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Eu não sou da paz. 

Não sou mesmo não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto 

camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, 

senhor. Não venha me pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é 

uma desgraça.   

Uma desgraça.  

Carregar essa rosa. Boba na mão. Nada a ver. Vou não. Não vou fazer 

essa cara. Chapada. Não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça.  

Nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde 

marcha? A paz fica bonita na televisão.  

Viu aquele ator?   

Se quiser, vá você, diacho. Eu é que não vou. Atirar uma lágrima. A paz 

é muito organizada. Muito certinha, tadinha. A paz tem hora 

marcada. Vem governador participar. E prefeito. E senador. E até 

jogador.  

 

Vou não. Não vou.  

A paz nunca vem aqui, no pedaço. Reparou? Fica lá. Está vendo? Um 

bando de gente. Dentro dessa fila demente. A paz é muito chata. A paz é 

uma bosta. Não fede nem cheira. A paz parece brincadeira. A paz é coisa 

de criança. Tá aí uma coisa que eu não gosto: esperança. A paz é muito 

falsa. A paz é uma senhora. Que nunca olhou na minha cara. Sabe a 

madame? A paz não mora no meu tanque.   

A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. 

(Marcelino Freire – Da paz)  

 

 



 

 

  

RESUMO 

O trabalho revisita o populismo penal sob a perspectiva midiática, traçando um arcabouço teórico 

que busca interligar o tema à ascensão do punitivismo e a vieses cognitivos, com ênfase na teoria 

de cascatas de disponibilidade. Retoma o conceito de indústria cultural e de construção social, 

tomando a mídia como fonte central da memória associativa a respeito de assuntos relacionados à 

criminalidade, sedimentando sugestões intuitivas sobre política pública que serão implementadas 

por agentes políticos preocupados com o custo reputacional de opõe-se a medidas simbólicas. Ao 

final, realiza um mapeamento dos índices de crimes contra a vida e de encarceramento, tomados 

como indicadores de violência e de políticas punitivistas de segurança pública, contrapondo-os para 

analisar a hipótese de ineficiência.   

  

PALAVRAS-CHAVE: populismo penal; populismo penal midiático; indústria cultural; vieses 

cognitivos; cascatas de disponibilidade; políticas públicas criminais; encarceramento em massa.    



 

 

  

ABSTRACT  

The paper revisits penal populism from the media perspective, outlining a theoretical framework 

that intends to link the issue to the rise of punitivism and cognitive biases, with emphasis on the 

availability cascade theory. It recaptures the concept of cultural industry and social construction, 

considering the media a central source of associative memory on crime-related issues, establishing 

public policies’ intuitive suggestions that will eventually be implemented by politicians concerned 

with the reputational cost of going against symbolic measures. Lastly, outlines crimes against life 

and incarceration’s indices, pre-established as indicatives of violence and punitive public security 

policies, opposing these two to analyze the hypothesis of inefficiency.  

  

KEYWORDS: penal populism; media penal populism; cultural industry; cognitive biases; 

availability cascades; criminal public policies; mass incarceration.   
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Introdução  

Das 122 leis penais aprovadas desde a promulgação do Código Penal, em 1940, 80,3% 

definiam penas mais duras, priorizando o regime fechado1. Hoje o Brasil é o terceiro país com 

maior população carcerária absoluta do mundo2. Essa população, cabe notar, cresceu mais de 

700% desde 19903, sendo 212% apenas entre os anos de 2000 e 2016, período onde a taxa média 

global foi inferior a 20%4.   

Ainda: o Brasil mantém a nona maior taxa de homicídio do mundo5. O Atlas da Violência 

do IPEA de 20186 foi categórico ao demonstrar que na última década o número de homicídios 

só aumentou, ultrapassando 30 mortes por 100 mil habitantes, a maior marca histórica já 

registrada, conforme podemos conferir na tabela abaixo por eles disponibilizada:   

  

                                                 
1 Dados referentes a 2010 in GAZOTO, Luís Wanderley. Justificativas do Congresso Nacional Brasileiro ao 

Rigor Penal Legislativo: O estabelecimento do populismo penal no Brasil contemporâneo. Tese de 

Doutorado: UnB, 2010.   
2 Cf. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN, junho/2016. Em 2016, a população 

prisional brasileira era de 726.712 pessoas.   
3 Idem.   
4 Cf. World Prison Brief: World Prison Population List. 11th ed., University of London: Institute for Criminal 

Policy Research, 2016.  
5 Cf. World Health Statistics 2018. Geneva: World Health Organization, 2018. Em 2016, essa taxa era de 31.3 

homicídios para cada 100.000 habitantes.   
6 Disponível em:  

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.p

d f>.  Acesso em: 01.07.2018.   
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Essa coleta de dados aponta um cenário inequívoco: o exercício de poder punitivo através 

de políticas de encarceramento em massa não se mostrou medida efetiva para diminuir ou 

estabilizar a violência. A racionalidade penal moderna que ignora o princípio da ultima ratio7 e 

promove a "juridicização" da opinião pública pelo sistema penal8, falha em seu objetivo de 

tutelar a segurança pública.  

Não obstante, a população ainda mantém íntima crença no punitivismo como melhor método 

de lidar com a criminalidade exponencial. Essa crença é tão forte que abstrai o poder persuasivo 

dos dados e ignora o fato que ao apoiar políticas punitivistas, cria-se motivo legitimador para o 

Estado utilizar medidas excepcionais que minam garantias fundamentais. O recrudescimento 

penal enquanto política populista se torna mais vil quando percebemos sua ineficiência, e mais 

chocante quando notamos que subsiste a crença em sua necessidade independentemente de 

dados estatísticos que a contrariem. Nesse sentido, e.g., assistimos a um modelo de atuação 

policial cada vez mais letal, que naturaliza execuções sumárias extrajudiciais em nome de 

suposta manutenção da segurança pública, com apoio expressivo da população, mormente 

leniente durante os juris que julgam esses homicídios.  

Vis-à-vis esse contexto, na presente pesquisa iremos trabalhar o tema do Populismo Penal 

Midiático, delimitando a análise ao Brasil, a partir da nova ordem constitucional de 1988. 

Delimitaremos a análise, ainda, ao recorte específico da criminalização da pobreza, na esteira 

dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni, que toma o encarceramento como sistema de 

controle social genocida. De forma prática, isso significa dizer que não focaremos em crimes 

do colarinho branco – ou na Operação Lava-Jato.   

A escolha do tema se justifica em relação à importância atribuída às discussões sobre 

violência urbana, tópico central que define desde o convívio social até a configuração do 

Congresso Nacional. Quando tomado como retórica política ao invés de algo a ser efetivamente 

combatido, serve como justificativa para corrosão de garantias fundamentais. A legitimação de 

ataques a garantias penais afeta principalmente aqueles sem capital social, estereótipos do 

                                                 
7 Cf. Cezar Roberto Bitencourt in Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 20ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 54: 

“Se outras formas de sanção ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, 

a sua criminalização é inadequada e não recomendável”.   
8  PIRES, Álvaro. A Racionalidade Penal Moderna, o Público e os Direitos Humanos. Novos Estudos 

CEBRAP, nº 68, março/2004.   
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criminalizável, desumanizados por uma população que se considera moralmente superior e 

ignora serem seus os direitos incrustados na Constituição e no Código Penal.  Ademais à 

importância do tema, o populismo penal foi aqui escolhido para estudo frente à pequena 

produção nacional analisando suas vertentes. Embora tenhamos excelentes estudiosos 

escrevendo sobre o assunto, a maior parte da doutrina é internacional, ignorando especificidades 

brasileiras que merecem ser analisadas.   

Nessa esteira, buscaremos ponderar sobre a crença popular no recrudescimento penal, tendo 

como problema de pesquisa a operacionalização do populismo penal midiático e sua influência 

na política criminal de encarceramento em massa. Portanto, nosso objetivo é responder: o que 

é populismo penal midiático e quais seus reflexos nas políticas punitivistas no Brasil? Partimos 

da hipótese que o populismo penal, abalizado na preferência pela privação de liberdade como 

método de contenção da violência, engendra pressão popular por medidas punitivistas que são 

ineficientes.   

Para trabalhar essa hipótese, consideramos que o populismo penal midiático é um fenômeno 

social calcado em vieses cognitivos influenciados diretamente pela Indústria Cultural 

(Kulturindustrie9). Quanto aos indicadores, mediremos “violência” a partir dos índices de 

homicídios e crimes contra a vida (modalidade tentada e consumada) e políticas punitivistas” 

através do aumento no número de encarcerados. Assumimos que a finalidade da política de 

segurança pública é diminuir a violência, e que, portanto, sua eficiência seria caracterizada por 

uma correlação de proporcionalidade inversa entre os dois indicadores – ou seja, 

encarceramento crescente implica em violência decrescente (ou ao menos imutável), e vice-

versa.   

Na esteira da hipótese, nosso objetivo geral é pesquisar o populismo penal em três pontas: 

mídia, público e políticas criminais. Para tanto, delimitamos três objetivos específicos, que 

podem ser sintetizados da seguinte forma: (i) mapear a ascensão, consolidação e o significado 

do populismo penal midiático; (ii) traçar a relação entre vieses cognitivos e populismo penal, 

focando na heurística da disponibilidade e na influência da opinião pública nas políticas 

                                                 
9 ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1985.   
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criminais; (iii) avaliar a eficiência das políticas punitivistas no Brasil, em comparação aos 

indicativos de violência.   

Para desenvolver o tema, nossa metodologia irá envolver uma revisão bibliográfica e a 

análise de dados empíricos das políticas de segurança pública no Brasil. Nosso referencial 

teórico são os apontamentos sobre populismo penal de John Pratt e David Garland, estudos 

sobre a relação mídia–crime realizados por Robert Rener, Ray Surette e Theodor Adorno, a 

análise sobre criminalização da pobreza de Loic Wacquant, a pesquisa sobre cascatas de 

disponibilidade realizada por Cass Sustein e Timur Kuran, e o sistema dual de processo 

cognitivo e seus vieses à guisa do ensinado por Daniel Kahneman. Por fim, perpassará o 

trabalho o conceito de crença conforme consagrado por Rui Cunha Martins em “O Ponto Cego 

do Direito”.  

Em linha com os objetivos específicos, o presente está dividido em três capítulos:  

No capítulo 1, realizamos um mapeamento da ascensão do punitivismo penal na esteira dos 

ensinamentos de David Garland em “A cultura do controle”, para traçar como chegamos às 

políticas criminais atuais e, principalmente, como o populismo penal se consolidou. Definimos, 

então, o que é o populismo penal e qual o papel da indústria cultural na sua vertente midiática, 

através da transformação do crime em commodity e interferência no processo de construção 

social no modelo delineado por Surette, assim como, na redefinição do papel das vítimas.   

No capítulo 2, introduzimos o modelo de processo cognitivo dual trabalhado por Daniel 

Kahneman e os conceitos de heurísticas e vieses. Versamos sobre os atalhos mentais que 

sedimentam sugestões intuitivas como se fossem verdades racionais, e qual o papel da mídia na 

formação das memórias associativas que influenciam nessa intuição. Focamos na heurística da 

disponibilidade e, mais especificamente, na tese de cascatas de disponibilidade, formulada por 

Cass Sustein e Timur Kuran, sobre a consolidação de vieses como discurso oficial, extrapolando 

a esfera individual. Então, argumentamos, na esteira dos autores, que as cascatas podem 

mobilizar a pressão popular por políticas públicas completamente desamparadas em estatísticas 

e pesquisas especializadas, que serão chanceladas por políticos em busca do apoio do eleitorado 

e funcionarão de modo ineficiente.  
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O capítulo 3 trata mais especificamente sobre as políticas públicas, focando no modelo de 

encarceramento em massa e na análise dos dados sobre violência e segurança pública no Brasil. 

Sustentamos que os discursos oficiais calcados em vieses cognitivos são uma ameaça à 

democracia deliberativa, e que há necessidade da participação de especialistas para garantir o 

custo-benefício e custo-eficiência no momento de concretização das políticas públicas, agindo 

como verdadeiros gatekeeper do populismo penal. Trazemos os dados sobre projetos de lei dos 

últimos anos e fazemos um comparativo entre índices de homicídios e número de presos, 

concluindo que os valores são diretamente proporcionais – ambos em crescente desde o começo 

do mapeamento histórico.   

Essas conclusões são apresentadas nas considerações finais, onde apontamos que a premissa 

de encarceramento como política de segurança pública para controle de violência é falsa, mas 

se sustenta, entre outros motivos, pelo custo reputacional que incentiva respostas simbólicas à 

pressão do populismo penal.   
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1. Populismo Penal  

1.1 Ascensão do punitivismo penal   

Os amados fazem-se lembrar pela lágrima.  

Os esquecidos fazem-se lembrar pelo sangue.  

(Mia Couto – O Último Voo do Flamingo)  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países desenvolveram um modelo de capitalismo 

assistencialista, baseado no Estado de Bem-Estar Social. O período pós-guerra promoveu queda 

drástica nas taxas de desemprego, maior estabilidade econômica, segurança para investimentos 

e aumento salarial, gerando um estado geral de contentamento e confiança da sociedade nas 

instituições estatais. Essa confiança se refletia diretamente na delegação de competência para 

elaboração de políticas públicas, à época baseadas na opinião de especialistas e em pesquisas 

profissionais, sendo o público contrapeso ocasional tão somente se o Estado extrapolasse seus 

poderes.  

Durante esse período, o direito penal estava em processo de reforma para redução de seu 

papel a ultima ratio. As penas tinham objetivo central correcionalista, através da reabilitação e 

reinserção social do ofensor, calcadas em estrutura penal-previdenciária10 que pugnava pelo uso 

de encarceramento apenas como último recurso11. O Estado penal-previdenciário foi resultado 

direto de uma epistemologia criminológica que interpretava o problema criminal como 

consequência de privação individual – privação de estudo, de oportunidade, de família, de 

condição psicológica, de entrosamento social – que só poderia ser solucionada através de 

medidas sociais de integração. Por essa perspectiva, a estrutura cultural meritocrática de busca 

à ascensão social e econômica estaria em descompasso com a estrutura social definidora dos 

meios legítimos de obtenção desses objetivos (e.g., emprego e educação), gerando uma 

sociedade anômica12 que inevitavelmente teria indivíduos de condutas desviantes – portanto, na 

esteira de Merton, “a anomia é o produto da antinomia entre a estrutura cultural e a social (...) 

nasce, desse conflito socialmente determinado, uma relação de tensão que acabaria por gerar 

                                                 
10 GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de 

Janeiro: Revan, 2008, p. 104. Segundo o autor, é uma estrutura onde “medidas penais devem, sempre que 

possível, se materializar mais em intervenções reabilitadoras do que na punição retributiva”.  
11 GARLAND, David. Punishment and welfare: a history of penal strategies. Brookfield, Vermont: Gower 

Pub Co, 1985.   
12 MERTON, Robert King. Sociologia: teoria e estrutura. Rio de Janeiro: Mestre Jou, 1970.   
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condutas desviantes, ensejando o rompimento das normas ou seu completo desprezo”13. Assim, 

a privação de determinados grupos sociais, afastando-os de metas culturais restritas a poucos 

privilegiados, geraria frustração motor da delinquência. Sendo a força anômica uma matriz de 

criminalidade, o Estado e a sociedade passam a se perceber enquanto agentes criminógenos 

parcialmente culpados pelas condutas desviantes.   

