Usuário é um coitado que está lá se derretendo, morrendo, no meio de 
bandido que se esconde ali, gente perigosa pra caramba e traficantes pra 
caramba. Esse tem que ser tratado, agora, bandido tem que ir pra cadeia 
(VIDEO DA ANÁLISE PRÉVIA).  

 

Os termos “bandido” e “gente perigosa pra caramba” enfatizam que o perigo é 

iminente, caso não haja uma dura repressão por parte do Estado os “coitados” tem 

um potencial de se tornarem um perigo social. No entanto, na lógica da guerra às 

drogas há uma linha tênue entre aquele que é considerado usuário de drogas ou 

traficante, principalmente quando se trata de jovens negros e pobres. Em concreto as 

imagens mostram uma população que se encontra sob inúmeras vulnerabilidades, 

sentados e amontoados enquanto policiais atiram em sua direção com armas “não 

letais”. 

Figura 1 - Vídeo da análise prévia - Megaoperação na Cracolândia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página do Brasil Urgente no Youtube3 

 

Seria essa a forma de proteger os “coitados que estão derretendo” dos 

“bandidos traficantes”? Ou podemos observar que nada há de preocupação com a 

saúde e o bem-estar dessas pessoas que fazem uso abusivo de crack? Fazendo uma 

 
3 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=muGw_cYlZiM>. Acesso em 08 mai. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=muGw_cYlZiM
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relação com a teoria do jogo de imagens, proposta por Michel Pêcheux (1997), a 

capacidade dos interlocutores de se colocar no lugar do outro enquanto ouvinte é um 

fato na objetivação do discurso (PÊCHEUX, 1997, p. 83). Desse modo, quando 

escolhido termos como o supracitado, a incitação à sentimentos que levem seus 

ouvintes a simplesmente aderirem ao discurso pelo medo do risco que suas vidas 

correm caso duvidem é feita de forma muito articulada. Ainda utilizando da palavra 

“bandido”, podemos fazer referência a um discurso que se expande no Brasil nas 

últimas décadas, “bandido bom é bandido morto”.  

A partir dessas análises prévias, optamos por realizar uma análise crítica das 

falas dos apresentadores de telejornais investigativos para a identificação de 

narrativas que demarcam posicionamentos ideológicos. Entendemos que cada 

palavra utilizada está intimamente conectada a questões ideológicas, sendo elas 

resultado dos processos de interação social e materialização dos signos ideológicos 

que manifestam as diferentes concepções de realidade de cada sujeito e/ou grupo 

social. 

A metodologia da pesquisa consistiu por busca na plataforma de vídeos 

Youtube pelas sentenças: detenção; tráfico de drogas; Brasil. Na sequência, 

utilizamos o filtro de data do upload “este ano”4 e ordenar por “contagem de 

visualização".  Decidimos pela escolha de três vídeos que também foram exibidos em 

rede nacional e que constavam como os mais acessados.  

Para a compreensão de como se dá o processo de construção de mensagens 

com sentidos ideologizantes é importante recorrermos à Análise do Discurso (AD), 

pois é o campo linguístico que investiga as estruturas e escolhas lexicais a fim de 

determinar as possíveis formações discursivas presentes em determinados 

enunciados. Na AD o foco está no estudo do processo histórico-social que constitui a 

linguagem através da relação dos eixos interlocutor x enunciado x mundo.  

Desta maneira, pretendemos analisar o discurso que invade as casas da 

população brasileira todos os dias, impetrando o medo e construindo inimigos, os 

quais, por sua vez, alienam as pessoas em relação aos problemas sociais, 

econômicos e políticos que de fato atingem seu cotidiano.  

Em tempo, é essencial reconhecermos que a análise teórica sobre mídia, 

comunicação e jornalismo não é tema vinculado diretamente ao Serviço Social. 

 
4 “Este ano” refere-se ao filtro utilizado na pesquisa para delimitar o tempo. 
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Entretanto associado ao tema referido corrobora com a síntese de como as políticas 

punitivas impactam a vivência das comunidades.  
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2. CATEGORIAS IMPRESCINDÍVEIS PARA ANÁLISE: IDEOLOGIA E RACISMO 

 

Para o recorte sociológico que vamos nos aproximar neste estudo – a 

construção do inimigo por meio dos programas policialescos – recorremos a duas 

categorias fundamentais: ideologia e racismo. Categorias que são essenciais para a 

busca da compreensão do porquê de tantos corpos negros aprisionados. Neste 

contexto é possível observar a emergência de debates e movimentos que buscam 

explicitar o racismo que é propositalmente velado para fins de suavizar qualquer ponto 

de revolta. E, quando tratamos do recorte da realidade que se refere ao alto índice de 

jovens negros privados de liberdade por conta do delito/ato infracional vinculado ao 

tráfico de drogas, essencial se faz envolvermos nessas reflexões a questão da política 

de drogas, assentada no proibicionismo e administrada a partir da guerra às drogas 

 

2.1 IDEOLOGIA  

Buscamos nos aproximar do conceito de ideologia tendo como base a 

elaboração teórica de Marx e Engels na obra “A Ideologia Alemã”, os quais explicam 

o que é a ideologia expondo as relações de dominação de uma classe sobre a outra. 

A classe dominante enquanto detentora dos meios de produção e por sua vez da 

riqueza produzida, utiliza do poder advindo da dominação econômica, e por 

consequente dos corpos que necessitam se submeter a seus mandos, para induzir a 

classe dominada a pensar e agir de acordo com a amenização dos conflitos entre 

ambas. 

 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 
dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da 
sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A 
classe que tem à sua disposição os meios da produção material dispõe 
também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão 
submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos 
daqueles aos quais faltam os meios da produção espiritual. As ideias 
dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações 
materiais dominantes, são as relações materiais dominantes 
apreendidas como ideias; portanto, são a expressão das relações que 
fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua 
dominação. (ENGELS, MARX, 2007, p.72) 
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Os discursos ideologizados dizem respeito a naturalização da relação de 

subordinação em que o sujeito posto em desvantagem tem sua vida colocada em 

risco, nem sempre ou quase nunca é escancarada, justamente para que este em seu 

desejo mesmo que instintivo pela sobrevivência não se torne um risco para a 

manutenção do status quo. Nesse sentido não é interessante para a classe dominante 

que os mais prejudicados pelo sistema tenham ciência que a submissão acontece 

para conservação da lógica do capital e que lhes é suprimido os meios de subsistência 

justamente porque assim ficam ainda mais suscetíveis a incorporar discursos que não 

fora pensado por eles próprios.  

Enquanto instrumento para a construção de realidades ilusórias ou com 

recortes espetacularizados, a mídia é uma exímia porta-voz da ideologia das camadas 

dominantes. Para Gomes (2015, p. 58) ela se configura como “o locus ideal para a 

hipnose social por meio da repetição, da padronização, da reprodução alienante do 

visual”, e na contemporaneidade, estreitando relação com a internet, ela se perpetua 

com apelo ainda mais sensacionalista para manter sua taxa de audiência. 

