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RESUMO

O presente estudo a respeito da construção social do preconceito teve como objetivo averiguar como as notícias, de casos policiais, são 
apresentadas aos leitores. Analisaram-se 27 reportagens entre os anos de 2015 a 2018 dos seguintes veículos de impressa: G1, R7, Jornal Extra, O 
Dia, Folha de São Paulo e UOL. Foi dado preferência as matérias jornalísticas do Rio de Janeiro e buscou-se trabalhar com os meios de 
comunicação da grande imprensa, excluindo os jornais regionais e de menor circulação. As manchetes receberam maior destaque, por serem 
estas que convocam o leitor para apreciar o restante da matéria. Aproximadamente, 82% dos casos analisados empregaram os termos 
“condenado”, “traficante” e “menor” em relação ao negro de baixa renda morador de comunidade. Quanto ao sujeito branco de classe média, 
foram utilizadas as palavras “suspeito”, “fornecedor de drogas” e “estudante”. O primeiro, não faz distinção entre os indivíduos e não abre para a 
possibilidade de mudanças, enquanto que o segundo já é apresentado como algo possível de ser revertido, o que contribui para a disseminação 
da ideia de inferioridade do pobre na sociedade, colaborando para a sua marginalização. Contudo, foi observado, que as reportagens não fazem 
menção direta a cor da pele dos indivíduos e isso só é possível de ser identificado através de imagens relacionadas aos mesmos. Após analisar o 
conteúdo das reportagens, percebeu-se que a utilização dessas expressões aparece associada ao público no qual ela se refere, revelando que a 
mídia não foi imparcial ao relatar os acontecimentos, já que faz distinção entre os sujeitos de classes sociais e etnias diferentes, o que pode estar 
colaborando, inclusive, para os processos de racismo e exclusão.  Entendendo como a grande mídia exerce influência sem se posicionar como ator 
político, buscou-se pensar em como a psicologia pode estar atuando na desconstrução de determinados paradigmas impostos, visando contribuir 
para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.
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