Sob esses novos axiomas condutores da política criminal, o enquadramento penal-

previdenciário definiu uma racionalidade penal de bem-estar social, balizada na condição 

deficitária do delinquente e necessidade de assistência estatal para sua reabilitação e 

reintegração social. Esses objetivos só poderiam ser satisfeitos por profissionais especialistas, 

que passam a substituir as autoridades legais dantes responsáveis pelos programas de justiça 

criminal que interpretavam a pena como fim em si mesma. Essa atribuição de competência a 

profissionais revestiu as políticas criminais com caráter técnico, tipicamente apolítico, o que 

afastava o interesse de cobertura midiática e debate do grande público14. O público, cabe notar, 

não necessariamente havia superado sua convicção punitivista, porém, já não se percebia como 

agente relevante nas políticas criminais nem se opunha ativamente à modernidade penal 

previdenciária.   

As instituições previdenciárias são responsáveis por uma “mudança de dependência”15, 

onde os indivíduos necessitados deixam de depender, e.g., da família, e passam a depender de 

serviços sociais estatais. Essa mudança causa incômodo à classe média, que, enquanto pagadora 

de impostos, começa a criar antipatia pelo Estado de bem-estar por considerar que seu dinheiro 

está beneficiando apenas a terceiros. Além disso, em vista do desenvolvimento capitalista e sua 

criação constante de novos produtos, os serviços estatais passam a ser considerados aquém da 

expectativa, demasiadamente burocráticos e inflexíveis, incapazes de acompanhar e pagar os 

modernos desenvolvimentos mercantis. Em paralelo ao descontentamento popular, as taxas de 

criminalidade se mantinham em ascendência, gerando uma sensação de caos e impunidade.   

                                                 
13 PINTO, Hélio Pinheiro. Teoria da Anomia segundo Robert King Merton e a Sociedade Criminógena: 

Seria o delito uma resposta à frustração de não ser bem sucedido na vida? Revista da ESMAL, Alagoas, 

No. 6, nov./2017, p. 43.  
14 Nesse sentido, Garland, 2008, op. cit.   
15 Ibidem, p. 207.   
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A mentalidade de bem-estar social, já em decadência, foi definitivamente superada quando 

uma crise financeira global emergiu no fim da década de 70 e ensejou a instituição de uma nova 

ordem capitalista. Luiz Carlos Bresser-Pereira descreveu esse processo como uma “transição 

dos 30 anos dourados do capitalismo (1948-1977) para o capitalismo financeirizado”16. De 

acordo com o autor, essa transição deslocou o capitalismo tecnoburocrático, da classe de 

profissionais liberais, para um modelo neoliberal encabeçado pelo setor financeiro, que pregava 

a intervenção mínima do Estado e estimulou a desconfiança da população na política e nas 

instituições estatais, que passam a ser vistas como patrimonialistas e “pessoais”, ao passo que o 

mercado se sobressai como um ente “puro” e “técnico”, calcado na meritocracia individual17.  

A nova ordem financeirizada determinou o desmantelamento do Estado de Bem-Estar Social 

e a desregulação da economia. Essa desregulação, por sua vez, deu azo à precarização de direitos 

trabalhistas (sob o argumento de “flexibilização”), ao aumento do desemprego, esvaziamento 

de sindicatos e diminuição salarial. Wacquant18 trabalha esse cenário como a transformação do 

modelo de welfare em workfare, determinante no arranjo neoliberal que se instalou a partir da 

década de 80 e resultou no “aprofundamento das desigualdades e a criação de uma distorcida 

estrutura de incentivos, que encorajava os ricos a trabalhar, para torna-los mais ricos, e compelia 

os pobres a trabalhar, para evitar que ficassem mais pobres”19.   

No caso específico do Brasil, cabe ressaltar que a estratificação social se agravou antes 

mesmo da implementação de um Estado neoliberal. Aqui, a década de 80 foi precedida por um 

modelo econômico desenvolvimentista, que buscava a industrialização nacional através do 

fortalecimento do mercado interno e empréstimos internacionais a juros baixos. O ápice do 

período de expansão econômica, entre 1968 e 1973, auge do regime ditatorial, ficou conhecido 

como “milagre econômico” e foi marcado por altas taxas de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB), declínio na inflação (IGP) e aceleração na taxa de crescimento das exportações e 

                                                 
16 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A crise financeira global e depois: um novo capitalismo?. Novos estud. 

- CEBRAP, São Paulo, n.86, mar/2010, p. 54. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/nec/n86/n86a03.pdf >. 

Acesso em 15.06.2018.  
17 Aprofundando o tema com foco na perspectiva brasileira, Jessé Souza.  
18 WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria. 2ª ed., Rio de Janeiro: Zahar, 2011.   
19 GARLAND, 2008, op. cit., p. 216.  
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importações20. As altas características do “milagre”, contudo, apenas beneficiaram pequena 

parcela da população21 , havendo a manutenção da estagnação do salário mínimo real em 

paralelo ao aumento salarial somente para trabalhadores mais qualificados, o que aprofundou a 

concentração de renda22.  

Se o período do “milagre” agravou a desigualdade social, a década de 80 concretizou a 

marginalização daqueles considerados desqualificados. Conhecida como a “década perdida” 

brasileira, foi permeada pelo fim da ditadura militar, com abertura política “lenta e gradual”. 

Foi permeada, também, por uma crise econômica que trouxe a ressaca do modelo 

desenvolvimentista, refletida na inflação acima de 200% ao ano, a dívida externa superior a 

US$ 100 bilhões, o fim do poder de consumo e o desemprego crônico. Em crise, o Brasil se 

aproximou à doutrina neoliberal para estabilizar sua economia e controlar a inflação23, sob o 

argumento de dirimir privilégios e gastos do Estado, ao mesmo passo que se incentivava a 

captação de investimento estrangeiro.   

Essa expansão do comércio exterior foi uma das balizas para hegemonia do arranjo 

neoliberal à época. A globalização capitalista gerou elevado grau de interdependência 

econômica entre os países 24 , com divisão internacional do trabalho. Frente ao retrato 

globalizado da sociedade, passa a ser dever do Estado garantir a maximização do recebimento 

de recursos estrangeiros. Tendo em vista que os investidores analisaram a segurança do local 

de investimento para alocar seus recursos, há uma mudança de paradigma sobre o papel do 

Estado, que passa a ser responsável por promover as condições socioeconômicas para o 

neoliberalismo globalizado. Nesse contexto, há um shift nas funções do Estado, que passa de 

garantidor do bem-estar social para primariamente policial, conforme apontado por Bauman25:  

                                                 
20 VELOSO, Fernando., et. al. Determinantes do "milagre" econômico brasileiro (1968-1973): uma análise 

empírica. Rev. Bras. Econ., Rio de Janeiro, v. 62, n. 2, p. 221-246, junho/2008.  Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402008000200006>. Acesso em 12.07.2018.   
21 LAGO, Luiz Aranha Corrêa. A retomada do crescimento e as distorções do “milagre”: 1967-1973. In: Abreu, 

M. de P. (Org.). A ordem do progresso. Rio de Janeiro: Campus, 1990.    
22 Idem.   
23 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos e DINIZ, Eli. Empresariado industrial, democracia e poder político. 

Novos estud. - CEBRAP, São Paulo, n. 84, 2009.  
24 ALMEIDA, Paulo Roberto. A economia internacional no século XX: um ensaio de síntese. Rev. bras. polít. 

int.  Brasília, v. 44, n. 1, junho/2001, p. 112-136. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v44n1/a08v44n1.pdf>. Acesso em 22.06.2018.  
25 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 128.  
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No mundo das finanças globais, os governos detêm pouco mais que o papel de 

distritos policiais superdimensionados; a quantidade e qualidade dos policiais em 

serviço, varrendo os mendigos, perturbadores e ladrões das ruas, e a firmeza dos muros 

das prisões assomam entre os principais fatores de “confiança dos investidores” e, 

portanto, entre os principais dados considerados quando são tomadas decisões de 

investir ou de retirar um investimento. (grifo nosso)  

Com um papel primariamente policial, o Estado mínimo se abstém de regular a economia. 

Como o neoliberalismo ascendeu nas costas da crise financeira, seu sucesso desregulado apenas 

multiplica a pobreza dantes instalada; por não ter poder de consumo, o pobre é excluído do 

modelo econômico, em contraponto diametralmente oposto àquele do período de Bem-Estar 

Social. A inutilidade do pobre para o neoliberalismo, tipicamente “concentrador de renda e 

excludente” 26 , irá reforçar o perfil do criminalizado, sendo matriz para a crescente 

criminalização da pobreza e para o uso do encarceramento como instrumento de controle dos 

excluídos27.  

A estratificação social foi agravada pelo alinhamento do projeto neoliberal à onda moralista 

neoconservadora antimoderna que crescia paralelamente – não obstante sejam movimentos de 

demandas tipicamente opostas28. Por esse alinhamento, há crescente prevalência de valores 

moralistas alinhados à rejeição a políticas sociais. Esse cenário tem como consequência mais 

miséria, o que gera mais crime, o qual será tratado como indício de desvio de personalidade do 

infrator, gerando mais encarceramento como forma de retribuição, sem intenção de reeducar ou 

reinserir. Conforme colocado por Wacquant, “a penalidade neoliberal apresenta o seguinte 

paradoxo: pretende remediar com um “mais Estado” policial e penitenciário o “menos Estado” 

econômico e social que é a própria causa da escalada generalizada da insegurança objetiva e 

subjetiva”29.  

Dessa forma, o descontentamento popular com o sistema de bem-estar social, típico do 

neoconservadorismo e do neoliberalismo, contribuirá para a eleição de representantes que 

pregam a reversão do sistema previdenciário e retorno a “valores tradicionais” cristãos de 

                                                 
26 GARLAND, 2008, op. cit., p. 27.   
27 Nesse sentido, Wacquant, op. cit.   
28 Como colocado por Garland, 2008, op. cit., p. 219: “Um setor foi desregulado em nome do livre mercado e o 

outro foi disciplinado em nome da moralidade tradicional”.   
29 WACQUANT, op. cit., p. 9.   
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controle e disciplina, modelo que atingirá primordialmente aos pobres, conforme pontuado por 

Garland30:  

Estes postulados conservadores de manutenção da ordem e controles mais rígidos 

poderiam ter-se chocado com as políticas de desregulamentação e de liberdade de 

mercado, que estavam, precisamente na mesma época, libertando os indivíduos e as 

empresas do jugo da regulação social e das restrições morais. O fato de não ter sido 

assim é o testemunho mais eloquente do êxito dos arautos em retratar o problema 

do comportamento imoral como um problema inerente ao comportamento das 

pessoas pobres. (...) Assim, o novo conservadorismo proclamou o retorno aos valores 

da família, do trabalho, da abstinência e do autocontrole, mas na prática seu 

disciplinamento moral recaiu sobre o comportamento de desempregados, mães 

beneficiárias do sistema previdenciário, imigrantes, criminosos e usuários de 

drogas. (grifos nossos)  

Nessa conjuntura de pensamentos conflitantes (economicamente liberal e moralmente 

conservador), as políticas criminais acabam por basear-se em uma forma de “criminologia 

esquizoide”31, cunhada por Garland como a ambivalência entre a “criminologia do Eu” e a 

“criminologia do Outro”. A primeira vertente percebe o crime através das teorias de escolha 

racional, i.e., como como um desvio individual cometido após a análise utilitária entre custo e 

benefício, sendo o criminoso um “oportunista racional, pouco diferente de sua vítima”32; a 

segunda vertente criminológica, por sua vez, enxerga o criminoso como um indivíduo 

moralmente perverso, alguém completamente estranho à humanidade, verdadeiro mostro. 

Garland33, então, resume os resultados práticos dessa esquizofrenia:   

A criminologia oficial mostra-se, assim, cada vez mais dualista, polarizada e 

ambivalente (...) A primeira [criminologia do eu] é invocada para banalizar o crime, 

moderar os medos despropositados e promover a ação preventiva, ao passo que a 

segunda [criminologia do outro] tende a satanizar o criminoso, a provocar os medos e 

as hostilidades populares e a sustentar que o Estado deve punir ainda mais. (grifos 

nossos)  

Em suma, o neoliberalismo, com exclusão de grupos carentes do regime econômico, sem 

acesso a emprego formal e a políticas sociais, piora o flagelo da crise econômica e acelera o 

declínio do ideal de reabilitação34, no mesmo passo que aumenta a violência e criminalidade. 

Concorrentemente, o neoconservadorismo enseja o pleito por extermínio e reclusão dos 

                                                 
30 GARLAND, 2008, op. cit., p. 217.   
31 GARLAND, David. As contradições da “sociedade punitiva”: o caso britânico. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, 

n. 13, p. 59-80, nov. 1999.   
32 Ibidem, p. 74.   
33 Ibidem, p. 75.    
34 Sobre o tema: ALLEN, Francis. The decline of the rehabilitative ideal. New Haven: Yale University Press, 1981.   
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monstros amorais a solta na sociedade. Nesse cenário, o povo começa a exigir propostas de seus 

representantes políticos diretamente voltadas para a seara penal, a qual deixa de ser 

majoritariamente adstrita ao âmbito técnico-administrativo. É essa conjectura econômica e 

social que enseja uma demanda popular por recrudescimento penal, contrária à crença anterior 

na estrutura correcional e no Estado penal-previdenciário, bem resumida pelo postulado de 

James Q. Wilson de que “más pessoas existem. Nada funciona, salvo separá-las das pessoas 

inocentes”35.  

Embora a crise e a ascensão neoliberal e neoconservadora tenham implicado em políticas 

públicas concretas, Wacquant36 mapeia a escalada punitivista como uma associação de fatores 

alinhados à implementação dessas políticas específicas. A incubação e internacionalização de 

slogans (“Prison Works!”) e teorias (“broken windows theory”) teriam direcionado o novo 

senso comum punitivo. Paralelamente, a expansão das mídias as transforma em agente direto 

no desmantelamento de políticas sociais e na glorificação do Estado Penal, através da 

manutenção constante do estado de pânico, da propaganda de think tanks 37  e do 

redirecionamento das vítimas ao centro das discussões penais. Ainda, o financiamento público 

do punitivismo se beneficiou diretamente do fim do Estado Social, o que permitiu que os 

recursos dantes destinados à assistência social fossem redirecionados ao sistema penal. Nos 

Estados Unidos, e.g., foi criada uma “Estratégia Antiviolência” composta por políticas como a 

de “Tolerância Zero”38, “Three strikes and you are out”39, sentenças mínimas obrigatórias, 

aumento no encarceramento, etc., que rapidamente se vendeu para outros países, incluindo o 

Brasil.   