 

O público tem acesso a uma realidade de segunda mão, filtrada e 
construída pelos jornalistas, que dirigem a atenção das pessoas para 
assuntos específicos, e por razões que vão desde conveniências de 
mercado até conflitos de interesses entre grupos de comunicação e o 
poder político e econômico. (GOMES, 2015, p.63) 

 

Entendemos esse público enquanto sujeitos que conseguem elaborar linhas 

racionais a partir do que é oferecido em consonância com o que lhes é empírico, que 

também tem sua capacidade cognitiva plena e consegue identificar quando há nos 

discursos midiáticos uma lacuna entre o que é noticiado e o que é vivenciado. Nesse 

sentido, ressaltando o êxito do telejornalismo investigativo brasileiro em adentrar as 

residências e disseminar ideias que, por vezes, atingem diretamente o grupo social 

do qual esses sujeitos fazem parte, percebe-se que há uma construção de sentido 

muito bem arquitetada.  

Compreende-se que essa relação de não subordinação, parte-se do 

pressuposto de que análises, linguagem, palavras, são “fenômeno ideológico por 

excelência” (BAKTIN, 2006, p. 26), portanto tem-se por obrigação situar a realidade 

histórica e social a partir de uma perspectiva crítica, capaz de compreender as 

contradições da sociabilidade burguesa considerando que fenômenos sociais são 



22 
 

 

construídos social e historicamente, afinal de contas, como ensina Marx, o concreto é 

a síntese de múltiplas determinações.  

Baktin (2006, p. 23), explica que o domínio dos signos, logo da linguagem, está 

na esfera ideológica que se materializa de diferentes formas, pois envolve a 

representação “do símbolo religioso, da fórmula científica e da forma jurídica, etc”, por 

isso, “cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas 

também um fragmento material dessa realidade. [...] Um signo é um fenômeno do 

mundo exterior”. 

Além disso, ensina que a determinação dos signos é construída a partir de leis 

sociais e econômicas. Toda essa noção de construção de significados se faz a partir 

do material, do que se apresenta na cotidianidade e faz de um símbolo um signo e 

sua utilização na construção ideológica do sentido. 

 

Existe uma parte muito importante da comunicação ideológica que não 
pode ser vinculada a uma esfera ideológica particular: trata-se da 
comunicação na vida cotidiana. Esse tipo de comunicação é 
extraordinariamente rica e importante. Por um lado, ela está 
diretamente vinculada aos processos de produção e, por outro lado, 
diz respeito às esferas das diversas ideologias especializadas e 
formalizadas. (BAKTIN, 2006, p. 27) 

 

Ou seja, é possível visualizar a partir de narrativas vinculadas, também, a 

difusão contínua da ideologia proibicionista, que a partir da retórica da guerra às 

drogas cria consensos nas classes populares acerca de uma questão que é muito 

mais complexa do que aparenta ser. A síntese dessa lógica discursiva se mostra 

especialmente quando se aborda a questão do tráfico de drogas, transparecendo 

marcas que denotam a posição ideológica que o emissor de opinião, no caso a dos 

apresentadores, pretende transmitir ao espectador e por consequência transmiti-los a 

novos signos.  

 

2.2 RACISMO  

Ao nos aproximarmos do Sistema Penal no Brasil nos deparamos com o 

racismo estrutural teorizado por Almeida (2019), onde ele expõe que essa questão 

não surge simplesmente de ações individuais firmadas na falta de compatibilidade 

entre grupos étnico-raciais distintos. Há um projeto posto em ação desde a 



23 
 

 

colonização com o intuito de, também pelas vias burocráticas, limitar o acesso aos 

direitos da população negra. 

 

Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas 
por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas 
fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por 
determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para 
impor seus interesses políticos e econômicos. (ALMEIDA, 2019. p.27) 

 

Assim, o poder centrado nas mãos de homens brancos em instituições públicas 

– o legislativo, o executivo, o judiciário, o ministério público, reitorias de universidades 

etc. – e instituições privadas – por exemplo, diretoria de empresas – depende, em 

primeiro lugar, da existência de regras e padrões que direta ou indiretamente 

dificultam a ascensão de afrodescendentes e, em segundo lugar, da inexistência de 

espaços em que se discuta o privilégio branco, justamente por não ser de interesse 

desse grupo discutir a dívida histórica… 

Essa dinâmica manifesta como questão étnico-racial não se configura 

simplesmente como uma expressão da questão social, visto que ela sustenta 

historicamente o antagonismo de classe específico do país, bem como explana 

Gonçalves (2018); 

 

O problema é que esta formulação, demasiada abstrata, não percebeu que o 
racismo estava entranhado no seio da classe trabalhadora não negra, que viu 
vantagens em se identificar com o ex-senhor de escravos (GONÇALVES; 
GÓES, 2017). O racismo é parte do processo por meio do qual o capitalismo 
tornou-se (e se mantém) sistema dominante (CALLINICOS, 1993); é esta 
arma de dominação que fragmenta a classe trabalhadora, em especial neste 
momento em que o capitalismo não pode mais integrar massas imensas que 
se tornam cada vez mais supérfluas, descartáveis; em que a barbárie não é 
mais momentânea, mas tende a se tornar regra (TOSEL, 2011); o que, aliás, 
não é novidade para os(as) ex-escravizados(as), que tiveram dificuldades de 
serem aceitos como parte das classes laboriosas e desde sempre foram 
considerados(as) classes perigosas. (GONÇALVES, 2018, p.520) 

 

O colonialismo é a chave para compreender o capitalismo em sua totalidade 

no Brasil e a questão étnico-racial inicia-se com a invasão portuguesa e consequente 

extermínio dos povos nativos da terra brasileira, os povos originários. Contudo, pela 

limitação do formato do trabalho, nos atentaremos nesse momento aos estudos sobre 

o escravismo do negro no país.  

Tal dominação presente até a atualidade nas relações sociais brasileiras, são 

enormes fragmentos de uma violenta estrutura escravista que objetifica o corpo negro, 
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o subalterniza, o criminaliza e o tira do convívio social, seja pelo acesso a direitos, 

pela morte ou pelo aprisionamento. Segundo Rocha (2020), essa lógica compõe a 

história do país, pois desde o contexto da escravidão, até a transição do império para 

a República, o que se fez foi buscar formar de extinguir a população negra do país. 

São inúmeras as legislações que colocam as pessoas negras, antes escravizadas, 

como criminosos em potencial.  

Somado a isso, a relação de desigualdade racial distancia o negro do acesso 

às políticas educacionais, de saúde, de assistência entre outros. Empurrando-o para 

as margens da convivência social até aprisioná-lo, para que assim, além de respaldar 

o estigma de incivilizados, também esteja longe do olhar paternalista dos brancos. 

Trancafiando-os em uma cela em um centro de detenção distante. 

