
 
 

Istituto Europeo di Design 

 

 

 

 

 

Carlos Simão Nimer Filho  

 

 

 

 

 

Tríplice Fractal  

A Informação, a mídia e o crime 

 

 

 

 

 

São Paulo - SP 

2016 



 
 

Carlos Simão Nimer Filho  

 

 

 

Tríplice Fractal  

A Informação, a mídia e o crime 

 

  

 

Trabalho apresentado ao Instituto Europeo 

di Design, como exigência parcial para a 

obtenção do grau de Tecnólogo em 

Produção Multimídia. 

 Orientação: Lucila Meirelles 

 

 

 

 

 

 

São Paulo- SP 

2016 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   N713t     Nimer Filho, Carlos Simão 
                          

 Tríplice fractal: a informação, a mídia e o crime /  
Carlos Simão Nimer Filho – São Paulo, 2016. 

 XX f. il. color. 
 

 Orientadora: Lucila Carvalho Junqueira Meirelles.  
 Projeto Final – Istituto Europeo di Design - São Paulo, 2016. 

 
1. Produção Multimídia.  2.  Documentário. 3. Mídia. 4. Crime.  
I. Meirelles, Lucila Carvalho Junqueira. (Orient.). II.Título. 

                                                                                                
                                                                                                      CDD 790 
  



 
 

Dedicatória  

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, aos meus pais e 
familiares que me apoiaram e incentivaram ao longo deste curso, a todos 
os professores e profissionais do IED São Paulo, a todos os meus amigos e 
colegas incríveis que estiveram comigo durante todos esses anos sempre 
me ajudando a superar cada dificuldade. 

 

 

 

 

  



 
 

Resumo 

 

Produção e desenvolvimento de um documentário em formato 

dinâmico e didático, que saia do conceito tradicional de documentários, 

sobre a relação entre a mídia e os crimes, mostrando a facilidade de 

exposição, o incentivo de pratica-los ou não e seus motivos mais comuns. 

Uma visão de como a mídia influencia e é influenciada pelos crimes. 
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Introdução 

O presente trabalho visa mostrar diferentes visões sobre a 

influência da mídia na criminalidade, suas nuances, a facilidade de 

exposição, incentivo e até mesmo ensinamentos de como praticar crimes 

ou como eles funcionam.  

O documentário mostra um pouco dos motivos que levam as 

pessoas a cometerem crimes, sejam eles por dinheiro, fama, glamour. 

Crimes inclusive planejados para serem o “golpe perfeito”, ou então os 

crimes que terminam por chocar a sociedade por muitos anos. 

O projeto também tem como objetivo mostrar a influência da mídia 

sobre as pessoas que cometem crimes, quais os efeitos que a mídia pode 

causar na resolução de um caso ou simplesmente pode mudar o percurso 

no decorrer de uma determinada situação. Devido ao desenvolvimento da 

tecnologia e dos meios de comunicação e o modo como a sociedade ficou 

mais conectada com o mundo, trazendo vários avanços na busca do 

conhecimento. Graças aos avanços da tecnologia ficamos sabendo, em 

fração de segundos, o que acontece do outro lado do mundo, como os 

atentados que aconteceram em Paris ou até mesmo assistir a final do 

Super Bowl ao vivo. 

Muitas vezes um determinado crime ou situação toma proporções 

tão grandes a ponto de fazer com que a população toda se movimente, 

população global na maioria dos casos. 

Todavia, a mídia por sua vez pode acabar se tornando uma arma 

fazendo com que mais pessoas queiram cometer crimes, ou como o 

famoso caso do filme Assalto ao Banco Central, com a esperança de não 
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ser pego, ou seja, aquilo que em tese teria sido planejado pelo 

“criminoso” cria uma importância muito maior para a mídia do que para a 

pessoa que cometeu o delito em si, tornando-se “alimento” para uma 

mídia sensacionalista que faz gerar um ciclo vicioso valorizando os crimes 

e vícios ao invés das virtudes, busca mais as tragédias alheias aumentando 

a publicidade do fato pois todos vão querer ter o mesmo sucesso. 