Assim, observamos que o populismo penal não surge como pedido de resposta à 

problemática criminal per se, mas sim do anseio público por medidas punitivistas como forma 

                                                 
35 Apud GARLAND, 2008, op. cit., p. 279.   
36 WACQUANT, op. cit.   
37 Think tanks são organizações de consultoria que analisam problemas sociais e propõem soluções. Por revestirse 

de caráter técnico, suas opiniões acabam sendo apresentadas e aceitas como verdades absolutas pelo público, 

servindo, muitas vezes, como propulsoras do exercício de poder simbólico. Nesse sentido, e.g., Rigolin e Hayashi 

(2012).   
38 Campanha de policiamento agressivo lançada em Nova York pelo Prefeito Rudolph Giuliani. Como o nome 

propõe, a polícia foi orientada a combater firmemente todo tipo de desordem em espaços públicos, principalmente 

as pequenas infrações, sob o argumento que, caso não combatidas, escalariam e se tornariam infrações graves.   
39 “Three-strikes law” foram leis criadas para punir a reincidência em crimes considerados graves. Aqueles que 

tivessem mais de uma condenação, automaticamente estaria sujeito a penas mais gravosas, podendo chegar à prisão 

perpétua no caso de terceira condenação.   
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de estabilização das mudanças econômicas e sociais, impulsionado pela expansão da mídia e o 

novo papel do Estado policial40. 

1.2 O populismo na área criminal   

Bobbio41 define populismo como:   

Fórmulas políticas cuja fonte principal de inspiração e termo constante de referência é 

o povo, considerado como agregado social homogêneo e como exclusivo depositário de 

valores positivos, específicos e permanentes. (...) Para evitarmos o risco de definições 

excessivamente vagas que, ou limitam demais o âmbito do Populismo, ou o confundem 

com uma espécie de democratismo romântico, é mister ter presente que o conceito de 

povo não é racionalizado no Populismo, mas antes intuído ou apoditicamente 

postulado. (...) Para além de uma exata definição terminológica, o povo é tomado como 

mito a nível lírico e emotivo. (...) O Populismo exclui a luta de classes: “é 

fundamentalmente conciliador e espera transformar o establishment; é raramente 

revolucionário” (Wills em Ionescu-Gellner, 1971). Considerado como uma massa 

homogênea, o povo não se apresenta no Populismo como classe ou agregação de classes. 

(...). Fundado no postulado da homogeneidade das massas populares, o Populismo se 

diferencia radicalmente não só dos movimentos de classe, como também dos 

movimentos interclassistas. O interclassismo não nega, de fato, a diferenciação de 

classes, embora tente conciliá-las. O Populismo, ao invés, a ignora. Para o Populismo, 

a divisão é entre o povo e o ‘não-povo”. O “não-povo” é o tudo que é extrínseco a 

um povo histórica, territorial e qualitativamente determinado. (Grifo nosso)   

Portanto, de forma geral, o populismo pode ser entendido como o movimento das classes 

populares contra a hegemonia, i.e., a demanda de parte da sociedade que se sente excluída em 

prol do benefício de outrem, considerado, nesse contexto, privilegiado pelos detentores de 

poder. Nessa toada, as medidas populistas seriam a resposta dos políticos para aplacar as 

massas.   

Aplicado à seara penal, o populismo diz respeito à revolta de parte da população contra 

criminosos e prisioneiros por considera-los favorecidos pelo mesmo sistema que prejudica as 

vítimas e os cidadãos “de bem”42. É calcado na reação dos grupos majoritários contra os direitos 

daqueles que ferem as leis (nesse caso, o grupo minoritário), por considerar que esses direitos 

sacrificam e oprimem a maioria. É característico, portanto, de uma politização dos debates 

penais, que passam a ser percebidos como um problema de ordem pública. Como comentamos 

anteriormente, face às demandas por respostas punitivistas dos representes eleitos, as decisões 

                                                 
40 PRATT, John. Penal Populism. Key Ideas in criminology series, London and New York: Routledge, 2007. 
41 BOBBIO, Norberto et. al. Dicionário de Política, v.2. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 12ª ed., 2004, 

p. 980-986.   
42 Cabe notar que o uso de expressões como “povo de bem” não intenta ser um juízo de valor.   
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penais deixam de competir a agentes administrativos, e passam a ser tomadas por agentes 

políticos. O caráter cada vez mais politizado das políticas criminais, então, implica no crescente 

escrutínio por parte da imprensa e da população – o qual, em retorno, agrava a politização penal, 

em um ciclo que se retroalimenta.   

No Brasil, o reflexo direto do populismo penal vem sendo medido por pesquisas de opinião 

pública sobre o nível de apoio a medidas mais punitivistas, apontando que a adesão ao discurso 

de políticas duras está no nível mais alto desde o começo da série histórica. No fim de 2017, 

57% da população seria a favor da pena de morte – um crescimento de 10% na última década43, 

e 84% dos entrevistados se declararam favoráveis à redução da maioridade penal44. Já em 

pesquisa no começo de 2018, 77% se disseram a favor da prisão perpétua para crimes 

hediondos45.   

O mapeamento do índice de conservadorismo brasileiro, com série história histórica iniciada 

pelo Ibope em 201046, também apresenta desde então um aumento constante:   

  
Fonte: IBOPE Inteligência, 2010-2018  

                                                 
43  Cf. Gerência de Pesquisas de Opinião do Datafolha, nov./2017, PO813942. Disponível em: 

<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/01/08/b29e802ac9aa4689aa7d66fbcdc24a52e045d6de.pdf>. 

Acesso em 15.10.2018.  
44 Idem.   
45 Cf. Índice de Conservadorismo Brasileiro, realizado pelo Ibope Inteligência, fev./2018, JOB0104. Disponível 

em:<http://www.ibopeinteligencia.com/arquivos/JOB_0104_BRASIL%20%20Relat%C3%B3rio%20de%20tabe 

las.pdf.>. Acesso em 15.10.2018.   
46 Medido através da opinião pública quanto a cinco temas centrais: casamento de pessoas do mesmo sexo, 

legalização do aborto, redução da maioridade penal, prisão perpétua para crimes hediondos e adoção da pena de 

morte. O valor mais baixo é atribuído ao perfil mais liberal e o mais alto ao perfil conservador.   
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É esse apoio ao recrudescimento que engendra a consequência central do populismo penal. 

Os detentores de poder, via de regra alheios aos círculos especializados em questões 

criminológicas, criam políticas públicas criminais que respondem ao pleito popular, ainda que 

sejam conflitantes com as recomendações de especialistas no tema. Assim, em nome da 

demagogia, a moldura das políticas criminais fica extremamente flexível e volátil, variando de 

acordo com quem detém poder naquele momento, sem amparar-se em estudos concisos ou 

buscar a perpetuação de resultados a longo prazo, além de resultar em políticas conflitantes 

entre si, tendo em vista a criminologia esquizoide que tratamos anteriormente.   

Cabe notar que no momento em que questões criminais viram pauta de debate público, 

submetidas ao escrutínio da mídia e com a opinião da sociedade sendo considerada com o maior 

nível de importância que as conclusões emitidas por especialistas no assunto, o reflexo se dá 

em todos os níveis de poder, ou seja, no legislativo, administrativo, judiciário e no executivo. 

Mais que isso, as políticas públicas podem vir moldadas por referendos públicos e iniciativas 

de leis populares, o que demonstra que o populismo não perpassa apenas pelos agentes políticos 

falando pelo povo, mas pelo próprio povo guiando e definindo a agenda pública penal.   

Assim, conforme tratado por Pratt, conquanto o encarceramento em massa seja a principal 

consequência e principal instrumento do populismo penal, a apropriação do debate criminal 

pelo público também foi diretamente responsável pela perda de direitos e garantias 

fundamentais. Ou seja, o povo não define apenas o nível de encarceramento, mas também, a 

forma como o encarceramento se dará e quais serão as condições do encarcerado.   

Tendo em vista que o público cultiva expectativas penais que divergem dos estudos e 

recomendações de especialistas na área, suas demandas usualmente se perpassam através de  

“sentimentos e intuições” ao invés de indicadores racionais quantificáveis47. Assim, há uma 

característica anti-intelectual48 intrínseca ao populismo penal que empobrece o debate sobre 

crime e medidas sancionadoras. Ainda, o público não diferencia entre medo do crime e o crime 

                                                 
47 SPARKS, Richard. Risk and Blame in Criminal Justice Controversies: British press coverage and official 

discourse on prison security. In: BROWN, Mark e PRATT, John (Orgs.), Dangerous Offenders: Punishment 

and Social Order. London: Rouledge, 2000, p. 127-144.   
48 PRATT, op. cit., p. 17.   



 

25  

  

  

per se, reivindicando políticas emergenciais focadas em aplacar o medo, mas completamente 

desprovidas de efetividade no combate à criminalidade49.   

Nesse cenário, visando o objetivo autônomo de reduzir o medo do crime, o novo sistema 

penal, de caráter iminentemente político, se perfaz por medidas de atuação simbólica, descritas 

por Garland como aquelas que “se engajam numa maneira impulsiva e irrefletida de ação, 

evitando o reconhecimento realista de problemas subjacentes, sendo que a própria reação provê 

alívio e gratificação” 50 . Por terem caráter estritamente político, ignoram a obrigação 

constitucional de eficiência por parte da Administração Pública, além de não atentarem às 

severas limitações no orçamento para gestão da segurança pública, que, por evidente, implicam 

determinados trade-offs no momento de alocação.  

1.3 O papel da indústria cultural: o populismo penal midiático  

A mídia é a maior transmissora de conhecimento na era moderna. Inicialmente artesanal, no 

fim do século XIX houve a transição da “pequena imprensa” para a “grande imprensa”51, 

deixando de ser um meio de comunicação elitista, com circulação restrita a determinados 

grupos, para se tornar veículo de massa com produção em escala industrial. Cabe anotar que 

por “escala industrial” não se aponta, necessariamente, um significado literal de “indústria” 

nesse caso, mas a estandardização do processo52. Portanto, a técnica de reprodução mecânica. 

Para atingi-la, a imprensa se organizou através de conglomerados privados que objetivavam o 

lucro, sob princípios mercadológicos neoliberais que ressignificaram a função dos meios de 

comunicação ao perceber seu potencial enquanto canal de publicidade, em um universo onde o 

público é visto em sua integralidade como “cidadão-consumidor” 53 . Enquanto meio 

publicitário, impôs uma mudança estrutural no conteúdo apresentado, de forma a despi-lo do 

caráter crítico e intelectual, instituindo-se um modelo de publicidade demonstrativa e 

manipulativa, oposta à publicidade crítica54.   

                                                 
49 GARLAND, 2008, op. cit.    
50 Ibidem, p. 281.   
51 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.  
52 ADORNO, Theodor. A Indústria Cultural. In: COHN, Gabriel (Org.), Comunicação e Indústria Cultural, 

5ª ed., São Paulo: T.A. Queiroz, 1987, p. 289.  
53 MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e seguridade social. São Paulo: Cortez, 1995.   
54 HABERMAS, Jurgen. Comunicação, opinião pública e poder. In: COHN, Gabriel (Org.). Comunicação e 

Indústria Cultural. São Paulo: T.A. Queiroz, 1987, p. 187-200.  
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O conceito de indústria cultural difere do ideal de cultura de massa pois não surge de forma 

espontânea, como forma de voz das ruas, mas ao contrário, se institucionaliza como um sistema 

para criar “produtos adaptados ao consumo das massas (...) as massas não são, então, o fator 

primeiro, mas um elemento secundário, um elemento de cálculo; acessório de maquinaria.”55  

O consumidor passa de sujeito a objeto, não há autonomia de criação senão na busca ao lucro56. 

Nesse viés, a indústria cultural molda o debate para produzir consensos da opinião pública que 

sejam alinhados à lógica de consumo, conforme complementa Adorno57:  

Através da ideologia da indústria cultural, o conformismo substitui a consciência: 

jamais a ordem por ela transmitida é confrontada com o que ela pretende ser ou com os 

reais interesses dos humanos. Mas a ordem não é em si algo bom. Somente o seria uma 

ordem digna desse nome. Que a indústria cultural não se preocupe mais com tal fato, 

que ela venda a ordem in abstracto, isso apenas atesta a impotência e a carência de 

fundamento das mensagens que ela transmite. (grifo nosso)  

Os consensos sociais perpassarão necessariamente um discurso simplista que dita quem será 

visível e como será essa visibilidade, definindo padrões comportamentais e quais as expectativas 

de regulamentação das condutas sociais. Portanto, ao articular o debate público, a indústria 

cultural tem um papel socializador de larga escala58, principalmente em países de baixo nível 

de instrução como o Brasil, onde os níveis de analfabetismo funcional são historicamente 

elevados, conforme levantamento do Inaf59:  

  

                                                 
55 ADORNO, 1987, op. cit., p. 287-288.  
56 Idem.   
57 Ibidem, p. 293.   
58 SALES, Mione Apolinario. (In)visibilidade Perversa: Adolescentes infratores como metáfora da violência. 

2004. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2005.   
59 Relatórios disponíveis em: <http://www.ipm.org.br/relatorios>. Acesso em 20.11.2018.   
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Nesse cenário, a imprensa torna-se um veículo de “visibilidade da opinião de privados que 

se dirigem ao público”60. As informações são revestidas de técnicas publicitárias que moldam 

a “opinião pública”, que, conforme colocado por Habermas, “representa um máximo de público 

e um mínimo de opinião”, fabricando um consenso social “sem autonomia e racionalidade”61.  

No contexto de agente socializador, a mídia compromete a cidadania daqueles que 

consomem cultura apenas a nível de produção de massa, pois propaga um discurso maniqueísta 

essencial para manutenção da sua ampla esfera de proliferação ao simplificar os acontecimentos 

sociais em binômios que se contrastam: a norma vs. a contra-norma; a vítima vs. o delinquente. 

Assim, promove-se a espetacularização da vida real através de um “jornalismo propagandista”, 

reduzido a nível de folhetim.    

Para isso, a mídia aplica “estratégias de visibilidade e invisibilização social”62, atribuindo 

papéis específicos a sujeitos marginalizados – selecionando certos grupos para que sejam 

“metáfora da violência”, conforme colocado por Sales63. Assim, há uma real instrumentalização 

dos corpos marginalizados apenas quando conveniente ao discurso propagado, mas nunca 

quando contrariando a versão maniqueísta que vende jornal. O corpo pobre e marginal só é 

apresentado na mídia como estatística de violência ou como perpetuador da violência, mas 

nunca como resultado da violência estrutural, de forma que a mídia omite a trajetória do 

marginalizado, ao mesmo tempo que se utiliza de sua imagem para justificar medidas 

punitivistas contra o próprio.  