 Podemos conceder às políticas eugenistas no Brasil, que iniciam-se no início 

do século XX, e seus famosos apoiadores, o fato de que há no país até os dias de 

hoje, uma maquiagem no que tange ao racismo estrutural.  As respostas  científica 

biologizante que passam a respaldar a segregação racial estrutural e institucional, ao 

traçar analogias entre o perfil corpóreo de pessoas mais suscetíveis a realizar crimes, 

encaixam como uma luva nas mãos acostumadas a transgredir o corpo negro. Diwan 

(2007) explicita a adoção de medidas para “purificar a raça” no Brasil com “o 

desenvolvimento de políticas públicas que controlassem a composição racial brasileira 

espelhava o empenho dos eugenistas e dos representantes do governo interessados 

na "elevação da pátria" (p.119) 

 Esse modelo se perpetua, mesmo no pós segunda guerra quando essas teorias 

caíram por terra com a tragédia do holocausto. Apoiadores de tal doutrina - bem como 

o escritor e higienista Monteiro Lobato - moldaram a consciência coletiva do brasileiro 

que passaram a explicar o racismo pelo viés biológico. Bem como Cesare Lombroso 

e Raffaele Garofalo, precursores da criminologia no Brasil, que realizavam uma 

relação entre o delito e o criminoso com base nas suas características morfológicas:  

Referente ao negro, o estereótipo social de jovem delinquente e criminoso é 
uma das principais construções. A colaboração do racismo científico para a 
formulação deste estereótipo se dispõe na relação dos estudos cranianos e 
a antropologia criminal, elaborada em 1876 por Cesare Lombroso, médico e 
criminólogo, em sua obra “O Homem Delinquente”, que colocava a 
criminalidade como algo inato ao ser humano, e por meio de análises das 
ossadas podia-se mensurar o nível dessa criminalidade. (CARVALHO, 2021) 
  

 O racismo e o encarceramento, sempre andaram lado a lado na construção da 

subjetividade brasileira. Desde o “pós escravidão” o homem branco sedento pelo 
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poder, empenha-se na criação de teorias que culminam em leis penais para 

criminalizar o negro, seja pela sua cultura ou pelas suas características biológicas. E 

quando há uma fundamentação científica que explica o porquê de determinado corpo 

oferecer um perigo social, a religião se ocupa do campo da espiritualidade explicando 

a falta de clemência para com determinados biotipos.  
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3. ESTADO PENAL E GUERRA ÀS DROGAS 

No século XX, a ideologia proibicionista torna-se grande mote para a 

criminalização. Rocha (2020) refere que a ideologia proibicionista tem seu fundamento 

no Puritanismo que, “com um discurso pautado na subjetividade religiosa”, camufla 

seu real "fortalecimento da base estrutural capitalista” (p.81), uma vez que as drogas 

foram importantes mercadorias na fase de acumulação primitiva. Este entendimento 

é importante, pois quando nos referimos à chamada Guerra às Drogas, nos 

remetemos a materialização do proibicionismo, que tem como único objetivo o 

fortalecimento do controle penal dos negros e pobres.  

O Brasil tem aderido a lógica proibicionista impetrada pelos EUA desde a 

década de 1920 e, durante o período da Ditadura Militar, também faz a adesão à lógica 

da guerra que persiste até hoje. Neste sentido, é importante pontuarmos que a guerra 

as drogas tem sido importante argumento para se justificar a implementação do 

encarceramento em massa, como também é salvo conduto para a aplicação da pena 

de morte oficiosa.  

O aprisionar pessoas no Brasil é um fato inexorável, temos a terceira maior 

massa carcerária do planeta, chegando ao número de 748.0095 pessoas privadas de 

liberdade. O que confirma a existência do encarceramento em massa e um Estado 

Penal, que em detrimento do Estado Social utiliza-se de severas e imbricadas políticas 

penais para a perpetuação da onda Neoliberal. 

Para Wacquant (2013) há uma ampliação da penalidade em detrimento da 

garantia dos direitos sociais. Rocha e Santos (2019)  levantaram que o autor 

demonstra como parte do projeto neoliberal o endurecimento das políticas punitivas,  

 

A direção decididamente punitiva tomada pelas políticas penais nas 
sociedades avançadas no final do século XX não deriva, portanto, do 
simples par “crime e castigo”. Ela anuncia a instauração de um novo 
governo da inseguridade social, no sentido amplo de técnicas e 
procedimentos destinados a dirigir a conduta dos homens e das 
mulheres[...] (WACQUANT, 2013, p. 39 apud ROCHA; SANTOS, 
2019, p.3) 

 

As autoras, com base em Wacquant (2013), Giorgi (2013) e Galard (2014), 

sintetizam que ao priorizar a economia neoliberal, os estados implementam o 

 
5 Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciarias (INFOPEN) de dezembro de 2019. 



27 
 

 

chamado Estado Penal, que em contextos de crises econômicas retiram o foco das 

questões de fundo estruturais, transferindo-as para esfera individual. Apontam que 

para Giorgi (2013 apud ROCHA; SANTOS, 2019 p.3), em meio da crise econômica 

que agrava as condições de vida, a “retórica conservadora se ancora na suposta 

necessidade de intervenções sobre a criminalidade, mesmo quando essa decorra das 

próprias ausências do estado”.  As autoras sintetizam que, 

 

[...] tanto na América do Norte como na América do Sul, a presença do 
estado se materializa em uma “não-presença” no que tange a garantia 
dos direitos socias e uma “super-presença”, no que se refere o 
fortalecimento de sistemas de controle penal. Wacquant (2008, p. 96) 
explica que a implantação da ideologia neoliberal se materializa em 
três transformações que estão intimamente ligadas “remoção do 
Estado econômico, desmantelamento do Estado social e o 
fortalecimento do Estado penal”. Os mecanismos de controle via 
sistema penal sofrem novas configurações na conjuntura neoliberal.  
[...] Finge-se resolver muitas das expressões da questão social dando 
o enfoque em apenas uma: crescimento da violência urbana. Um ciclo 
vicioso se estabelece, pois, o capitalismo neoliberal agrava a barbárie 
e finge a resolver aprisionando negros e pobres. As contradições do 
Estado penal e a repressão aos jovens que se encontram à margem 
da ordem econômica e social burguesa, aumentam conforme se 
aprofunda o projeto neoliberal de sociedade, analisa Wacquant (2013). 
[....]  (ROCHA; SANTOS, 2019, p...) 

 

No Brasil, essa lógica tem início na década de 1990, com a implantação do 

Neoliberalismo, a partir das metas estabelecidas no Consenso de Washington 

ocorrido em 1989. Wacquant (2018, p.25) discorre sobre o “desenvolvimento de 

políticas de segurança ativas e punitivas" e afirma que essas confluem em seis traços, 

os quais serão analisados para a constatação se este Estado se confirma no Brasil.  