Há casos, como o da garota Eloá, que existe uma especulação que 

se a mídia não tivesse pressionado tanto o resultado ele poderia ter sido 

diferente, assim como muitos outros casos famosos: - o “Caso da escola 

Base” onde provou-se que não havia crime nenhum muito tempo depois 

da acusação; o caso da “Suzane Von Richthofen e irmãos Cravinhos”, que 

planejou e assinou seus pais;  o caso “Isabela Nardoni”, menina de classe 

média alta assinada pelo pai e madrasta;  o caso do “goleiro Bruno” que 

mesmo não achando o corpo de Elisa Samudio foi preso e condenado; 

além do mais recente o caso da jovem vitima de estupro coletivo no Rio 

de Janeiro que ainda está gerando muita informação na mídia e todos os 

outros meios de comunicação existentes.  

Os maiores índices de audiência na televisão, nas redes sociais, 

cinema, jornais e revistas são associados é o crime, a tragédia. Segundo a 

Record em entrevista com o site Noticias da TV: “O que sustenta o matinal 

da Record é o crime e a tragédia assim como quase todo o jornalismo da 

emissora” [1].  

No mercado de séries não é diferente, algumas das séries mais 

assistidas de todos os tempos são de caráter policial como Breaking Bad 

(trata-se de um professor de química que começa a produzir 

metanfetamina junto com um ex-aluno traficante após descobrir que tem 
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câncer) e Prision Break (após a prisão de Lincoln Burrows (Dominic 

Purcell), condenado por um crime que não cometeu, o engenheiro 

Michael Scofield (Wentworth Miller) bola um plano para tirar o irmão da 

cadeia). 

Assim a proposta é trazer um documentário experimental que saia 

da forma como estamos habituados a assistir documentários, saindo 

daquele velho padrão onde alguém fala durante horas sendo alternado 

com algumas imagens estáticas de arquivos sobre o tema e nada de muito 

interessante acontece, muitas vezes o documentários possui uma 

temática incrível e interessante, mas por conta do formato ou da forma 

como é mostrado acaba se tornando algo monótono. 

Problema 

Com o aumento demasiado de informações e a velocidade com que 

às recebemos, nos deparamos com muitos casos criminais dos mais 

diversos tipos: desde “ladrões de galinha” até uma garota que 

supostamente fora estuprada por muitos homens, isso remete a diversas 

campanhas em redes sociais e também acaba gerando uma discussão na 

mídia, que pode fazer com que os casos possam ter um desenrolar 

diferente do que seria o real e dependendo do caso até fazer com que 

outras pessoas cometam crimes.  

Objetivos 

Mostrar para a população como a mídia pode ”manipular” a 

resolução de um crime, e até influenciar que as pessoas cometam crimes. 
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Isto será executado da seguinte forma: 

a) Assistir a documentários variados para construir um maior número de 

referencias; 

b) Definir e personificar o público alvo;  

c) Pesquisar sobre crimes famosos e a influencia da mídia avaliando os 

casos um a um;  

d) Desenvolver o projeto com embasamento nas pesquisas realizadas, e 

buscar a melhor alternativa para concluir o trabalho com êxito; 

A partir de casos famosos que surtiram muita repercussão, 

analisarei a influencia da mídia no comportamento da população e dos 

autores de crimes em forma de documentário. 

Importante ressaltar que o presente trabalho não tem como 

finalidade informar que os acusados de seus delitos são considerados 

inocentes de seus delitos, mas sim o propósito de fazer um estudo com 

julgamentos anteriores que sofreram grande repercussão da mídia e 

analisar as semelhanças entre si no momento do julgamento.  
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1. Tema 

A influência da mídia na criminalidade. 

 

1.1 Crime  

“Crime (do termo latino crimen) ou delito é uma ofensa à lei penal. O 

crime, assim como toda infração penal, caracteriza-se como a prática de 

conduta tipificada pela lei penal como ilícita. Só se consideram crimes as 

condutas praticadas por humanos.” [2]. 

O crime está cada vez mais presente em nosso dia a dia e tem se 

tornado um assunto cada vez mais delicado de ser discutido, pois temos 

tanta informação e opiniões diferente acusando e julgando, muitas vezes 

sem saber o que é ou não verdade que acabamos cometendo falsos 

julgamentos que podem comprometer a vida dos outros de maneira 

muitas vezes irreparável, como foi o caso da escola base. 