Privados de visibilidade, certos grupos terão sua existência ditada pela mídia, já nascendo 

como parte da contra-norma e sobrevivendo como “sujeitos de cidadania escassa”64. O caráter 

da opinião pública ditada por entes privados mantém-se aqui, com força suficiente para construir 

narrativas que mobilizam o público e ensejam movimentos de pressão popular, que embora 

                                                 
60 ALMEIDA, Jorge. Mídia, opinião pública ativa e esfera pública democrática. IV Congreso Latinoamericano 

de Ciencias de la Comunicación. ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, 

1999. Disponível em: www.eca.usp.br/associa/alaic/Congreso1999/3gt/Jorge%20Almeida.rtf.  
61 Apud ALMEIDA, op. cit.   
62 SALES, op. cit., p. 86.   
63 Idem.   
64 Ibidem, p. 89.   
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possam ser positivos – e.g., como medida de accountability -, via de regra resultam em medidas 

políticas meramente simbólicas.    

No Brasil, a televisão se consolidou a partir dos anos 60, inspirada no modelo norte-

americano: ao contrário dos anos iniciais do rádio, com programas de caráter cultural e de 

entretenimento, a TV é percebida e tratada como instrumento de comunicação de massa de 

caráter comercial65. Assim, a TV brasileira se desenvolveu em paralelo ao período do “milagre 

econômico”, servindo como ferramenta para a venda de produtos, ao mesmo passo que se 

submetia às normas de censura da ditadura, disseminando a doutrina dos militares, com âmbito 

de alcance em rápida extensão66:   

Quando os militares tomaram o poder, em 1964, o Brasil tinha cerca de dois milhões de 

aparelhos de TV. A partir de 1968, a recém instalada indústria de eletroeletrônicos, 

associada a políticas de incentivos a ela concedidos pelo governo, e à lei de compra a 

crédito promulgada em 1968, fez aquele número crescer rapidamente: em 1969 havia 

quatro milhões e um ano depois cinco milhões de aparelhos de TV. Em 1974 esse 

número tinha crescido para cerca de nove milhões e os aparelhos de TV estavam 

presentes, então, em 43% dos lares brasileiros.   

Com a expansão da TV, o crime se tornou rapidamente verdadeira commodity da mídia67, 

que percebeu nessa comoditização fonte direta de popularidade e lucro, tornando a 

criminalidade uma pauta da sociedade do espetáculo, onde “tudo o que era vivido diretamente 

tornou-se uma representação”68. Essa vivência através das telas se tornou uma realidade ainda 

maior com o surgimento das novas mídias, incluindo redes online, que transformaram as fontes 

de informação, de forma geral, em modelos cada vez menos filtrados e de acesso cada vez mais 

irrestrito a conteúdo. Nesse contexto, há o crescimento de fake news, a disseminação de vídeos 

de violência explícita, a criação de “bolhas ideológicas” nas redes sociais, etc.  

Nessa sociedade do espetáculo, onde “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens”69, a pauta midiática – não restrita à televisão, 

mas sim a toda a mídia de massa, incluindo redes online – media a percepção popular sobre a 

                                                 
65 JAMBEIRO, Othon. A TV no Brasil no século XX. Salvador: EDUFBA, 2001.   
66 Ibidem, p. 81.   
67 SURETTE, Ray. Media, Crime and Criminal Justice: Images, Realities and Policies. Stamford: Cengage 

Learning, 5ª Edição, 2015, p. 22.  
68 DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo: Comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 1997, p. 13.  
69 Ibidem, p. 14.   
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realidade, não por altera-la, mas por definir, em grande escala, quais assuntos chegarão a 

conhecimento popular e quais permanecerão no escuro. O crescimento da força midiática, 

portanto, é primordial para institucionalizar o punitivismo70 e, consequentemente, o populismo 

penal, no passo que se verte na maior fonte de informação sobre crime para o homem médio.  

A transformação da violência em espetáculo perpassa, primeiramente, pela forma repetitiva 

e contínua com que se noticiam os delitos, alterando a percepção sobre a frequência e 

quantidade de crimes acontecendo. Ainda, a linguagem utilizada é urgente, com manchetes 

sensacionalistas71. Não se pode deixar de ressaltar, principalmente no contexto brasileiro, a 

existência de programas televisivos dedicados exclusivamente à pauta policial, que passam 

horas noticiando casos de violência e morte, com apresentadores que vibram ao vivo com a 

perseguição a infratores. Esse cenário serve tão somente para perpetuar um estado de medo no 

telespectador, sem nenhuma informação relevante sendo noticiada. Nesse sentido, vejamos:   

A manutenção do estado de medo faz-se necessária para legitimar a utilização 

do paradigma etiológico, sendo fundamental manter o sentimento do perigo 

(sentimento subjetivo de insegurança), gerando indignação e consensos 

silenciosos entre os setores sociais. A mídia, como instituição informal, 

contribui para edificar esse processo por meio de programas, matérias e 

artigos sensacionalistas, em que centraliza, sem base científica, dados 

alarmantes da violência urbana e do campo, transformando-a em espetáculo.72 

(grifo nosso)   

Não apenas a quantidade e frequência de reportes criminais perpassam o populismo penal; 

a seletividade dos crimes noticiados também é fundamental para sua perpetuação. Assim, em 

nome do espetáculo, foca-se em determinados crimes, mais violentos, e ignora-se outros, menos 

sanguinários; foca-se em agentes marginalizados e ignora-se outros, tipicamente vistos como 

“mocinhos”. Dessa forma, conforme colocado por Reiner73, o padrão de crimes processados e 

condenados é o anverso do padrão de crimes que recebe cobertura midiática. I.e., os meios de 

comunicação promovem a super-representação de certos tipos penais, como homicídio, e sub-

                                                 
70 Nesse sentido, e.g., GARLAND, 2008, op. cit., 338.  
71 E.g., manchete do G1, de set/2017, faz menção a uma “epidemia de mortes”. Disponível em:  

<https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/uma-semana-de-mortes-o-retrato-da-violencia-nobrasil.ghtml>. 

Acesso em 02.10.2017.   
72 XAVIER, Arnaldo. A construção do conceito de criminoso na sociedade capitalista: um debate para o Serviço 

Social. Rev. Katál. Florianópolis v. 11 n. 2, jul./dez. 2008, p. 277.   
73 REINER, Robert. Law and Order: An Honest Citizen’s Guide to Crime and Control. Cambridge: Polity 

Press, 2007, P. 35.  
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representação de outros, menos interessantes para o fim desejado – qual seja, a audiência74 –, 

projetando os crimes mais horríficos como se fossem a norma75.   

Essa representação díspar constrói uma realidade simbólica que não se coaduna à realidade 

objetiva. Enquanto principal agente de institucionalização de percepções individuais do mundo 

físico para construção da realidade social coletiva, os meios de comunicação ditam a percepção 

do crime e da justiça pela criação de “mitos” criminológicos76 contrários à realidade estatística. 

Nesse sentido, Surette77 diagramou o processo de construção social creditando à a mídia o papel 

de arena onde se define qual será a construção social vencedora:  

  

                                                 
74 Há espaço para debater se não houve um shift com a atual cobertura de crimes de colarinho branco na Operação 

Lava-Jato. Embora fuja ao escopo do presente, cabe notar, brevemente, que esses crimes ainda são percebidos 

como pauta política, e não pauta policial. Assim, a extensa cobertura midiática dessa Operação se dá por seu caráter 

político, mas não compõe a pauta de programas tipicamente policiais, que mantém seu âmbito restrito a penal de 

sangue. Ao contrário, uma das principais formas utilizadas pelos agentes da Operação Lava-Jato para mobilizar a 

população é exatamente tentar um link entre os crimes investigados e crimes de sangue – e.g., apresentar o desvio 

de dinheiro como sendo indiretamente uma forma de homicídio, pois “o dinheiro desviado poderia ter sido 

destinado à saúde pública”. É um recurso falacioso, que perpetua vieses cognitivos, mas que não será tratado no 

presente.   
75 SURETTE, Ray. Predator Criminals as Media Icons. In: BARAK, Gregg (Ed.). Media, Process, and the Social 

Construction of Crime: Studies in Newsmaking Criminology. New York: Garland Publishing Inc., 1994, p. 

131-158.   
76 Idem.   
77 SURETTE, Ray. Media, Crime and Criminal Justice: Images, Realities and Policies. Stamford: Cengage 

Learning, 5ª Edição, 2015.  
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Como se vê, a mídia serve como verdadeiro filtro das distintas vivências e realidades. Dessa 

forma, aqueles que tem acesso à mídia mainstream terão maior visibilidade e credibilidade, 

emplacando sua percepção da realidade como se fora a visão verdadeira e dominante. 

Consequentemente, essa visão definirá também o cerne da agenda de segurança pública, em 

detrimento a dados oficiais e experts na área. A violência passa a ser vista como um problema 

inclusive por pessoas que jamais sofreram seu efeito direto, vivendo essas pessoas em estado 

de medo, conforme tratamos anteriormente. Voltamos a ressaltar: isso não é dizer que o crime 

não seja um problema real, pois é a partir da experiência própria ou de terceiros próximos que 

o interesse no noticiário criminal se alimenta, mas é dizer que com a mídia a realidade simbólica 

surpassa a realidade experienciada.   

Sob a lente constante da mídia, os atores políticos passam a editar leis e medidas simbólicas, 

visto que o fracasso da “guerra ao crime” passa a ser creditado à incompetência dos eleitos, ao 

invés de ineficácia de uma medida administrativa. Portanto, a seletividade midiática tem como 

consequência central que a mídia molda a realidade e a própria mídia a fiscaliza.   

Ao moldar a realidade social, a mídia perpetua estereótipos que servirão para aprofundar a 

dicotomia entre o “delinquente” e o “povo de bem”, aprofundando a criminologia do Outro e 

seus pedidos por neutralização dos indivíduos criminosos. Para tanto, há uma desumanização 

dos criminosos. Essa forma de realidade social institucionalizada pela mídia serve como vetor 

de naturalização da perda de direitos, pois domestica o povo para perceber os criminosos como 

seu inimigo particular 78 , tão inferior àquele de bem que este sequer julga necessário ser 

“protegido” pelos direitos penais que ao Outro protegem.   

A divisão dos “homens maus” como inimigos à margem da sociedade, que sequer podem 

ser considerados como cidadãos, facilita o desejo por castigo a esses que tanto perturbam a paz 

social, conforme sintetizado por Zaffaroni79:  

A criminologia midiática cria a realidade de um mundo de pessoas 

decentes frente a uma massa de criminosos, identificada através de 

                                                 
78 Nas palavras de Günther Kakobs e Manuel Cancio Meliá, in Direito penal do inimigo: noções e críticas, Ed. 

4ª. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2010, p. 28: “O direito penal do cidadão é o direito penal de todos, o direito 

penal do inimigo é daqueles que constituem contra o inimigo: frente ao inimigo, é só coação física, até chegar a 

guerra. ”  
79 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A palavra dos mortos: conferências de criminologia cautelar. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 307.   
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estereótipos que configuram um eles separado do resto da sociedade, por ser 

um conjunto de diferentes e maus. O eles da criminologia midiática 

incomodam, impedem de dormir com as portas e janelas abertas, perturbam as 

férias, ameaçam as crianças, sujam por todos os lados e por isso devem ser 

separados da sociedade, para deixar-nos viver tranquilos, sem medos, para 

resolver todos os nossos problemas. Para tanto, é necessário que a polícia nos 

proteja de suas ciladas perversas, sem qualquer obstáculo nem limite, 

porque nós somos limpos, puros e imaculados. (Grifos nossos)  

Há, portanto, interiorização da cultura dominante perpetuada pela mídia sensacionalista, que 

instiga o desejo por leis cada vez mais repressivas, criando um habitus do indivíduo dominado 

que será matriz reprodutora de violência, sem perceber, contudo, que o próprio é vítima 

enquanto perpetuador. I.e., ao reproduzir a ideia hegemônica que direitos penais são “direitos 

de bandido”, o próprio povo legitima a retórica de desrespeito a esses direitos, sem perceber 

que esse desrespeito lhe prejudica igualmente. No limite, podemos argumentar que a pauta 

criminal midiática interfere na democracia, embora esse não seja o foco do presente.  

O impacto da construção da realidade social midiática no populismo penal teve sua atuação 

mais definitiva através da redefinição do papel da vítima. A mídia trouxe a vítima para o centro 

da notícia, não mais se limitando a reportar a notícia, mas imbuindo-se do dever de ser um 

veículo que conta sua história. Com isso, o crime deixa de ser um ato alheio, analisado com 

distância científica, e se torna próximo a todos os telespectadores, que se sentem pessoalmente 

ofendidos e ameaçados.  

Como apresentado por Garland, a mídia define um novo imperativo político: “as vítimas 

devem ser protegidas, seus clamores devem ser ouvidos, sua memória deve ser honrada, sua 

raiva deve ser exprimida, seus medos devem ser tratados”80. Esse imperativo implica, ainda, 

que qualquer discurso focado no ofensor é em desrespeito direto à vítima e sua família; qualquer 

direito garantido ao ofensor é em prejuízo aos direitos da vítima. A dramatização midiática dos 

crimes desperta no telespectador uma relação de identificação e posterior ultraje pelo que 

“poderia ter acontecido com o próprio”.   

Nesse compasso, os folhetins são substituídos por um jornalismo policial sem 

comprometimento com o debate acadêmico especializado, mas que abusa da empatia do 

telespectador ao mesmo tempo que lhes imbui de medo permanente. É exatamente o 

                                                 
80 GARLAND, 2008, op. cit., p. 55.  
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posicionamento da vítima no centro do debate que o revestirá de caráter emocional, tornando 

vazia a réplica especializada, agora marcada como injusta, distante da realidade, desrespeitosa 

com as lágrimas dos vitimados.   

O espetáculo da punição, televisionado a troco de audiência, reforça o discurso de 

retribuição como única forma de justiça. Olho por olho, como não? O senso comum será 

aplacado, ainda que as estatísticas criminais em nada sejam alteradas – ou pior, sejam alteradas 

negativamente. Nesse espetáculo, o rosto da vítima é explorado, garantindo o contraponto com 

o do indivíduo criminoso, agora considerado um humano inferior ao vitimado, desmerecedor 

de garantias fundamentais e de políticas que busquem sua ressocialização.    

Nesse cenário, a vítima passa a ser a personificação do símbolo da luta punitivista. O pedido 

de recrudescimento penal não é contra o ofensor, mas a favor da vítima e de seus pares, de 

forma a garantir que não aconteça com ninguém mais o que aconteceu com ela. “Ela”, agora, 

tem nome, endereço e CPF.   

Essa personificação pode ser observada pela forma como a população passa a tratar com 

maior proximidade os casos, não mais se restringindo a saber suas circunstâncias, mas sim, 

conhecendo-os pelo nome das as vítimas – e.g., o “caso Isabela Nardoni”, o “caso João Hélio”, 

o “caso Eloá”, etc. Na mesma toada, a atuação legislativa passa a nomear as leis, de forma que 

sejam percebidas como instrumento de justiça à pessoa vitimada – e.g., no caso brasileiro mais 

emblemático, a Lei Maria da Penha.   