O primeiro deles é o que autor denomina por “fim da era da complacência”, que 

juntamente com o estigma de incivilidade dos bairros “marginalizados” pressupõe uma 

norma/moral comum a todos, e os que fogem do padrão de bom comportamento são 

retirados do convívio. Eduardo Taddeo consegue sintetizar como se dá essa relação 

quando expõe que: 

 

Bem mais torturante para um povo do que ver a sua nação favelizada, 
é sentir na pele a criminalização incabível de todos os moradores das 
regiões favelizadas. É ter de engolir a seco, a amargura deixada pela 
violência psicológica, que lhe atribui culpas que não condizem com o 
seu comportamento. E não poder se defender das baterias covardes 
dos atentados contra a sua moral. É ser culpado, mesmo que se prove 
ao contrário. (TADDEO, 2012, p. 
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O segundo traço que Wacquant (2018, p.26) denomina por “proliferações de 

leis e aparatos burocráticos” e já se insere também no terceiro ponto que é o da 

disseminação de “[...]discursos alarmistas”, mesmo catastrofista, sobre a 

“insegurança, animado por imagens marciais e difundido até a exaustão pelas mídias 

comerciais [...]”. Dentre as semelhanças que constam na análise comparada do autor, 

ele expõe que: 

 

O terceiro traço dessas políticas punitivas é que elas estão por toda 
parte, espalhando um discurso alarmista, mesmo catastrofista, sobre 
a “insegurança”, animado por imagens marciais e difundido até a 
exaustão pelas mídias comerciais, pelos grandes partidos políticos e 
pelos profissionais da manutenção da ordem. (WACQUANT, 2018, 
p.26) 

 

Os gestores dessas políticas necessitam criar no imaginário da população a 

existência de um perigo eminente, contam com a ajuda das mídias televisivas que em 

seus canais exibem programas policiais propositalmente nos horários do almoço e do 

jantar do trabalhador tradicional, para justamente o penetrar com notícias de que há 

riscos por toda parte e que há a necessidade de se declarar uma “guerra ao crime” – 

quarto ponto desse discurso – que no Brasil caminha diretamente com a falácia da 

“Guerra às Drogas” como disserta Valois: 

 

A noticia de cada apreensão de droga serve para reforçar o orgulho e 
a ilusão de um trabalho policial bem feito, quando o objetivo final desse 
trabalho, acabar com o consumo de drogas, fica cada vez mais 
distante. Não importa, a apreensão de cinco, de vinte ou de cem 
quilos, a notícia vem da mesma forma: Polícia apreende 2 quilos de 
cocaína!; é sempre uma notícia boa, como se a polícia estivesse 
acabando com a droga do mundo[...] (VALOIS, 2019 p.365) 

 

O que deveria ser uma questão de saúde pública -que é o consumo 

desenfreado de substâncias psicoativas- torna-se um problema de segurança pública 

e, para a reinserção social do usuário cresce o número de comunidades terapêuticas 

– quinto traço – que tem por princípio a readequação de indivíduos à moral social 

vigente. 

O sexto e último traço que o autor pontua é o “alargamento da rede policial e 

um aumento absurdo da população atrás das grades”, o que já foi pontuado que se 

confirma no país. Lógica que se consolida nos últimos anos,  
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Portanto, o que se vê é o recrudescimento do “combate ao crime”, 
especificamente ao tráfico de drogas, roubos/furtos e a criminalização, 
exclusão, controle e segregação dos jovens pobres tornam-se cada 
dia mais evidentes. As instituições prisionais no país não 
acompanham o número de prisões decretadas, sendo elas preventivas 
ou condenatórias. (ROCHA;SANTOS, 2019, p...)  

 

Comprovando a existência de políticas focalizadas em encarcerar indivíduos, 

buscamos saber, portanto, quem são esses, e nos deparamos com os dados do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciária (INFOPEN) de 2016, que 

expressava que 64% dessa população é negra. Esse enorme número de negros 

aprisionados demonstram uma característica da sociedade brasileira: o racismo. 

Atualmente, o índice de pessoas aprisionadas tem crescido imensuravelmente e 

dentre essas  748.009 (INFOPEN, 2019) pessoas privadas de liberdade (em regimes 

fechado e aberto), composto por 711.080 homens e 36.929 mulheres, 44% tinham 

entre 18 e 29 anos e 64% é composta por pessoas negras 

Portanto, o medo que se é instaurado não parte simplesmente de concepções 

imaginárias da população. Quando esse grupo vê nos noticiários situações, como a 

do tráfico de drogas, que culminam na morte de traficantes, há uma tendência de 

naturalizá-las quando se referem a jovens pretos, pobres e periféricos. É visível o 

contraste que se cria entre o “traficante de drogas” das classes mais altas e o das 

camadas mais populares quando nas notícias que analisamos o primeiro encontra-se 

foragido e não é criado visualmente uma cena dele sendo enjaulado e algemado. Essa 

cena de terror psicológico \do sujeito sendo capturado, sendo dominado, na sequência 

sendo posto para argumentar ao seu favor diante de falas contendo acusações sendo 

proferidas de forma sarcástica  
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4. O DISCURSO DEFENSOR DA GUERRA QUE NÃO É CONTRA AS DROGAS, 

MAS CONTRA AS PESSOAS  

Os discursos policialescos defensores da guerra às drogas adentram as casas 

das classes populares brasileiras em horário proposital, sempre no horário do almoço, 

quando os trabalhadores têm uma pausa para a alimentação, pequeno descanso e 

acabam recorrendo às mídias tradicionais para se manterem informados sobre as 

notícias da região principalmente e também do resto do mundo. No final da tarde, 

quando esses mesmos trabalhadores chegam em casa, os programas também voltam 

a noticiar os perigos que convivem ao seu redor. 

 As mídias tradicionais não evidenciam que por trás de discursos 

criminalizadores há uma produção ardilosa na busca pela transformação de jovens 

que se encaixam nos padrões já abordados, em inimigos públicos. O dever cívico da 

população residente nos bairros mais empobrecidos em se compactuar com tais falas 

é ressaltado o tempo todo quando ela valoriza os denunciantes dos “bandidos” e ajuda 

no andamento das investigações.  

Para realizar a pesquisa buscamos em um primeiro momento classificar as 10 

emissoras de televisão mais populares no Brasil, de acordo com o Painel Nacional de 

Televisão (PNT), que apresentou o resultado de dezembro de 2021 medidos pela 

Kantar Ibope Media6.  

QUADRO I - Top 10 ranking PNT dezembro de 2021 

1º GLOBO 10,11 

2º RECORD TV 4,27 

3º SBT 3,39 

4º TV BAND 0,96 

5º TV BRASIL 0,35 

6º REDE TV! 0,30 

7º VIVA 0,22 

8º TV CULTURA 0,22 

9º RECORD NEWS 0,17 

10º GLOBO NEWS 0,15 

* Cada ponto equivale a cerca de 270 mil domicílios; ibope nacional. 

 
6 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-01>. Acesso em 06 de maio de 

2022. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-01
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Fonte: Agência Brasil 

 

 A partir desses dados buscamos no “Youtube” - plataforma de streaming que 

hospeda vídeos e onde essas emissoras também têm canal - pelos termos “tráfico de 

drogas” e “Brasil”. Como recorte filtramos para que as buscas ordenassem apenas os 

vídeos do último ano e os com maiores visualizações. Na sequência procuramos por 

três vídeos que tenham sido televisionados em rede nacional, cujas emissoras estão 

presentes no ranking acima, os quais foram: 

 

QUADRO II – Vídeos que foram analisados 

 

data Canal - 
Programa 

Tema Link Visualizações 
até dia: 

01/2022 RECORD 
TV 

Roberto Cabrini entrevista Pâmela Pantera, 
acompanhante de luxo condenada por tráfico de 
drogas 

https://www.youtube.com/
watch?v=RHY6Pz8wLZg 
 

1.511.016 até 
dia 09/05/2022 

08/2021 RECORD 
TV 

PF monitora os passos de uma organização 
internacional que unia traficantes, empresários e 
advogados 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZIm7LpWXe-4 

1.262.156 até 
dia 09/05/2022 

06/2021 REDE TV 28 MORTOS NA OPERAÇÃO JACAREZINHO 
TINHAM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE 
DROGAS 

https://www.youtube.com/
watch?v=M5qTCwhj6Xg 

890.728 até 
dia 09/05/2022 
 

 

  

 Após realizar os recortes que já foram mencionados, assistimos a cada vídeo 

por inúmeras vezes, na busca por elementos comunicativos nos discursos que 

expressassem os posicionamentos político-ideológicos, religioso, patriótico, 

proibicionista, de defesa da guerra às drogas e racistas.  