 

1.2 Crime e Mídia 

O crime e a mídia sempre andaram lado a lado durante a evolução da 

humanidade.  

As pessoas gostam de curtir, comentar e compartilhar tudo nos dias de 

hoje, tornando-se juízes das vidas alheias. Dentre muitos assuntos um dos 

preferidos da ”garotada” é quando se trata de tragédias e a mídia 

aproveitando-se desse “ibope” ajuda a proliferar e “viralizar” diversos 

assuntos criminais podendo inclusive influenciar direta ou indiretamente 

algumas pessoas com caráter não bem definido a cometer algum crime. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_penal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilicitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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Claro que existem outros diversos fatores como educação, família entre 

outros, mas a força da mídia e o contexto social acabam influenciando de 

alguma maneira, por exemplo, os diversos casos de impunidade que 

vemos por ai que juntos com um modelo que é almejado por todos e 

muitas vezes inalcançável então o indivíduo decide roubar, furtar ou até 

matar outro para conseguir o que almeja sem pensar nas futuras 

consequências. 

 

1.3 Documentário  

O documentário nada mais é do que um filme não ficcional que 

procura manter uma relação mais próxima com a realidade, porém não se 

trata da realidade propriamente dita, mas sim uma realidade sendo 

filmada, pois nunca agimos totalmente “normais” quando estamos sendo 

filmados, nem mesmo os animais. Pense na seguinte situação: quando um 

fotógrafo ou cinegrafista vai filmar um pássaro, por exemplo, o mesmo 

demora a se acostumar com a presença de ser observado, por mais que o 

cinegrafista deixe a câmera filmando, o pássaro vai demorar a entender 

que aquele objeto “estranho” não é um predador. 

Ao surgir o primeiro filme da humanidade, em 1895, “A Chegada do 

Trem” dos irmãos Lumiére as pessoas não agiam normalmente quando 

estavam sendo filmados, muitos ficavam olhando para a câmera, outros 

simplesmente desviam dela, isso já retratava como não agimos 

normalmente ao sermos filmados. 

O documentário é resultado de um processo criativo do cineasta, 

marcado por várias etapas de seleção, comandadas pelas escolhas do 
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realizador que podem ser expostas integralmente - ou não - no produto 

final, após a montagem, como disse Bill Nichols: “Para cada documentário, 

há pelo menos três histórias que se entrelaçam: a do cineasta, a do filme e 

a do público” [3]. 

Segundo o livro de Bill Nichols “Introdução ao documentário”, escrito 

em 2005, existem seis tipos de documentários sendo eles: Expositivo, 

Poético, Observativo, Participativo, Reflexivo, Performático cada um 

contendo uma forma diferente para tratar de um mesmo assunto, são 

eles: 

Expositivo são aqueles que procuram narrar um fato para que este 

mantenha a continuidade da argumentação, possui a união perfeita entre 

o dito e o mostrado. 

Poético evidencia a subjetividade se preocupando muito com a estética, 

nele há uma grande valorização dos planos e em relação aos textos pode-

se usar poemas e trechos de obras literárias. 

Observativo busca uma realidade muito próxima do real como se a 

câmera fosse uma simples “mosca na parede”. 

Participativo, como o próprio nome sugere, é marcado por mostrar a 

participação (interação) do documentarista e sua equipe. 

Reflexivo deixa claro para o telespectador quais foram os procedimentos 

da filmagem e mostrando a relação entre o documentarista e o grupo 

filmado e o modo. 
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Performático caracterizado pela estética e pela subjetividade e as 

filmagens são feitas de maneira mais livre como nos filmes de vídeo arte e 

no cinema experimental de vanguarda. 

 

2. Processo 

A execução do documentário foi dividida em 4 partes: pesquisa, 

roteiro, planejamento e produção. 

2.1 Pesquisa 

Assisti a diversos documentários e filmes sobre crimes, séries 

policiais noticiários, vídeos e noticias de âmbito criminal, li notas e textos 

em livros, revistas, jornais e sites que falavam sobre crimes e mídia. Todas 

as referencias foram listadas no final deste documento. 