Assim, a experiência da vítima é tomada como comum e coletiva, ao invés de individual81. 

O ponto alto da vitimização é esse: toda a população passa a se identificar como vítima ou 

vítima em potencial, um só grupo homogêneo unido contra seus algozes. O pleito de defesa 

contra a violência torna-se um tema consensual, independente de posição política ou preferência 

pessoal, o que favorece sua proliferação nas instâncias de poder.   

Frente a esse espetáculo, os dados estatísticos e estudos especializados se tornam 

descreditados e recebem a alcunha de “defensores de bandido”. O pessoal sobrepõe-se ao 

acadêmico, e a dramatização midiática recebe personagens reais. A defesa do coletivo se torna 

                                                 
81 GARLAND, 2008, op. cit., p. 11.  
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mais importante que as garantias individuais, verdadeira justificativa para medidas de cunho 

fascista. O descompasso entre o plano legal-teórico (garantista) e prático-operacional 

(punitivista) passa a ser visto como desejável, sinal de “justiça”.   

Ao trazer a vítima ao centro do debate, se ignora o recorte específico em que ela se insere. 

Haveria de se perguntar, então, justiça para quem? Conquanto não haja dúvidas que o Brasil 

tem níveis elevados de violência, há dinâmicas específicas refletidas nas taxas de homicídio, 

que apontam homogeneidade entre o retrato do criminalizável e do assassinável. Conforme 

apresentado pelo IPEA, enquanto a taxa de homicídio por 100 mil habitantes no Brasil é cerca 

de 30, “chegamos a uma taxa de 280,6, se considerarmos apenas a subpopulação de homens 

jovens; enquanto se observou uma taxa de homicídio para a população negra de 40,2, o mesmo 

indicador para o resto da população foi de 16, o que implica dizer que 71,5% das pessoas que 

são assassinadas a cada ano no país são pretas ou pardas.”82 

Portanto, há, na prática, instrumentalização dos corpos negros e periféricos para que sirvam 

de gatilho no discurso punitivista, quando, na verdade, os próprios serão alvo das medidas 

pleiteadas. A ideia de um grupo homogêneo de vítimas se mostra falaciosa, pois as vítimas 

potenciais são exatamente aqueles lidos como o Outro, que perdem direitos penais fundamentais 

em razão do populismo penal.  

Em suma, a “emergência discursiva de uma sociedade de vítimas" é um dos grandes estopins 

para a politização das políticas públicas criminais83. Graças à mídia, o público começa a se ver 

como parte componente do sistema penal, e não mais como mero observador, exigindo que sua 

opinião seja ouvida mesmo que em prejuízo de especialistas no assunto. Ou seja, o papel da 

população já não se restringe à consultoria, como nos Conselhos Comunitários de Segurança, 

mas verdadeiramente se verte no maior legitimador de políticas de segurança pública, ainda que 

completamente refutadas por dados estatísticos e calcada em ideais falaciosos.  

 

  

                                                 
82 Cf. Atlas da Violência de 2018, p. 4.  
83 PIRES, op. cit., p. 48.  
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2. Heurísticas e Vieses Cognitivos no Direito: Um Sistema de Crenças  

2.1 O sistema dual de processo cognitivo   

O homem, meu general, é muito útil:  

Sabe voar, e sabe matar  

Mas tem um defeito  

- Sabe pensar!   

(Bertolt Brecht – O Vosso Tanque, General, é um Carro Forte)  

Rui Cunha Martins diferencia evidência e prova definindo a primeira como indicador de 

mera plausibilidade, base da crença, enquanto a última engendra a convicção. De acordo com 

o autor, a evidência traz satisfação imediata, instaurando um verdadeiro desamor pelo 

contraditório, pois a crença é um “saber tácito”, originado na redução da complexidade84. E 

completa85:   

A crença institui o real no qual ela crê. Dá por adquirido o seu objeto, a verdade do 

objeto da crença, assumindo sem mais a respectiva realidade. Digamos que ela joga 

por antecipação, dispensando-se de tarefas de determinação e despistagem do que ela 

conhece como existente, e, donde, por atuante. Ela “salta diretamente para o ato”, 

prescindindo da construção cognitiva do objeto, motivo pelo qual “a crença no real 

não é uma ilusão, mas é alucinatória: nós cremos no mundo e no eu sem esperar 

justificação nem confirmação, a aparente autossuficiência da sua realidade 

dispensa verificação”.   

A construção de crenças e convicção foi estudada de forma mais abrangente por Daniel 

Kahneman e Amos Tversky86, pioneiros na área de economia comportamental. Para justificar a 

aparente irracionalidade dos indivíduos no processo de tomada de decisão, os dois buscaram 

responder duas questões centrais: (i) como as pessoas lidam com incerteza? e (ii) de que forma 

intuem probabilidade?   

As respostas derivadas dessas perguntas iniciais instituíram a abordagem mais relevante que 

há sobre heurísticas e vieses atualmente.    

                                                 
84 MARTINS, Rui Cunha. O Ponto Cego do Direito: The Brazilian Lessons. 3ª ed., Editora Atlas: São Paulo, 

2013.   
85 Idem, p. 32.   
86 KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 
New Series, Vol. 185, No. 4157, set/1974, pp. 1124-1131.  
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Heurísticas são atalhos mentais que simplificam o processo de tomada de decisão. Embora 

útil para o dia-a-dia, a simplificação dos elementos pode enviesar a decisão, resultando em 

equívocos sistemáticos. De forma geral, Kahneman e Tversky argumentam que as análises e 

decisões cotidianas são baseadas em crenças subjetivas sobre a probabilidade de determinado 

resultado. Contudo, os dados disponíveis para embasar tais crenças são limitados. As regras 

heurísticas aplicam-se exatamente no ato inconsciente de ignorar tais limitações, o que pode 

levar a estimações completamente equivocadas. Ou seja, a heurística, responsável pela crença 

na validade inquestionável de mera evidência, pode engendrar vieses cognitivos que favorecem 

determinadas respostas, independentemente de sua precisão.   

Simplificadamente, podemos dizer que a tomada de decisão é um processo cognitivo dual. 

Para esquematizar essa conclusão, Kahneman87 divide o processo em dois sistemas: o Sistema 

1, que opera de forma automática, rápida e intuitiva; e o Sistema 2, que, por sua vez, opera de 

forma vagarosa, racional e deliberada, aplicando esforço para resolver questões complexas. No 

cotidiano, a ampla maioria das decisões e percepções são sugestões do Sistema 1, formadas 

automaticamente, com resultados que suprem perfeitamente o necessário. Endossadas pelo 

Sistema 2, essas sugestões tornar-se-ão crenças.   

O Sistema 2, portanto, funciona a maior parte do tempo como um supervisor do Sistema 1. 

I.e., uma de suas principais funções é monitorar e controlar as sugestões intuitivas, aprovando-

as ou modificando-as a depender do caso. Porém, os estudos apontam que esse papel de 

monitoramento muitas vezes é exercido de forma superficial, chancelando sugestões que, caso 

analisadas mais racionalmente, seriam modificadas e corrigidas. Um dos principais testes de 

eficiência do papel de supervisão do Sistema 2 foi desenvolvido por Kahneman e Shane 

Frederick. Os dois aplicaram o seguinte enigma para estudantes universitários:  

 Um taco e uma bola custam $1,10.  

 O taco custa um dólar a mais que a bola.  

 Quanto custa a bola?  

  

Aqui, ambos partiram do pressuposto que todos os participantes teriam a mesma resposta 

automática, qual seja, 10¢. Partindo desse ponto, a análise consistia em observar qual 

                                                 
87 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Anchor Canada: Canada, 2013.  
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porcentagem de alunos teria um Sistema 2 eficaz o suficiente no monitoramento da sugestão 

intuitiva do Sistema 1, a ponto de refutá-la e exercer análise deliberativa mais completa para 

chegar ao valor correto: 5¢. Centenas de alunos participaram. Dentre aqueles de universidades 

de elite (Harvard, MIT e Princeton), menos de 50% refutaram a resposta intuitiva. Já no grupo 

de universidades menos seletivas, a porcentagem de falha na supressão da resposta equivocada 

superou 80%88.  

Conforme concluíram, muitas das impressões e intuições equivocadas do Sistema 1 acabam 

se tornando crença por mera ineficácia do Sistema 2. Ainda, quando fixadas na crença que 

determinada conclusão é correta, as pessoas tendem a acreditar em argumentos que endossam 

tal conclusão, não importa o quão irracional. Em suma, Kahneman conclui que “quando o 

Sistema 1 está envolvido, a conclusão vem primeiro e os argumentos a seguir”89.   

Essa conclusão está alinhada à forma como o Sistema 1 chega às conclusões quando recebe 

informação insuficiente. Nesses casos, um dos principais indicativos de veridicidade para o 

Sistema 1 é a coerência; i.e., frente a pouca informação, a qualidade da conclusão virá em 

segundo lugar à coesão. Portanto, “fazer sentido” é mais importante para o Sistema 1 do que 

alinhar-se a indicativos empíricos. Em fato, estar em contato com os dados empíricos, na 

verdade, é um empecilho para conclusões dogmáticas – pouca evidência propicia ao Sistema 1 

formar a história que lhe parece mais lógica, enquanto o contraditório aponta inconsistências 

que impedem a fluidez intuitiva.   

Assim, o Sistema 1 irá literalmente delinear sua conclusão e só então buscar argumentos 

que a suportem, e essa conclusão incorreta será, muitas vezes, chancelada por um Sistema 2 

ineficaz. Mais do que chancelar, o Sistema 2 atuará ativamente para ratificar racionalmente as 

sugestões intuitivas, buscando argumentos que a confirmem.   

2.2 Introdução às heurísticas e vieses cognitivos   

A memória associativa é função típica do Sistema 1, enquanto a deliberação e supervisão 

são funções do Sistema 2. Essa divisão é essencial para entender a base de funcionamento dos 

Sistemas: a heurística da substituição. O principal atalho cognitivo para lidar com incerteza é 

                                                 
88 Idem, p. 44.   
89 Idem, p. 45. No original: “If System 1 is involved, the conclusion comes first and the arguments follow.”  
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substituir a questão perguntada originalmente por uma de resposta de acesso mais automático, 

que não ative o Sistema 2 em deliberação pela melhor solução – ou force à confissão de 

ignorância quanto a resposta. Assim, e.g., ao ouvir a pergunta “qual a probabilidade desse 

candidato ganhar a eleição?”, que exige extenso conhecimento sobre o cenário político e 

previsões especializadas, a heurística irá substituir essa questão por “eu acho que esse candidato 

tem chance de ganhar?”. Da mesma forma, a pergunta “qual a melhor política pública criminal?” 

é substituída por “qual medida me faria sentir mais seguro?”.   

Mover a questão para a esfera pessoal facilita a resposta, mas às custas do fator eficiência – 

a política criminal que faz determinado indivíduo se sentir seguro nem sempre é a política que 

de fato o protegerá. Não obstante, cumpre o propósito de aumentar a confiança, que, no contexto 

sociológico, tem a “função de mecanismo de redução do risco e da complexidade”90.   

O atalho mental de substituir uma pergunta racional e difícil por outra de cunho emocional, 

mais fácil de intuir, é chamado de heurística do afeto (“affect heuristic”), um dos pilares da 

heurística da substituição, encabeçado pelos estudos de Paul Slovic91.   

Ao longo da vida, registramos determinados sentimentos como diretamente ligados a certos 

estímulos – X causa felicidade, Y medo, etc. Todas as percepções são perpassadas por emoções. 

Respostas intuitivas são condicionadas à memória afetiva que cada estímulo suscita. Pela 

heurística do afeto, o instinto emocional sobrepõe-se ao cálculo racional na hora de formação 

de decisão. Assim, conforme sintetizado por Ledoux, “o resultado consciente pode basear-se 

em intuições não verbalizáveis, as chamadas sensações viscerais, e não em algum conjunto de 

proposições verbalizáveis”92. Dessa forma, a questão “o que eu penso sobre isso?” é substituída 

por “como eu me sinto sobre isso?”. Nesse sentido, desenvolve Epstein93:  

                                                 
90 MARTINS, op. cit., p. 35.   
91 SLOVIC, Paul, et al. The Affect Heuristic. European Journal of Operational Research, No. 177, Cambridge  

University  Press,  2002,  pp.  1333-1352.  Disponível  em:  

<http://bear.warrington.ufl.edu/brenner/mar7588/Papers/slovic-affect-heuristic-2002.pdf>. Acesso em 

10.10.2018.  
92 LEDOUX, Joseph. O cérebro emocional: os misteriosos alicerces da vida emocional. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001, p. 59.  
93 apud SLOVIC, op. cit., p. 1334. Tradução livre: “Assume-se que o sistema experiencial está intimamente 

associado à experiência do afeto, (...) que se refere a sentimentos sutis sobre quais as pessoas muitas vezes não 

estão cientes. Quando uma pessoa responde a um evento emocionalmente significativo (...) o sistema 

experiencial busca automaticamente em seu banco de memórias por eventos relacionados, incluindo as emoções 
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The experiential system is assumed to be intimately associated with the experience of 

affect, (...) which refer[s] to subtle feelings of which people are often unaware. When a 

person responds to an emotionally significant event (...) the experiential system 

automatically searches its memory banks for related events, including their emotional 

accompaniments. If the activated feelings are pleasant, they motivate actions and 

thoughts anticipated to reproduce the feelings. If the feelings are unpleasant, they 

motivate actions and thoughts anticipated to avoid the feelings.  

Portanto, a tendência no momento de operacionalizar crenças é a busca por uma resposta 

próxima à experiência particular, com base nas emoções evocadas por memórias individuais. 

Robert Zajonc, grande estudioso dessa heurística, defende, inclusive, que a reação afetiva 

costuma ser a primeira reação, só então seguida por um processo de julgamento que buscará 

amoldar o resultado àquele instinto emocional primário94. É assim que o homem médio julga 

risco. Não tendo experiência própria, recorrerá à memória associativa, muitas vezes embasada 

apenas em acontecimentos retratados pela mídia.   

O papel desempenhado por memórias e experiências individuais para determinar risco é 

fundamental para o viés cognitivo que focaremos no presente, um dos mais mobilizados pela 

indústria cultural: a heurística da disponibilidade.   

2.3 As Cascatas de Disponibilidade   

A heurística da disponibilidade (“availability heuristic”) é um viés cognitivo onde as 

pessoas julgam a probabilidade ou frequência de determinado evento com base na facilidade de 

acessar exemplos semelhantes em sua memória. Portanto, quanto maior a fluência com que 

conseguem pensar em ocorrências, mais abrangente julgarão o risco de recorrência. Aplicada à 

percepção de riscos de crime, o pool de disponibilidade tende a ser equivocado, pois, conforme 

tratamos acima, o padrão de crimes retratados pela mídia é o anverso do padrão de crimes 

processados e condenados.   

Enquanto erro cognitivo individual, a heurística da disponibilidade é só mais instância diária 

de equívoco do Sistema 1. Contudo, por vezes esse erro extrapola seus efeitos individuais, 

atingindo um amplo conjunto de pessoas e tornando-se parte do discurso público oficial. 