A técnica utilizada foi a Análise de Discurso, por possibilitar o estudo do 

processo histórico-social que constitui a linguagem através da relação dos eixos 

interlocutor x enunciado x mundo.  A partir de sua relação com o mundo exterior, o 

sujeito estabelece significados aos acontecimentos históricos, visto que “os fatos 

reclamam sentidos” (ORLANDI, 2020, p. 19). As conexões se formam com o aparato 

linguístico que o locutor apresenta previamente e, juntamente com os novos signos, o 

torna capaz de performar um enunciado e por vezes transmitir mensagens no 

processo comunicativo de uma forma multidirecional. 

 
Na realidade, a língua não é só um código entre outros, não há essa 
separação entre emissor e receptor, nem tampouco eles atuam numa 
sequência em que primeiro um fala e depois o outro decodifica etc. 
Eles estão realizando ao mesmo tempo o processo de significação e 
não estão separados de forma estanque. (ORLANDI, 2020, p. 21) 

https://www.youtube.com/watch?v=M5qTCwhj6Xg
https://www.youtube.com/watch?v=M5qTCwhj6Xg
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 Ao assistirmos reiteradas vezes os vídeos, os analisamos em separado e 

levantamos algumas falas emblemáticas, principalmente onde os narradores 

evidenciaram a adoção ideológica de sentenças que comumente são associadas a 

padrões morais da sociedade burguesa. Entretanto, algumas outras características 

que relacionam as notícias a falas propagadas que são de interesses diretos ao ideário 

racista de composição societária, também são evidenciadas nessas notícias que 

tiveram grande repercussão na mídia. 

 

 

4.2.1 MULHERES NO CRIME E A PERSPECTIVA MORALIZANTE DO FEMININO 

 O primeiro discurso que analisaremos, “Roberto Cabrini entrevista Pâmela 

Pantera, acompanhante de luxo condenada por tráfico de drogas” corresponde ao 

“Vídeo 2”, e se trata de uma reportagem que na internet já computou 

aproximadamente 1 milhão e meio de visualizações. 

 

Figura 2 - Vídeo 2 - Roberto Cabrini entrevista Pâmela Pantera, acompanhante de luxo 

condenada por tráfico de drogas 

Fonte: Página do Domingo Espetacular no Youtube7 

  

 A entrevista é feita com Flávia Tamayo, de 23 anos de idade, conhecida como 

 
7 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RHY6Pz8wLZg>. Acesso em 08 mai. 2022. 
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“Pamela Pantera”, atriz, modelo, corretora e acompanhante de luxo, que acaba de ser 

condenada a 8 anos de prisão por tráfico de drogas. O tom sensacionalista da 

reportagem é forçado por meio de música dramática e enunciados performáticos que 

enfatizam a relação entre “o poder e a perigosa combinação” fazendo alusão a 

profissão de “acompanhante de luxo” com a de traficante. O vídeo mostra sempre 

fotos sensuais da atriz e evidencia que é conhecida por protagonizar “milhares de 

filmes pornô”. 

 O entrevistador realiza perguntas dotadas de um viés moralista que coage a 

mulher a responder com emoção relacionada à tentativa frustrada, até então, de 

corresponder ao ideário de feminilidade imposta ao corpo da mulher. Questões como 

“A Flávia menina imaginava que você teria a vida que você tem hoje?”; “Você pretende 

ter filhos?”; “Como é que você vai contar para o seu filho, se um dia você o tiver, tudo 

isso que está acontecendo?”. 

  O sentimento de comoção causado por essas frases e o foco direcionado ao 

rosto, que o narrador chama de “olhar pesado demais para alguém com 23 anos”, tem 

a intencionalidade de demonstrar que se trata de uma fuga da naturalidade. Como 

evidência Carvalhaes (2015) em sua tese sobre como as mídias retratam as mulheres 

que se relacionam com o crime; 

 

Nesse sentido, nota-se uma tentativa de apresentar os atos dessas 
mulheres como reflexos de pressões sociais e/ou desequilíbrio, ao 
supor que, na verdade, elas queriam ter os filhos, pois esse é um 
desejo ‘natural” a todas as mulheres, mas as condições objetivas em 
torno delas, principalmente com o descaso e/ou abandono de um 
homem, as obrigaram a realizar tais crimes. É, portanto, como 
“anormal”, “vulnerável” e/ou “selvagem” que essas mulheres eram 
enunciadas nos discursos judiciários, científicos e/ou midiáticos. 
(CARVALHAES, 2015, p. 119) 

  

 A autora reflete que a busca por submeter a mulher envolvida com o crime a 

figura masculina é recorrente na história do jornalismo investigativo brasileiro, pois o 

que se é criado no imaginário da população é um olhar biologizante relacionado ao 

gênero, que não associa a figura feminina a tais atos.  

 É perguntado a Flávia se ela “usava pó para tentar agradar seus clientes”, então 

responde que se entorpecia para “dar conta do trabalho” de profissional do sexo, 

retratando assim a questão de classe presente nessa problemática. A mulher relata 

que trabalhando nesse ramo estava conseguindo a ascensão econômica que 

almejava, visto que “conseguia ganhar em um dia o que ganhava em um mês” em um 
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outro trabalho “normal” e para lidar com a violência sexual remunerada precisava se 

“desligar” da realidade estabelecida pelo machismo vivenciado.  

 Nos autos processuais, as denúncias que constam contra Pamela são de tráfico 

de drogas e associação, e segundo a entrevista ela foi autuada por difundir drogas 

ilicitamente para terceiras pessoas, sendo dois de seus clientes - um advogado e um 

dentista - que a denunciou. Nas conversas entre ela e um desses, que acabaram vindo 

à tona durante a entrevista, ele a pede cocaína e ela responde perguntando a quantia 

desejada. Um homem, cujo rosto não foi ao ar, nem mesmo teve o nome revelado, 

tem maior credibilidade perante a justiça e o repórter do que a jovem. Isso evidencia 

como o patriarcado se apropria da mídia para a execução de seu projeto misógino. 

    

A sensação de que a mídia tem dificuldades em compreender parte 
dos elementos subjetivos em trânsito na época presente se materializa 
no fato de a maioria das matérias coletadas analisarem o envolvimento 
de mulheres na criminalidade desde premissas duras e tradicionais de 
gênero, pautadas por enfoques psicopatologizantes, morais e/ou 
jurídicos. Logo, nota-se a dificuldade da mídia em apreender as 
configurações subjetivas atuais como relativamente novas, à medida 
que essas estão restritas a categorias de análise outrora cristalizadas. 
(CARVALHAES, 2015, p. 165) 

 

 Sem entrar no mérito do que corresponde à verdade ou não nessa exposição, 

o que temos acesso por meio das imagens e dos discursos estabelecidos é de uma 

mulher posta em rede nacional em extrema vulnerabilidade, denunciando a todo 

tempo que está sendo ameaçada e recebe somente perguntas referente ao seu 

entendimento moral quanto a situação. 