                                                 
que os acompanham. Se os sentimentos evocados são agradáveis, eles motivam ações e pensamentos antecipados 

para reproduzir os sentimentos. Se os sentimentos são desagradáveis, eles motivam ações e pensamentos 

antecipados para evitar os sentimentos.” 
94 ZAJONC, Robert Bolesław. Feeling and thinking: preferences need no inferences. American Psychologist, 

v. 35, n. 2, fev./1980, p. 151-175.  
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Quando isso ocorre, há um caso de cascata de disponibilidade (“availability cascade”), 

fenômeno estipulado em tese de Cass Sustein e Timur Kuran95, que assim resumiram:   

An availability cascade is a self-reinforcing process of collective belief 

formation by which an expressed perception triggers a chain reaction that 

gives the perception increasing plausibility through its rising availability 

in public discourse. The driving mechanism involves a combination of 

informational and reputational motives: Individuals endorse the perception 

partly by learning from the apparent beliefs of others and partly by distorting 

their public responses in the interest of maintaining social acceptance. 

Availability entrepreneurs - activists who manipulate the content of public 

discourse - strive to trigger availability cascades likely to advance their 

agendas. Their availability campaigns may yield social benefits, but sometimes 

they bring harm, which suggests a need for safeguards. (grifos nossos)   

Portanto, a heurística da disponibilidade, mobilizada por mecanismos sociais, pode gerar 

cascatas de crenças coletivas. Essas cascatas sociais, por sua vez, poderão servir para pressionar 

a edição de leis e políticas responsivas. Tais políticas, é importante ressaltar, podem ser 

positivas, atingindo exigências sociais necessárias para melhora efetiva na qualidade de vida, 

mas podem também ser negativas, calcadas em percepções equivocadas e enviesadas, gerando 

políticas sociais inadequadas. Ou seja, cascatas de disponibilidade podem resultar em respostas 

regulatórias socialmente prejudiciais96, visto que, conforme comentado por Surette97, “quando 

uma fonte significativa de conhecimento público sobre crime e criminalidade é guiada de acordo 

com o que é popular e rentável, a habilidade do público de avaliar políticas públicas de justiça 

criminal inevitavelmente acaba sofrendo”.  

                                                 
95 SUSTEIN, Cass e KURAN, Timur. Availability Cascade and Risk Regulation. John M. Olin Program in  

Law  and  Economics  Working,  Paper  No.  364,  2007.  Disponível  em: 

<http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=law_and_economics>. 

Acesso em 26.01.2017. Tradução livre: “Uma cascata de disponibilidade é um processo auto-reforçador de 

formação coletiva de crenças pelo qual determinada percepção expressa engatilha uma reação em cadeia que dá 

à essa percepção crescente plausibilidade conforme aumenta sua disponibilidade no discurso público. O 

mecanismo de condução envolve uma combinação de motivos de informação e de reputação: os indivíduos 

endossam a percepção, em parte, aprendendo a partir das crenças aparentes dos outros e, em parte, distorcendo 

suas respostas públicas no interesse de manter a aceitação social. Os empreendedores de disponibilidade - 

ativistas que manipulam o conteúdo do discurso público - se esforçam para engatilhar cascatas de disponibilidade 

que possam avançar suas agendas. Suas campanhas de disponibilidade podem gerar benefícios sociais, mas, às 

vezes, acarretam danos, o que sugere a necessidade de salvaguardas.” 
96 Derivado do original em SUSTEIN e KURAN, op. cit., p. 688: “Availability cascades that have resulted in 

socially harmful regulatory responses”.   
97 SURETTE, 2015, op. cit., p. 22, tradução nossa.   
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À guisa de exemplo: em 2015, o médico Jaime Gold foi morto esfaqueado no Rio de 

Janeiro98. Esse ataque com faca foi tão publicizado nos veículos de notícias que o evento ficou 

facilmente disponível na memória de qualquer brasileiro médio. A facilidade com que esse tipo 

de acontecimento podia ser encontrado em nosso cérebro criou a percepção que havia uma 

espécie de surto de ataques com facas, um perigo iminente esperando a cada esquina. O medo 

era tão presente que aqueles que não se amedrontaram pelas notícias amedrontaram-se pelas 

conversas com conhecidos, havendo verdadeira cascata de disponibilidade.   

Paralelamente ao crescente medo de ataques com faca, foi lançado o Mapa de Violência de 

2015. Esse Mapa classificou o Rio como o Estado com menos mortes por armas brancas 

(incluindo facas) de todo o Brasil99. Esses dados, no entanto, nada obstaram o efeito cascata do 

espetáculo da morte de Jaime. O discurso público consolidou a ideia de perigo. Houve um erro 

de disponibilidade consolidado como crença generalizada.   

 A histeria coletiva tornou-se pressão política. Essa, por sua vez, rapidamente foi acolhida. 

Em maio do mesmo ano, Geraldo Pudim (MDB) propôs uma lei proibindo o porte de arma 

branca em todo o território do Rio de Janeiro. No mês seguinte, o Estado sancionou a lei (Lei  

7.031/2015). Justificativa do PL? “Inúmeros crimes”. A fonte? “Várias reportagens de grande 

repercussão expondo essa mazela.”100  

Racionalmente essa resposta era necessária? Não. Melhorou a segurança nacional? 

Tampouco. Havia, sequer, um problema de segurança em relação a armas brancas no Rio? Não 

é o que apontam os dados disponíveis. Mas independente da racionalidade, a sensação de 

insegurança aumentou, e a Alerj rapidamente ofereceu uma resposta contingente para a aflição 

popular, editando leis penais de emergência estritamente simbólicas em sua eficácia101. O medo 

                                                 
98 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/mp-pede-condenacao-so-de-1-

menorapreendido-por-morte-de-jaime-gold.html>. Acesso em: 02.10.2017.  
99 Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdf>. Acesso em 02.10.2017.  
100 Justificativa do Projeto de Lei nº 435/2015 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.   
101 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos. 3ª. Ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p.10: “A função 

nitidamente instrumental do Direito Penal ingressa numa fase crepuscular cedendo passo, na atualidade, à 

consideração de que o controle penal desempenha uma função nitidamente simbólica. A intervenção penal não 

objetiva mais tutelar, com eficácia, os bens jurídicos considerados essenciais para a convivencialidade, mas apenas 

produzir um impacto tranquilizador sobre o cidadão e sobre a opinião pública, acalmando os sentimentos 

individual ou coletivo, de insegurança.”  
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não era racional, meramente baseado em heurísticas alimentadas por informações midiáticas, 

mas fora bem utilizado como palanque eleitoral.  

Houve aqui um exemplo clássico de availability cascade e também do funcionamento do 

populismo penal midiático. Uma lei irresponsável e inaplicável, derivada de pleitos coletivos 

enviesados, sobre os quais Sustein elabora102:  

Each of these cases has culminated in politically irresponsible public 

demands for government action. Their common thread is that people tended 

to form their risk judgments largely, if not entirely, on the basis of information 

produced through a social process, rather than through personal experience or 

investigation. In each case, a public upheaval unfolded as vast numbers of 

players reacted to each other’s actions and statements. And in each, the demand 

for swift, extensive, and costly government action came to be considered 

morally and socially desirable – even though, in most or all cases, the net 

benefit of the resulting regulations may well have been negative.   

Não tentamos dizer, vale reforçar, que o problema é per se a cascata de disponibilidade, mas 

sim: (i) a construção social da percepção de riscos e preferência por determinadas políticas 

sociais e (ii) políticos que implementam políticas meramente simbólicas, responsivas às 

cascatas coletivas, sem realizar uma avaliação de sua necessidade e eficiência.  

Quanto ao último ponto, vale destacar que a necessidade de um expert como gatekeeper103 

não reside em esperar-se que seja mais racional que o leigo, no sentido de um Sistema 2 mais 

eficiente. Tampouco em argumentar que a população não deve ter direito a voz e opinião. O 

ideal de um gatekeeper se baseia tão somente no fato que este tem um Sistema 1 mais bem 

preparado para lidar com as questões cotidianas da área em que se especializou, e poderia 

exercer a função de zelar pela eficácia na alocação de recursos orçamentais. Os especialistas 

são melhores quantificando riscos e determinando políticas públicas simplesmente porque 

treinaram sua intuição. Assim, sua memória associativa contém informações disponíveis mais 

factualmente exatas que a de leigos. Dessa forma, as sugestões automáticas de seu Sistema 1 

                                                 
102 SUSTEIN e KURAN, op. cit., p. 703. Tradução livre: “Cada um desses casos culminou em demandas públicas 

politicamente irresponsáveis por ação do governo. Sua linha comum é que as pessoas tendiam a formar seus 

julgamentos de risco majoritariamente, se não inteiramente, com base em informações produzidas através de um 

processo social, ao invés de através de experiência pessoal ou investigação. Em cada caso, aconteceram 

reviravoltas públicas à medida que um grande número de participantes reagia às ações e declarações de outros. E 

em cada um deles, a demanda por ações governamentais rápidas, extensas e caras passou a ser considerada moral 

e socialmente desejável – ainda que, na maioria dos casos, o benefício líquido dos regulamentos criados pudesse 

chegar a ser negativo.” 
103 Em sentido contrário, Paul Slovic.   
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tem maior chance de serem corretas, e seu modelo deliberativo terá o respaldo de uma rede 

informacional mais robusta. Nesse sentido, Kahneman cita: “A situação forneceu um indício; 

esse indício deu ao especialista acesso à informação armazenada em sua memória, e a 

informação fornece a resposta. A intuição não é nada mais, nada menos que reconhecimento”104.   

Além disso, políticos tem um custo reputacional atrelado a seu discurso oficial que 

especialistas simplesmente não tem. O último pode respaldar-se em tecnicidade, enquanto 

aqueles só sobrevivem com legitimidade e apoio popular. Por esse motivo, a persona política 

poderá vir a expressar opiniões pública que diferem de suas crenças privadas, enquanto as 

conclusões pessoais do acadêmico serão as mesmas que aquelas por ele publicizadas. Inclusive, 

aí reside um dos mais complicados imbróglios nas intenções políticas por detrás de cargos 

técnicos. Tende a acontecer um polimento no discurso que deveria ser científico, se alinhando 

ao político ao invés de contrapô-lo105.   

No que tange ao primeiro ponto, foco do presente trabalho, faz-se necessário comentários 

mais extensos. Os agentes sociais especializados na dinâmica das cascatas de disponibilidade, 

que a exploram para avançar suas pautas, são chamados de “availability entrepreneurs”106. 

Esses empreendedores de disponibilidade direcionam a atenção coletiva para um problema 

específico, retratando-o sob as luzes que mais refletem as preocupações de sua agenda, 

trabalhando para que essa informação entre de forma definitiva na memória associativa coletiva 

a ponto de gerar uma cascata de disponibilidade que enseje movimentos públicos por 

determinadas políticas. Organizam, portanto, verdadeiras “campanhas de disponibilidade”107. 

E.g., ONGs ambientais que repisam desastres para pleitear regulação mais forte no setor.   

Essas campanhas de disponibilidade estimulam a familiaridade com determinados assuntos, 

ainda que na contramão do que as estatísticas indicariam. Exatamente por retratarem os 

                                                 
104 KAHNEMAN, op. cit., p. 11. Frase original de Herbet Simon. No inglês: “The situation has provided a cue; 

this cue has given the expert access to information stored in memory, and the information provides the answer. 

Intuition is nothing more and nothing less than recognition.”  
105 Por “técnico” não se aplica o sinônimo de “neutro”. Assume-se aqui que todo discurso é ideológico e toda linha 

de pesquisa é crítica. Tomando como exemplo as próprias políticas criminais, o discurso técnico pode defender 

medidas de encarceramento com a finalidade de diminuir a sensação de medo da população e apresentar dados 

coletados que indiquem sua eficácia. Não será eficaz, por outro lado, se a finalidade é redução dos crimes contra 

a vida, hipótese onde o discurso passará a ser meramente político, vis-à-vis a falta de indicativos científicos que 

sustem a tese.  
106 SUSTEIN e KURAN, op. cit., p. 687.   
107 Ibidem, p. 733.  
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acontecimentos de forma mais dramatizada que os números frios, ensejam respostas alarmistas. 

No caso das campanhas ambientais, por exemplo, a Câmara de Deputados respondeu de forma 

contundente – dentre 2006 e 2014, um total de 11,51% das Propostas Legislativas trataram de 

crimes ambientais, perdendo apenas para o total de PLs versando sobre crimes contra a pessoa 

(que totalizaram 20,41%)108.   

Muitas vezes, essas campanhas têm efeitos extremamente positivos, resultando em políticas 

vitais para a sociedade. Precisamos repisar, porém, que o orçamento público disponível é 

limitado e as decisões de gestão implicam em trade-offs – ou seja, para cada medida ineficiente 

ou desnecessária que é implementada, uma medida necessária e eficiente foi descartada. Há, 

portanto, um verdadeiro “mercado da disponibilidade”109, estruturado em volta dos riscos e seu 

poder de ensejar cascatas sociais.   

Para ter sucesso nesse mercado, há duas formas principais de gatilhos: cascatas 

informacionais e cascatas reputacionais110. As cascatas reputacionais são resultado da pressão 

social; as pessoas moldam suas crenças e preferências, ao menos de forma pública, para alinhar-

se com a posição dominante em seu meio. Já as cascatas informacionais, se dão pela quantidade 

limitada de informações facilmente disponíveis, e pelo funcionamento dos atalhos mentais para 

poupar esforço e tempo.   

Uma cascata estritamente informacional se daria pela atribuição de credibilidade a uma 

determinada proposta com base meramente na crença de outros. Assim, e.g., Pedro acredita que 

a carga tributária no Brasil é acima da média dos países desenvolvidos porque Bruno parece 

acreditar111; Júlia, que a priori, desconfiava da informação, passa a considera-la correta porque 

tanto Pedro quanto Bruno lhe garantiram. Observando que todos seus amigos tem a mesma 

crença, Luísa se une ao coro e passa a pedir veementemente redução na carga abusiva. A 

validade da crença aumenta paralelamente ao número de pessoas que creem.   

                                                 
108  MENDES, André Pacheco Teixeira. Por que o legislador quer aumentar penas? Populismo penal 

legislativo na Câmara dos Deputados. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, Departamento de Direito, 2015, p. 256. 
109 SUSTEIN e KURAN, op. cit., p. 713.   
110 Ibidem, passim.   
111 Como referência, cabe ressaltar que, de acordo com o último Estudo de Carga Tributária Brasileira, realizado 

pela Receita Federal em dezembro de 2017, a carga tributária brasileira seria de 32,1% do PIB, abaixo da média 

dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 34,3% do PIB.  
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Embora possível, é raro que as duas cascatas atuem de forma isolada, sem se contaminarem. 