 Outro elemento interessante observado na construção da mensagem 

ideológica, que pretende-se passar no vídeo, são as escolhas das imagens passadas 

enquanto a entrevista está acontecendo. São figuras que vão sendo divulgadas, por 

vezes, sem qualquer enunciado, "despretensiosamente" ao fundo da entrevista. Como 

por exemplo a imagem a seguir que é exibida enquanto há o interesse de retratá-la 

como criminosa! Existe um jogo de fotos sensuais e um som de suspense que cria 

uma atmosfera de desassossego. 

 

 

Figura 3 - Vídeo 2 - Roberto Cabrini descreve Flavia Tamoyo 
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Fonte: Página do Domingo Espetacular no Youtube8 

 Em outro momento da conversa, mais ao final, quando é noticiada a sentença 

da mulher, o entrevistador pede que ela faça uma reflexão sobre sua vida agora “23 

anos, condenada por tráfico de drogas”. O tom utilizado agora remete a uma tentativa 

de gerar um abalo emocional em Flávia, que, por vez, começa a chorar. 

Concomitantemente são apresentados retratos dela que expressam uma outra 

composição de imagem, agora coberta por roupas e com o cabelo escurecido. O clima 

que se gera é de desproteção e de necessidade de clemência. 

Figura 4 - Vídeo 2 - Flavia Tamoyo momento de comoção 

 

Fonte: Página do Domingo Espetacular no Youtube9 

 Vale ressaltar que Tamoyo é uma mulher branca que embora esteja sendo 

retratada como uma “criminosa” ainda há um olhar piedoso da sociedade para com 

ela, na tentativa de encaixá-la em um padrão e reinseri-la socialmente. O mesmo não 

ocorre com as mulheres negras, pois segundo Carneiro (2020) essa relação com 

feminilidade não se encaixa em corpos que são descartados e objetificados 

historicamente; 

Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou 

 
8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RHY6Pz8wLZg>. Acesso em 08 mai. 2022. 
9 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RHY6Pz8wLZg>. Acesso em 08 mai. 2022. 
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historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, 
de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos 
parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que 
nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos 
tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres 
que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas 
ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas… Mulheres que não 
entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres 
deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos parte de um 
contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço 
de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. 
(CARNEIRO, 2020, p.2) 

  

 Essa realidade das mulheres negras é escancarada quando dados do 

INFOPEN (2019) apontam que 66,7% das encarceradas no Brasil são pardas ou 

pretas. Número esse que revela o descaso do Estado para com essa população e o 

racismo estrutural que é mascarado por camadas da sociedade que se beneficiam 

com a violência e subalternização dos/as afrodescendentes.  

 De acordo com a análise do discurso das conversas, entre Flávia e a equipe 

de reportagem, comparado com a análise feita por Carneiro (2020), pode-se inferir 

que a notícia de forma sensacionalista a fim de projetar no público o sentimento de 

que a mulher não pode ter autonomia sobre o próprio corpo e necessita da tutela do 

homem é um problema que a priva de suas liberdades. Porém quando se trata de 

mulheres negras esse sustentáculo não é válido, pois existem funções sociais pré 

definidas pela moral vigente, arraigada pelo racismo, que não encara esses corpos 

como dignos de solidariedade. 

 

4.2.2 RELAÇÃO CAPITAL TRABALHO E GUERRA AS DROGAS 

 

 O segundo vídeo a ser analisado tem 1.262.156 visualizações e aborda 

reportagem realizada por Jairo Bastos (J.B), sobre o descobrimento de uma 

organização de tráfico internacional de drogas, através da apreensão de um avião, 

encontrado pela polícia, caído no meio de uma plantação.  Segundo Bastos, "o grupo 

era formado por empresários do ramo da aviação agrícola, advogados, pilotos e 

integrantes da maior facção criminosa do Brasil”, especializados no tráfico 

internacional de drogas da Bolívia para o Brasil. 
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Figura 5 - Vídeo 3 - PF monitora os passos de uma organização internacional que unia 

traficantes, empresários e advogados 

Fonte: Página do Domingo Espetacular no Youtube10 

  

A notícia gira em torno do que é relatado como “uma das maiores operações 

ligadas ao tráfico internacional de drogas” e um esquema forjado para esconder os 

vestígios do crime. Esta prática de apagamento de provas é tão comum nessa 

organização, que é citada uma outra situação na qual uma das aeronaves teve uma 

queda que resultou na morte de um piloto. Sem dar as devidas notificações às 

autoridades de justiça e saúde, o corpo teria sido transportado para a família com a 

ajuda financeira dos  membros da facção. 

 Se comparada a uma exportadora de um tipo qualquer de produto para o 

exterior - como por exemplo da agricultura -, nota-se que não há essa chamada 

dramática, com a pretensão de se causar indignação na população. Jairo cita como 

aconteceu a queda do avião e consequente morte do trabalhador, 

 

Perto de uma área de pouso na Bolívia e acabou morrendo, a polícia 
federal descobriu que a facção providenciou rapidamente a remoção 
e a entrega do corpo a família, além de pagar uma indenização de 250 
mil reais pelo silêncio da família. (JB) 

  

 
10 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZIm7LpWXe-4> útlimo acesso em 24 de maio 

de 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIm7LpWXe-4
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O que se percebe nessa situação é que houve um acidente de percurso, o 

piloto veio a óbito, removeram o corpo e entregaram para a família juntamente com 

uma indenização de 250 mil reais. Quando lida a informação com os substantivos e 

adjetivos que foram escolhidos na frase para causar o efeito de um aglomerado de 

pessoas, nesse caso tidas como “criminosas”, - facção - também de velocidade nas 

ações desempenhadas - rapidamente - somado a quantia em dinheiro, cria-se uma 

atmosfera ameaçadora de crise.    

Fazendo alusão com o que já foi dito sobre a comparação com as relações 

trabalhistas, principalmente no atual estágio do capitalismo, a questão da submissão 

da classe trabalhadora ao processo de uberização11 e consequente adoecimento 

físico/psíquico - e muitas vezes a morte pela exaustão - não gera tamanha 

repercussão na mídia televisiva tradicional quanto as que estão ligadas à guerra às 

drogas. 

Outra questão que chama a atenção na matéria é o fato de que ao final da 

notícia, quando é apresentado um panorama da situação judicial da investigação, ele 

utiliza os termos “outro lado da moeda” referindo-se ao direito de resposta de um dos 

sujeitos citados, “Camelô”. O mesmo é apontado no início da reportagem como um 

dos maiores nomes envolvidos à rede organizada, e é afirmado que ele possuía quatro 

aeronaves utilizadas no tráfico internacional e um patrimônio não condizente com a 

sua ocupação. É informado, então, que por afirmar não ter relação com os crimes ou 

os “criminosos” a justiça não decretou a prisão dele. Também não é filmado sendo 

aprisionados, ou passando por interrogatórios inesperados, nenhum dos homens que 

foram apontados como parte do esquema. 

 

4.2.2 A ESPETACULARIZAÇÃO DO “FAVELADO” ASSASSINADO 

 

 O terceiro vídeo que analisamos trata-se do noticiamento de uma das mais 

letais operações policiais da história do Rio de Janeiro. A reportagem, comentada por 

Sikera Junior (S.J) e realizada por Rodrigo Assis (R.A), que soma aproximadamente 

 
11 Conceito empregado por Antunes (2018) para descrever o que ele chama de “nova era da escravidão 

digital”. Uma modalidade laborativa que tem a intenção de combinar “mundo digital com sujeição 
completa ao ideário e à pragmática das corporações” (p.42). 
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900.000 visualizações no Youtube, traz o caso de 28 mortos na “Operação 

Jacarezinho” e a possível relação desses com o tráfico de drogas. 

 

Figura  6 - Vídeo 4 - 28 MORTOS NA OPERAÇÃO JACAREZINHO TINHAM 

ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS 

Fonte: Página da TV A Crítica no Youtube12 

 

Logo no início da descrição o repórter Sikera se utiliza de “chacota” para 

apresentar o perfil dos sujeitos assassinados pela polícia, fazendo uma analogia entre 

os envolvidos e atividades que conferem ao “cidadão” um status social. 

 
Foram divulgados os nomes dos criminosos mortos durante a operação na 
favela do Jacarezinho...Todos estudantes de medicina, tudo queria ser 
padrinho da Universidade de Medicina de Harvard, tudo menino do bem. Já 
tinham cursado datilografia nuclear, outro formado em ciências ocultas[...] 
(SJ) 
 

 O apresentador em questão utiliza-se de discursos dotados de ironia, que para 

Bechara (2011) expressa um sentido contrário ao que se quer dar a entender, “Os 

mestres do humor usam o recurso da ironia” (p.747). O sadismo por trás da 

verbalização do enunciado traduz um adoecimento social, pois esse recurso da 

linguagem apresenta-se como uma forma de capturar o público pela presença de uma 

comédia inserida no drama apresentado.  

Não há qualquer simetria nas comparações utilizadas por Sikera para 

relacionar os jovens assassinados com estudantes de medicina e demais profissões. 

A pergunta que nos cabe fazer é quantos desses jovens se tivessem acesso aos 

 
12  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=M5qTCwhj6Xg> útlimo acesso em 24 de maio 

de 2022. 
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direitos, não formariam-se médicos, cientistas, maestros, pintores, etc.. ao invés de 

terem sido dizimados? Desta forma, a ironia analisada a fundo é verdadeira. Não são 

grupos de médicos ou estudantes de medicina recebidos pela polícia a tiros. Tornam 

justamente os jovens da periferia alvos do juvenicídio, que quando não os mata, 

prende. 

Figura  7 - Vídeo 4 - Apresentador (S.J) ironiza a morte dos 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página da TV A Crítica no Youtube13 

 Outra questão é a adoção da expressão “cidadão do bem”, que faz parte de 

uma estratégia discursiva ideológica, muito utilizada por parte dos autointitulados 

“detentores da moral e do bom costume”. Nos últimos anos tem ganhado adeptos dos 

grupos de direita e extrema direita onde tal figura se encaixa com facilidade, 

 

Ela condensa anseios distintos, desde a defesa liberal da propriedade 
privada até o extremo conservadorismo dos costumes, na medida em 
que produz e se estabelece sobre o expurgo de seus antagonistas: os 
“vagabundos”/ “bandidos” e, agora, também os “comunistas”, 
“esquerdistas”, “feministas”, “gayzistas”etc. (COSTA, 2021, p.7) 
 
  

 Na sequência da primeira fala do apresentador, a entrevista fica por conta do 

Rodrigo (R.A) que continua a reproduzir falas na tentativa de se pressionar o 

entrevistado, Dr. Marcos Amin (M.A) - delegado da Delegacia de Combate às Drogas 

(DECOD) - a aderir ao discurso moralizante. Marcos (M.A) discorre sobre a afirmativa 

de se falar constantemente sobre a polícia do Rio de Janeiro ser a que mais mata no 

mundo, mas em contraposição “em nenhum lugar do mundo ela é recebida por 

granadas e fuzis…”. O entrevistado relata que houve a morte de 30 policiais no último 

 
13  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7ZNzgWEbN4A> em 1:21:43 ; útlimo acesso 

em 24 de maio de 2022. 
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ano, porém esse número representa uma queda brusca com relação aos anos 

anteriores,  e o mesmo a justifica pela adoção de políticas policiais mais duras.  

 Mais adiante Amin (M.A) afirma que “a gente não pode se acovardar diante da 

criminalidade”, traçando uma barreira entre o nós e o eles, onde o eles - mortos na 

chacina - representam um inimigo que deve ser combatido e o nós - expresso na figura 

policial e “cidadãos do bem” -  os detentores da régua moral no que diz respeito ao 

que é crime e quem é o criminoso. O mesmo relata que “precisamos de homens como 

o André (policial morto no confronto) que enfrenta com o custo da própria vida” para 

“podermos ir ao shopping, ir à praia e se divertir com a nossa família”, evidenciando 

ainda mais essa dicotomia. O transitivo direto e pronominal “acovardar” sendo posto 

em negativa na frase acima invoca os que não concordam com tal criminalidade a ter 

uma ação pela comoção. Alguns adeptos da “justiça com as próprias mãos” ditos 

“justiceiros”, fazem uso de tal postulado para disseminar a violência social. 

 O entrevistador (R.A) pede a fala para pontuar o que intitula por “uma 

informação muito importante”, sobre não haver verdade nas alegações de familiares 

de que alguns deles teriam sido mortos com golpes de facas e que o laudo do Instituto 

Médico Legal (IML) aponta que todos foram mortos por tiros. Isso nos leva a 

questionar sobre o que é importante para esses que se dizem conservadores, a 

maneira como 28 pessoas foram mortas ou a própria notícia na íntegra, a vida desses 

sendo retirada em ação policial. 

 O entrevistado Marcos (M.A) ainda responde que há um complô “dessa 

população” contra a polícia, na tentativa de deslegitimar ações daqueles que 

“representam a sociedade de bem” e afirma que “a verdade” prevalecerá no que diz 

respeito à condução das investigações. As imagens mostram policiais armados 

adentrando a favela, e iniciando disparos de armas de fogo contra a população e disso 

resultou uma das operações mais letais da história do país. Qualquer discurso de 

segurança pública que se apresenta depois desse resultado é uma falácia. Segurança 

para quem? 

 Infelizmente desfechos como esse não são uma exceção na realidade 

periférica do país. Recentemente, no dia 22 de maio de 2022, mais de 22 pessoas 

foram assassinadas em outra operação policial na Vila Cruzeiro, também no Rio de 

Janeiro, resultando na segunda mais letal operação policial, ficando atrás apenas da 

supra analisada. Uma tragédia de enorme proporção que coloca toda a população 

local e dos bairros vizinhos em estado de risco, pois ao todo foram mais de 12 horas 
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de ação e terror psicológico. Uma mulher do bairro vizinho, Gabriele Ferreira da Cunha 

de 21 anos de idade, foi morta por um projétil de bala e um projeto de morte com 

chamada de “guerra as drogas”.  