Portanto, seguindo o exemplo acima, o provável é que também se engendre uma cascata 

reputacional. Portanto, pode ser, e.g., que Mariana tenha reservas sobre a afirmação dos 

personagens acima e não ache, particularmente, a carga tributária brasileira abusiva. Por 

questões reputacionais, porém, ela pode se abster de comentar perante o grupo de amigos. Ou 

então, pode ser que Mariana sequer tenha uma opinião particular sobre o assunto, e apenas repita 

o que seus amigos dizem. Ainda, quiçá Mariana seja adepta ao Estado mínimo e, por esse 

motivo, manifeste seu apoio à diminuição da carga tributária sem saber se ela é alta ou baixa, 

simplesmente por seguir a posição de seu partido político. Em quaisquer dessas hipóteses, 

Mariana representa a ponta da cascata reputacional.   

Aqui, Mariana se cala, segue a maioria sem ter opinião própria, ou ainda, endossa 

publicamente uma opinião que não se alinha à sua. No curso das cascatas de disponibilidade, 

quanto mais pessoas passam a crer na assertiva, mais as dúvidas sobre a mesma desaparecem 

do discurso público, que passa a ser mais e mais homogêneo, senão vejamos:   

As the cascade unfolds, open skepticism becomes progressively less common. (…) 

Dissenting voices will then become fainter still, making it much harder for the 

dwindling number of open skeptics to hold out as critics. The reputational costs imposed 

on critics may, over time, lead to intellectual paralysis. Insofar as people refrain from 

expressing their doubts, uncertainties, and misgivings, public discourse will become 

impoverished, eventually making people whose perceptions depend on public discourse 

stop questioning what appears as the conventional wisdom. In other words, the 

unthinkable ideas of one period can turn into the unthought ideas of a later one. In one 

period, people with doubts do not speak out; in the next, doubts have ceased to exist.112   

A homogeneidade no discurso é primordial para que os empreendedores de disponibilidade 

disseminem suas histórias. Conforme tratamos anteriormente, o contraditório é um empecilho 

para a fluência das crenças. Assim, a indústria cultural, enquanto arena de construção social, 

tem papel central em restringir ou alargar o nível de debate e, conforme comentamos na parte 

                                                 
112 SUSTEIN e KURAN, op. cit., p. 731. Tradução livre: “À medida que a cascata se desdobra, o ceticismo 

declarado torna-se progressivamente menos comum. (...) Vozes dissidentes, então, tornam-se ainda mais fracas, 

tornando muito mais difícil que o número cada vez menor de céticos declarados se sustente enquanto críticos. Os 

custos de reputação impostos aos críticos podem, com o tempo, levar à paralisia intelectual. Na medida em que as 

pessoas se abstêm de expressar suas dúvidas, incertezas e desconfianças, o discurso público se tornará 

empobrecido, eventualmente fazendo com que as pessoas cujas percepções dependem do discurso público parem 

de questionar o que aparece ser a sabedoria convencional. Em outras palavras, as ideias impensáveis de um período 

podem se transformar nas ideias impensadas de um período posterior. Em um período, as pessoas com dúvidas 

não falam; no próximo, as dúvidas deixaram de existir”. 
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específica, a tendência é a restringi-lo para buscar consensos sociais. Uma das formas de fazê-

lo, por exemplo, é dando espaço apenas a representantes de think tanks que sejam alinhados à 

sua perspectiva, garantindo que vozes dissonantes sejam caladas. Dessa forma, conforme 

colocado por Martins, a mídia instaura um “paradigma de simplificação”, servindo como 

“eficiente produtor de códigos binários e, dessa maneira, um competente redutor de 

complexidade” 113.   

Enquanto redutora de complexidade, a mídia é utilizada como “porta de entrada pelos 

operadores da evidência”114, que buscam na arena midiática os meios para desencadear cascatas 

de disponibilidade e consolida-las como verdade única. A esses operadores, importa que a 

indústria cultural não só garanta os gatilhos para cascatas de disponibilidade, como também a 

sua perpetuação, eliminando progressivamente posições dissonantes. Nesse sentido, 

complementam Sustein e Kuran115:    

To make a risk claim and the supportive data more available is to make information 

pointing to the absence of this risk less available. An availability cascade is necessarily 

accompanied, therefore, by an unavailability cascade that progressively frees public 

discourse of voices out of tune with the evolving chorus. This concurrent cascade makes 

it increasingly difficult for people with stated or unstated reservations about the 

developing public consensus to retain their misgiving.   

Logo, podemos dizer, em suma, que a indústria cultural institucionaliza discursos de 

crise através de estruturas de repetição que garantem um pensamento único116 . Conforme 

colocado por Martins, a expressão maior dessas estruturas será a produção de fantasmas. E 

complementa o autor: “o da insegurança, que justifica, ato contínuo, os discursos de lei e ordem, 

tem-se revelado dos mais operativos”117.   

  

   

                                                 
113 MARTINS, op. cit., p. 46-47.  
114 Ibidem., p. 50.   
115 SUSTEIN e KURAN, op. cit., p. 730. Tradução livre: “Fazer uma afirmação de risco e os dados que a apoiam 

mais disponíveis é tornar a informação apontando para a ausência deste risco menos disponível. Uma cascata de 

disponibilidade é necessariamente acompanhada, portanto, por uma cascata de indisponibilidade que exime 

progressivamente o discurso público de vozes desafinadas com o coro que se forma. Esta cascata concorrente 

torna cada vez mais difícil que pessoas com reservas declaradas ou não declaradas sobre o consenso público que 

se desenvolve mantenham sua desconfiança.” 
116 Ibidem, p. 120.  
117 MARTINS, op. cit., p. 121.   
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3. Políticas Públicas Criminais e Populismo Penal  

3.1 A sanha punitivista e vieses cognitivos perpetuados pela indústria cultural  

Essa justiça que vela meu sono,   

eu a repudio, humilhada por precisar dela.   

Enquanto isso durmo e falsamente me salvo.  

Nós, os sonsos essenciais.   

(Clarice Lispector – Mineirinho)  

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018118, em 2017 foram 

registrados 2.460 latrocínios, contra 5.144 mortes por intervenção policial. Uma diferença de 

quase 110%. Logo, há maior de letalidade por parte policial que dentre assaltantes. Em fato, 

uma breve análise do Anuário indica que houve uma queda de 7,7% no número de latrocínios 

apenas no último ano, enquanto, no mesmo período, a letalidade policial aumentou quase 22%.   

Como arena de construção social, esse tipo de informação seria vital para que a indústria 

cultural aproximasse a realidade simbólica à realidade objetiva. Não obstante, esses dados não 

se enquadram no paradigma de simplificação midiático, por contrariar o código binário de 

“mocinho” e “ladrão”. Com um discurso público que consolida o aumento de mortes violentas 

no último ano (em 2,9% 119 ), focar na participação policial nesse aumento da violência 

intencional poderia perturbar o consenso social acerca das medidas punitivas necessárias.   

Assim, mantém-se, pelo filtro da mídia, o dantes mencionado caráter anti-intelectual do 

populismo penal. Com cascatas de disponibilidade que reforçam o estado de medo e necessidade 

de medidas de urgência, a população segue a favor da criação de leis mais punitivas para o 

latrocínio, ao mesmo passo que defende o abrandamento dos regulamentos a que se submetem 

os policiais.  

Nessa esteira de vieses permissivos de políticas punitivas, em 2017 foi editada a Lei  

13.491/2017. Essa lei retirou da Justiça Comum a competência para julgar militares das Forças 

Armadas que, nas operações de Garantia da Lei e a Ordem, cometam crime doloso contra a vida 

                                                 
118 Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-
publica2018/>. Acesso em 30.11.2018.  
119 Idem.  
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de civil. Essas mortes passam a ser processadas e julgadas na Justiça Militar Federal, não mais 

pelo Tribunal do Júri. Ou seja, os homicídios cometidos por policiais deverão ser tratados de 

forma diferente daqueles perpetrados por civis; aqueles serão julgados por um judiciário 

composto por seus pares, ao invés de submetidos ao escrutínio da população.   

Se as estatísticas apontam que a violência policial é um dos grandes problemas de segurança 

pública atual, a produção legislativa garante que não seja lido dessa forma, mas sim, tratada de 

forma privilegiada, fora da competência do júri.   

Independente do privilégio que criou120, a Lei 13.491/2017 não recebeu cobertura midiática. 

O policial é visto como aquele que serve e protege, personagem catalogado pela mídia como o 

“herói”, “bom moço”, não como “homicida”. Por esse motivo, a maior parte da população 

sequer soube que tal lei foi promulgada.   

Conforme comentamos acima, a construção social de políticas públicas com base em 

preferências pessoais perpassa diretamente a seleção das informações que são reportadas por 

parte da mídia. De acordo com Sustein e Kuran121, o discurso público e as variáveis sociais 

influenciam três principais percepções pessoais:   

(i) Julgamento quanto a risco – percepções sobre os riscos que encaram;   

(ii) Preferências de risco – ordem de preferência das alternativas de risco;    

(iii) Preferências de políticas – ordem de preferência das possíveis formas de 

regulamentar risco.    

A partir dessas variáveis pessoais, então, os indivíduos impactam o discurso público. Há, 

portanto, um processo circular: discursos públicos definem as percepções individuais, e as 

percepções individuais transformam os discursos públicos que contribuíram para sua própria 

transformação122. Conforme os próprios autores complementaram123:   

                                                 
120 “Privilégio” aqui usado consoante seu significado primário: “direito ou vantagem concedido a alguém, com 

exclusão de outros”, no passo que pelo mesmo ato (matar civis), policiais e civis recebem julgamentos distintos.    
121 SUSTEIN e KURAN, op. cit., p. 715.   
122 Ibidem., p. 716. Adaptado do original: “The two sets of influences thus form a circular process. Public discourse 
shapes individual risk judgments, risk preferences, and policy preferences; and the reshaped personal variables 
then transform the public discourse that contributed to their own transformations.”   
123  Ibidem, p. 717. Tradução livre: “Dado que é oneroso coletar as informações pertinentes, indivíduos 

normalmente pegam carona no conhecimento que está disponível publicamente por meio de fontes que vão de 
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Because it is costly to gather pertinent information, individuals ordinarily seek to free 

ride on knowledge that is publicly available through sources ranging from gossip and 

rumors to scientific reports. Most risk judgments rest on little, if any, personal 

investigation; they depend largely, if not wholly, on trust placed in the judgments of 

selected others.   

Assim, ao engendrar cascatas de disponibilidade, a indústria cultural diretamente influencia 

quais serão os pleitos populares e, consequentemente, quais serão as políticas públicas 

implementadas. No que diz respeito à área criminal, molda a percepção de risco, agravando-o a 

ponto de instaurar um estado de medo; molda quais serão os riscos considerados mais prováveis 

pela população, tipicamente o anverso à realidade fática; institucionaliza a supressão de medidas 

alternativas à prisão e ao punitivismo, mostrando o encarceramento como única forma de justiça 

e as garantias constitucionais como leniência com o crime.    

Dessa forma, a indústria cultural estabelece na memória coletiva um arcabouço teórico 

(conquanto equivocado e/ou incompleto) que será a própria substância do punitivismo. Esse 

fetiche punitivista recebe amplo apoio nacional, de forma quase homogênea, o que reflete 

diretamente no Legislativo e Executivo eleitos para elaboração de políticas públicas.  

Daí o porquê Sustein argumenta que a heurística da disponibilidade é um problema para a 

democracia. Ao criar fantasmas que não refletem a realidade, os eleitores tomam suas decisões 

com base em desinformações, elegendo um Congresso que não representa os verdadeiros 

interesses da plena cidadania. A opinião coletiva sobre regulação de riscos tornasse um 

empecilho à tomada de decisão quanto aos problemas sociais, pois perpetua “tempestades 

populistas” na forma políticas públicas ineficientes e desnecessárias.   

Dessa forma, a única forma de verdadeiramente ter uma democracia deliberativa seria com 

especialistas agindo como gatekeepers antes da concretização de políticas derivadas dos anseios 

populares. Assim, o pleito coletivo seria levado em consideração, mas não a ponto de ignorar 

evidência relevante. Segundo levantamento empírico 124 , 63,35% dos Projetos de Lei 

apresentados na Câmara entre 2006 e 2014 não continham em sua justificativa nenhuma 

                                                 
fofocas e rumores a relatórios científicos. A maioria dos julgamentos de risco se baseia em pouca ou nenhuma 

investigação pessoal; eles dependem majoritariamente, se não totalmente, da confiança depositada nos julgamentos 

de terceiros selecionados.” 
124 MENDES, op. cit., p. 256.   
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referência a dados, estudos ou estatísticas; por outro lado, quase 1/5 dos Projetos faziam 

referência expressa a episódios retratados na mídia.  

Voltamos a dizer: o orçamento público é limitado. É impossível atender a todas as 

preferências de risco e de política, de forma que aquelas cientificamente equivocadas, que 

salvam menos vidas ou são meramente populistas, traduzem-se como verdadeiro desserviço à 

população. Se essa tem acesso limitado a informação, aqueles responsáveis por operacionalizar 

políticas públicas têm por dever e obrigação informar-se corretamente, driblando vieses 

cognitivos – ao exemplo do Estatuto do Desarmamento, que, embora sem apoio popular, já 

salvou centena de milhares de vidas125.   

3.2 Políticas Públicas Criminais no Brasil   

A estrutura típica do punitivismo pode ser esquematizada como uma “tríade punitivista”, 

resumida em políticas criminais de:   

(i) Encarceramento em massa;   

(ii) Antecipação do encarceramento, com ampliação do uso do instituto de prisões 

provisórias;     

(iii) Produção legislativa centrada em aumentar pena-base e criar novos tipos penais.   

A seguir, apresentaremos um breve panorama da concretização dessa tríade no Brasil, 

seguindo com uma análise de sua eficiência através do contraponto entre os indicativos de 

violência e de punitivismo. Nossa hipótese, vale repisar, é que a tríade vem sendo eficazmente 

implementada sem, contudo, produzir resultados que reduzam a violência. Partimos do 

princípio que a redução de violência126 é a finalidade das políticas criminais e que, portanto, as 

políticas brasileiras se mostram ineficientes, i.e., não atingem seu objetivo.   

3.2.1 Encarceramento em massa  

Pilar do punitivismo, o encarceramento em massa é reflexo da ânsia por isolar os inimigos. 

Necessidade de prender mais do que soltar, a prisão como forma de “contenção do mal”. É a 

expressão máxima da criminologia do Outro – repreensão sem diálogo. É pilar também da 

                                                 
125 Cf. Mapa da Violência de 2018.   
126 Principalmente das taxas de homicídio, tomadas por nós como o principal indicativo de violência.    
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política pública criminal brasileira. Quase todas as políticas, regulações e legislações de matéria 

penal parecem seguir a diretriz de garantir maior encarceramento.   

Como evidência do sucesso dessas medidas, em 2016 houve cerca de 37% mais entradas 

que saídas no sistema prisional brasileiro127. Ainda, entre o início da década de 90 e junho de 

2016 o aumento na população prisional brasileira foi na ordem de 707%, correspondente a 

majoração de 157% na taxa de aprisionamento apenas nos últimos 15 anos. Nesse sentido, 

podemos conferir as tabelas abaixo e o Anexo A.   

   Evolução das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016  

 
Fonte: Ministério da Justiça. A partir de 2005, dados do Infopen.    

3.2.2 Aumento no uso de prisões provisórias  

As modalidades de prisão provisória se dividem em prisão em flagrante, temporária e 

preventiva. De acordo com o Código de Processo Penal, esses institutos cautelares devem ser 

aplicados de forma excepcionalíssima, apenas nas hipóteses onde a livre locomoção do réu 

represente perigo a terceiros ou à própria instrução processual. Não obstante, a aplicação dessa 

medida vem sendo tão rotineira que se tornou trivial para o juiz determinar a execução da pena 

antes da condenação. Confirmando essa tendência, o Supremo Tribunal Federal aprovou a 

execução provisória da pena a partir da decisão de segunda instância, ou seja, antes do trânsito 

em julgado128.   

A crescente exponencial da proporção de encarcerados provisórios é também uma marca 

do primeiro ponto apresentado (3.2.1). Garantir o encarceramento após o trânsito em julgado 

                                                 
127 V. Anexo A. 
128 Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44. Min. Rel. Marco Aurélio, DJ 05.10.2016, DJe 07.03.2018.   
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não parece o suficiente para suprir o desejo de vingança; o tempo transcorrido entre a 

consumação do crime e a condenação final acaba percebida como sinal de impunidade. Por isso, 

adianta-se a pena, buscando aplacar a sensação de insegurança da população.   

De acordo com o último Levantamento Nacional (Infopen), apenas na última década 

mapeada (2006-2016) a quantidade de presos provisórios cresceu 160%. Enquanto em 2006 o 

número de provisórios correspondia a 28% do total de pessoas no sistema carcerário, esse 

número chega a 40% atualmente. A tabela abaixo mapeia essa escalada:   

Evolução da população prisional provisória entre 2000 e 2016  

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, dezembro de cada ano.  

3.2.3 Atuação legislativa de alto rigor penal  

Desde a promulgação do Código Penal, em 1940, o Brasil passou por diversos regimes 

políticos e jurídicos, incluindo duas décadas de ditadura militar e quatro constituições federais. 

Durante todo esse histórico, parece haver uma constante: a atuação legislativa busca o 

enrijecimento do Código.   

Conforme comentado anteriormente, segundo pesquisa realizada por Gazoto, dentre as 122 

leis criminais aprovadas pelo Congresso entre 1940 e junho de 2009, 98 estabeleceram penas 

mais gravosas, em divisão que se deu da seguinte forma129:  

                                                 
129 Para mapeamento, o autor considerou “gravosas” as leis que tipificaram novos delitos, aumentaram penas ou 

restringiram direitos penais; e como “benéficas” as que estabeleceram a abolição de crimes, diminuição de penas 

ou o estabelecimento de beneplácitos. 
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O que é interessante a ser observado é que, contrariando o espírito da Constituição de 1988, 

pós regime militar, boa parte dessas leis gravosas foram propostas e aprovadas já no período 

democrático. Um dos motivos para esse rigor penal seria uma outra vertente do populismo: o 

populismo penal legislativo. O tema extrapola o escopo do presente, mas cabe notar, na esteira 

do que comentamos anteriormente, que a aversão a risco reputacional faz com que o discurso 

de recrudescimento penal seja típico em partidos tanto de esquerda, quanto de direita, conforme 

o próprio Gazoto concluiu ao mapear a proporção de partidos da Câmara que propuseram 

projetos de leis de matéria penal entre 2007 e 2009:   
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3.3 A ineficiência penal: breve análise das políticas populistas  

Conforme demonstramos acima, o panorama brasileiro atual é de enrijecimento penal como 

principal política criminal. A privação de liberdade é utilizada em massa, cada vez em momento 

processual mais inicial. Com ostensivo apoio popular, contribui para a eleição de bancadas com 

discursos mais e mais punitivistas.   

Nada obstante, os indicativos de homicídios dolosos são os mais altos de toda a história 

brasileira130. Apenas no último ano, de 2016 para 2017, o aumento no número de mortes 

intencionais chegou a 2,9%131. Em contraponto, a despesa com Segurança Pública chegou a 

84.7 bilhões em 2017, um crescimento de 0,85% em comparação com o ano anterior132, embora 

ainda abaixo do total investido em 2015, cf. vemos abaixo:   

Evolução das despesas com Segurança Pública  

  

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2018  

Como explicar a correlação negativa entre medidas privativas de liberdade e aumento na 

criminalidade de forma a sustentar a eficiência dessas medidas?   

A retórica de impunidade já não se sustenta. Os dados mostram que, em 2016, menos de 

20% dos crimes tentados/consumados que levaram as pessoas à condenação ou a julgamento 

                                                 
130 Desde o início da pesquisa e acompanhamento desses números.   
131 Cf. Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018.   
132 Idem.   
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eram violentos133. Os crimes contra a vida correspondiam a pouco mais de 13% do total134. 

Valor baixo, sem dúvidas, principalmente frente ao princípio da ultima ratio, mas que se 

justifica frente à tipificação penal excessiva que temos no Brasil. Contudo, mesmo nesse 

cenário, cabe notar que todas as taxas percentuais penitenciárias por crimes contra a vida 

aumentaram desde o primeiro levantamento realizado pelo DEPEN, em 2005135, de forma que, 

se naquele ano compunham cerca de 9% do sistema carcerário total, no último levantamento 

formavam cerca de 13%136.   

 

 

Esses dados demonstram que o perfil de presos refletiu um aumento no percentual de 

processados por crimes contra a vida, o que pode representar dois fatores: (i) com o aumento 

no número de homicídios, a taxa de encarcerados por esse tipo penal aumentou naturalmente; 

                                                 
133 V. Anexo B. Consideramos como “violento” o grupo de crimes contra a pessoa, contra a dignidade sexual e 

latrocínio. Para fins de cálculo, utilizamos o número total de respostas (620.583) ao invés do total de 

emprisionados.   
134 V. Anexo B. “Crimes contra a vida” aqui considerados como: Homicídio simples, qualificado e latrocínio, nas 

modalidades tentadas e consumadas.   
135 As taxas percentuais foram calculadas pela razão entre o número de presos por determinado tipo penal e o total 

de presos no sistema prisional à época. Para tanto, usou-se o valor aproximado de 361,4 mil presos em 2005 e 

726,7 mil presos em 2016. Valores conforme Infopen, jun./2016.   
136 Importa ressaltar que os valores levantados pelo Infopen não abrangem todos os presos no país. Enquanto 

levantamento oficial dos dados criminais no Brasil, seguimos seus números para fins de cálculo, mas cientes das 

limitações e margem de erro.   
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(ii) o sistema penal se voltou, ainda que em pequena parte, para o encarceramento de indivíduos 

genuinamente periculosos. Poder-se-ia, no limite, argumentar que as instituições penais 

responderam corretamente – ainda que aquém do necessário – ao panorama criminal do país. 

Ou seja, com o aumento de homicídios, aumentou-se o número de processados pelo crime, tal 

qual seria esperado.   

O ponto central do debate, contudo, é que independente desses valores refletirem o correto 

funcionamento da política penal implementada (e, principalmente se de fato o fazem), esses 

valores são essenciais para a análise da eficiência do encarceramento em massa enquanto 

política de contenção do número de homicídios no Brasil.   

Nesse sentido, precisamos comparar o crescimento das taxas totais de encarceramento com 

o aumento no número de homicídios no Brasil, já que são as taxas que refletirão o que pré-

estabelecemos como indicativos de violência e punitivismo.   

Conforme a tabela apresentada na introdução do presente trabalho, que iremos compilar 

abaixo novamente apenas enquanto elucidação, houve uma variação superior a 10% na taxa de 

homicídios no Brasil entre 2005 e 2016 (de 26,1 a 30,3).  

 

  

 

No mesmo período, a taxa de encarceramento variou 72% (de 196,2 a 352,6):  
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Evolução da taxa de aprisionamento137 no Brasil entre 2000 e 2016  

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, dezembro de cada ano; DATASUS.  

 

Contrapostas, temos a seguinte relação entre a evolução de homicídios e de aprisionamento: 

   

 

Ora, se sob condições normais e de pleno funcionamento do sistema penal o número de 

homicídios não variou negativamente, os dados apontam inequivocamente que encarcerar não 

diminuiu a violência. Ao contrário, as taxas são paralelas, diretamente proporcionais. O que nos 

permite inferir: a prisão não detém a violência.   

  

                                                 
137 Número de presos por cada 100.000 habitantes.   
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Considerações Finais  

Estou aqui e não estarei, um dia, 

em parte alguma.  

Que importa, pois?  

A luta comum me acende o sangue 

e me bate no peito  

como o coice de uma lembrança.  

(Ferreira Gullar – Maio 1964)  

No curso dessa tese, buscamos delinear um arcabouço teórico sobre a consolidação e 

funcionamento do populismo penal midiático pela lente de vieses cognitivos. Para tanto, 

operacionalizamos o conceito de cascatas de disponibilidade, tomado por nós como o grande 

gatilho para a pressão popular por medidas criminais de encarceramento em massa.   

O papel da indústria cultural foi central nessa tese pois pilar em todos os tópicos que 

objetivamos tocar: o populismo penal, os vieses cognitivos, a aprovação das políticas públicas. 

Todos interligados, conectados pela limitação racional humana e ignorância aos dados 

empíricos. A consolidação do discurso público, portanto, foi, de fato, o centro de nossa 

discussão – seus motivos, seu funcionamento, suas consequências. Ainda, perpassou todo esse 

trabalho a ideia da criminalização da pobreza. Foi uma escolha consciente por não ignorar que 

as políticas públicas de recrudescimento penal têm um alvo específico; que os índices de 

homicídios têm um recorte de cor, gênero, idade e escolaridade. Ao não tratar de crimes de 

colarinho branco, fugindo do que talvez fosse o mais óbvio para falar sobre mídia e 

criminalidade atualmente, preferimos focar nos reflexos reais e generalizados do punitivismo: 

sobre o perfil do criminalizável, em jovens metáfora da violência, em policiais enviados para 

morrer na linha de frente de uma guerra que já começou sem vencedores.   

Assim, delineamos o arcabouço teórico do populismo penal midiático e vieses cognitivos, 

o qual nos conduziu para a análise de indicativos. Trabalhamos ao longo dessa tese a máxima 

de nexo causal entre violência e encarceramento, onde falta de encarceramento causa maior 

violência, o que poderia ser traduzido como a Premissa Maior: “prisão funciona para diminuir 

taxa de homicídio”. Sob essa premissa, que parece guiar o raciocínio lógico aplicado 
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intuitivamente pelos defensores das penas privativas de liberdade como medidas de controle 

da segurança pública, passamos à análise dos dados.  

Sobrepondo os dados de violência vs. encarceramento, em linha com os parâmetros 

definidos previamente (homicídios como indicativos de violência e encarceramento como 

expressão do punitivismo), observamos que as taxas criminais mostraram crescimento 

exponencial paralelo ao aumento das taxas de encarceramento138. Portanto, não só não houve 

estabilização no número de homicídios, como, ao contrário, as taxas chegaram a seu maior 

registro histórico. Por esse motivo, concluímos que a intuição popular “encarceramento em 

massa como medida de segurança pública” é equivocada.   

Essa conclusão também poderia se refletir, de forma mais simplória, no método dedutivo 

que parece ser intuído nos pleitos populistas. Assim, deduziríamos que:  

Prisão funciona para diminuir taxa de homicídio. (Premissa Maior)  

A taxa de homicídio teve variação positiva na última década. (Premissa Menor 1)  

A taxa de encarceramento teve variação positiva na última década. (Premissa Menor 2)  

Logo, a prisão não funciona para diminuir as taxas de homicídio. (Conclusão)  

Com a análise dos dados, nossos três objetivos específicos parecem ter sido atingidos:    

(i) Mapeamos a ascensão, consolidação e significado do populismo penal 

midiático como um modelo de modelo de manutenção do status quo, 

de caráter tipicamente anti-intelectual, resultado do 

neoconservadorismo e neoliberalismo, reflexo do fim das políticas de 

bem-estar social e da tomada do crime como commodity pela indústria 

cultural, que institucionaliza como realidade social um padrão de 

delitos que é anverso aos processados e condenados, alterando a 

                                                 
138 Cabe anotar, conquanto fora do nosso escopo, que há indicativos que a articulação dos encarcerados em São 

Paulo, origem do Primeiro Comando da Capital, foi responsável pela drástica diminuição nos índices de homicídios 

do estado, hipótese onde o encarceramento em massa teria causado indiretamente essa redução, por criar a facção 

que veio a diminuir as ordens de morte, principalmente pela proibição de mortes por vingança. Nesse sentido, e.g., 

Gabriel de Santis Feltran.   
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percepção popular e formando consensos sociais em torno do estado 

de medo generalizado.   

(ii) Traçamos a relação entre vieses cognitivos e populismo penal, 

principalmente no que tange à forma como a memória associativa, 

calcada na construção social operacionalizada pela mídia, engatilha 

cascatas de disponibilidade na opinião pública e engendra sugestões 

intuitivas que ditam as políticas criminais.   

(iii) Buscamos analisar a eficiência das políticas punitivistas no Brasil em 

comparação aos indicativos de violência. Concluímos que os 

indicativos estão em paralelo crescimento, e que, consequentemente, 

os investimentos multibilionários na Segurança Pública se apresentam 

como dinheiro perdido, resultantes em péssimo custo-benefício, o que 

demostra a irrazoabilidade econômica e social das medidas. Em suma, 

sua ineficiência. Comentamos, ainda, o risco de medidas derivadas de 

cascatas de disponibilidade para a consolidação da democracia 

deliberativa, e a necessidade de especialistas para garantir que o 

orçamento público não seja despendido apenas em políticas populistas 

simbólicas, resultado do receio de decisões de alto custo reputacional.  

Assim, respondemos a nossa pergunta inicial confirmando a hipótese de trabalho. 

Estabelecemos uma revisão teórica, interligando as áreas de criminologia, economia 

comportamental e psicologia, o que serviu como fio condutor para chegarmos à análise final 

de dados. Essa, por sua vez, nos permite concluir que o populismo penal midiático, enquanto 

reflexo da influência da indústria cultural nas medidas simbólicas de cunho punitivista, 

engendra política de encarceramento em massa que se mostra ineficiente frente à finalidade 

de redução nos índices de violência, medidos pelos indicativos de homicídios no Brasil.   
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Lista de Anexos  

ANEXO A - MOVIMENTAÇÕES NO SISTEMA PRISIONAL AO LONGO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 

2016  

  

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016.  
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ANEXO B – NÚMERO DE CRIMES TENTADOS/CONSUMADOS PELOS QUAIS AS PESSOAS 

PRIVADAS DE LIBERDADE FORAM CONDENADAS OU AGUARDAM JULGAMENTO  
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Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016.  