Buscamos a reportagem do mesmo veículo de imprensa para comparar os 

discursos da “chacina do Jacarezinho” realizada em Maio de 2021 e essa no mesmo 

mês deste ano. A seguir a imagem do apresentador Sikera (S.J) aplaudindo a polícia 

enquanto as família juntam os corpos das vítimas. 

 

 

Figura  8 - Vídeo 5 - 22 mortos na Operação da Penha. 

Fonte: Página da TV A Crítica no Youtube14 

 

Os aplausos à truculenta ação policial retratam a aprovação por parte desse 

veículo de imprensa a um Estado de barbárie que desumaniza o preto e pobre. O 

estigma de incivilizados e criminosos da população da Penha tem sua origem ainda 

no período Colonial, pois se trata de um espaço urbano onde localizava-se um 

Quilombo, que se trata de um espaço de resistência dessa população, bem como 

retrata Reis (2020); 

No final do século XIX, um padre abolicionista e republicano cedeu o 
espaço a escravizados libertos que se organizaram em um quilombo. 
A resistência desses negros está presente até hoje nas tradições  da 
favela. O Quilombo da Penha surgiu após a abolição da escravidão, 

 
14  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7ZNzgWEbN4A> em 1:21:43 ; útlimo acesso 

em 28 de maio de 2022. 
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nas redondezas da Igreja Nossa Senhora da Penha. (REIS, 202015) 
 
 

 Partindo do entendimento de que há um abandono por parte do Estado 

brasileiro na promoção de políticas para a população afrodescendente, a celebração 

da violência policial, em um ambiente que traz na sua história a luta por sobrevivência, 

é a comemoração do racismo que perpetua até os dias de hoje - nesse governo de 

forma mais escancarada - , o festejo da manutenção ideológica da dominação ariana 

no século XXI. A necropolítica16 é expressa de forma escancarada nessa relação, 

onde o Estado escolhe qual corpo é escolhido para morrer, embasado em conceitos 

biológicos, fenotípicos. Isso apresenta-se de forma muito arcaica e violenta, e a polícia 

militar é a representante legal da força do Estado sobre esses corpos. 

 
15 Disponível em <https://vejario.abril.com.br/coluna/william-reis/vila-cruzeiro-legado-rio/>, ultimo 

acesso em 28 de maio de 2022. 
16 Conceito retirado do ensaio Necropolítica:biopoder, soberania, estado de exceção,política da morte. 

 

https://vejario.abril.com.br/coluna/william-reis/vila-cruzeiro-legado-rio/
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5 CONCLUSÃO 

Quando analisamos os conteúdos dos vídeos apresentados, principalmente os 

que mostram jovens negros sendo aprisionados ou mortos, nos deparamos 

majoritariamente com notícias de teor delicado, nas quais são escancaradas 

violências dos mais variados espectros, sendo ditas, por vezes, com um sádico tom, 

remetendo a uma naturalização com a notícia. Essa banalização das tragédias 

cotidianas, expressa a barbárie contemporânea, quando são televisionadas 

justamente nos horários em que os trabalhadores e as famílias se reúnem para 

realizar a sua alimentação e assistem seus pares sendo retirados brutalmente do 

convívio social. 

Nota-se também, que a utilização de pronomes pessoais, do tipo o ou os, 

utilizados na reportagem denotam o sentido de sujeito, ou seja concedem uma 

humanidade aos que foram expostos, muito diferente de quando é empregado o uso 

de uns ou umas, pois é como se ele se dirigisse a um grupo, sem a pessoalidade 

posta em questão, bem como foi explicitado nas reportagens acima. No caso das 

análises, percebemos o fortalecimento da lógica do ódio e dos argumentos que 

subsidiam ideologicamente o Estado penal, o racismo estrutural e a seletividade penal 

em programas de TV de cunho policial. 

O Estado de polícia e os números de aprisionados nunca foram tão altos quanto 

na atualidade. Em consonância com esses dados, os altos índices de violência 

também crescem, colocando em dúvida a real efetividade da segurança obtida pelas 

políticas penais. A guerra às drogas se apresenta como uma decisiva engrenagem do 

maquinário estatal na luta contra as potências da juventude empobrecida e escancara 

a falta de pudor quando se reutiliza de discursos/ações já empregadas durante o 

colonialismo para infligir dor e humilhação ao corpo negro. 

 Fica evidente que as atribuições sociais de cada corpo são muito bem 

manejadas pela mídia, a mulher não pode ser “criminosa” pois não é da natureza 

feminina tal ato, os homens brancos das classes mais altas não podem ser retratados 

sendo enjaulados, pois não corresponde com o ideal que deseja-se manter de 

concentração de poder. Contudo o homem negro é retratado sem a sua pessoalidade 

ou com sua humanidade retirada, sendo retratado já sem vida, na tentativa de 

naturalizar essa figura. O tom dos dois primeiros vídeos tem o interesse de noticiar 

sobre pessoas que estão inseridas no mundo do crime, quando se refere a pretos e 
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pobres a coisa muda de figura. O tom é de sarcasmo misturado com discursos de 

ódio. 

 Quando analisa-se os vídeos, em seu conteúdo quanto aos personagens 

envolvidos, nota-se nos dois vídeos com mais visualizações, que eles não retratam 

especificamente pessoas negras no envolvimento com os crimes. Acredita-se que isso 

se explica pelo fato de que a busca na plataforma, geralmente, são pelas notícias que 

mais chamam a atenção do público, situações que não estão nos noticiários 

cotidianamente (bem como pessoas negras sendo aprisionadas).  

 A ideologia dominante é evidenciada em cada análise, desde a expressão do 

patriarcado imposto ao corpo feminino, a relação de classes e de sujeição do corpo 

do trabalhador à exploração dos que detém a Capital, até ao racismo e a dominação 

do homem branco sobre o não branco. A ideologia é inerente ao discurso e molda o 

pensamento e atitudes das pessoas inseridas nessa lógica perversa de dominação, 

adoecendo toda a sociedade. 

 Ao Serviço Social cabe a compreensão dos determinantes de classe, raça e 

gênero e suas intersecções, nas suas constatações cotidianas e na elaboração de um 

pensamento crítico que a profissão afirma ter adquirido na aproximação com o 

Marxismo. É fundamental rompermos com o que está posto enquanto verdades que 

culmina na sujeição de um corpo sobre outro, seja ele o masculino sobre o feminino, 

o rico sobre o pobre, o branco sobre o negro, entre outras questões sociais que se 

apresentam em assenção na atualidade. 

 Constatamos, então, que os discursos propagados por alguns programas 

televisivos policiais justificam as ações do Estado neoliberal de cunho penal, na 

maneira em que se fundamentam em conceitos estigmatizantes para consolidar a 

figura do “criminoso”. Tais discursos, que apresentam-se de forma alarmista, ajudam 

a difundir a ideologia do controle, do juvenicídio e da necropolítica. Conceitos esses 

que desejamos retomar com maior aprofundamento em um próximo momento, 

juntamente com “o pacto narcísico da branquitude”17, diante das políticas de morte do 

Estado penal. 

 
17 Conceito discutido por Cida Bento que denuncia o silenciamento por parte dos brancos, mesmo os 

que inseridos em movimentos sociais progressistas, que culmina na compactuação com a manutenção 
do racismo estrutural . 
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