2.2 Roteiro 

Como o gênero documentário não exige uma formatação básica de 

roteiro decupado escolhi fazer entrevistas com algumas perguntas pré-

selecionadas que elaborei junto com minha coordenadora e utilizei alguns 

filmes e casos conhecidos para complementar as entrevistas. Para alguns 

casos, obviamente sem querer banalizar o tema, busquei casos 

“tragicômicos” para dar um certo alivio na tensão do espectador. 

Para o documentário foram selecionadas pessoas envolvidas com a 

criminalidade para serem entrevistadas, sendo dividas em 3 grupos, 

profissionais  que trabalham com a criminalidade (delegado, policia, 

promotor, advogado e psicólogo), pessoas  que já cometeram algum crime 

ou delito (detentos) e a população em geral. 
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Dessa forma, não houve um roteiro formal pré-definido, uma linha 

de tempo e de narrativa logica foi montada durante a montagem do 

documentário, para justificar a afirmação de que “a mídia influencia na 

criminalidade”. 

As perguntas foram dividias para estes 3(três) grupos de 

profissionais que trabalham na área criminal, quais sejam: 

1- Porque você acha que as pessoas cometem crimes? 

2- Você acha que a mídia influência na resolução de crimes? Ou faz com 

que ocorram mais crimes? 

3- Porque você acha que existe essa fascinação pela criminalidade? 

4- Como você lida com o crime? 

5- Pode nos contar algum caso, famoso  ou pessoal, que marcou a sua 

vida ou carreira? 

6- Você já cogitou cometer algum crime? 

7- Você gosta de programas com conteúdo criminal? 

8- Quais os passos para resolução de um processo criminal? 

9- Que tipo de pessoa costuma te procurar para questões criminais? 

10- O que faz a pessoa sair do mundo da criminalidade? 

11- Você matéria por amor ou por sua família? 

Também foram planejadas perguntas para os detentos : 

1- Crime compensa? 

2- O que te levou a cometer o crime? 

3- Aonde você mora? Qual é a sua situação de vida? 

4- Você cometeria o crime novamente? 

5- Qual é a sua sentença? 

6- Quanto tempo você planejou o crime? 
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E ainda,  perguntas para a população em geral: 

1- Qual crime mais te impressionou? Por quê? 

2- Essa fascinação que a mídia tem de mostrar tragédia no cotidiano 

pode aumentar a criminalidade no mundo? 

3- A banalização da morte na mídia incentiva o crime? 

4- O que te impressa mais: agressão à um ser  humano ou a um animal? 

5- Você é a favor do porte de armas? 

6- Você é a favor da pena de morte para os crimes hediondos? 

7- O que leva o ser humano a cometer um crime? 

8- Qual é o papel da mídia no aumento da criminalidade? 

9- Você já pensou ou já cometeu algum crime? 

 

2.3 Planejamento 

Para execução do documentário, é necessário montar uma equipe 

mínima, composta de: 

• um diretor; 

• um fotógrafo; 

• um sonoplasta; 

 

São necessários os seguintes equipamentos para gravação das 

entrevistas: 

• câmera com tripé; 

• microfone; 
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As entrevistas forma agendadas com os seguintes profissionais: 

• Carlos Simao Nimer, Advogado criminal; 

• Paulo Nimer, Advogado criminal; 

• Evandro Siqueira, Advogado criminal; 

• Dalice Aparecida Ceron, Delegada da polícia civil do Estado de São 

Paulo; 

• Mauricio Candido de Araújo, Policial civil; 

• Paulo Alexandre Fernandes, Psicólogo Forense; 

• Odival Cicoti, Promotor de Justiça no Estado de São Paulo; 

• Samuel Sena, jurado que participou do Tribunal do Júri em processo 

criminal; 

 

2.4 Produção – Diário de Gravação 

Quando comecei efetivamente a por em pratica as etapas do meu 

documentário descobri que não iria ser tudo tranquilo, ainda mais por 

tratar de um assunto tão delicado como a criminalidade. 

Primeiro tive que montar uma equipe, adequar dias e horários onde 

todos estivessem disponíveis para gravação após montada comecei a 

elaborar um roteiro contendo: entrevistas, filmagens de paisagens, rua, 

pessoas e demais imagens de apoio para uma posterior montagem. 

A ideia inicial era conseguir entre os depoimentos o de alguém que 

estivesse encarcerado ou que já houvesse cumprido pena por ter 

cometido algum delito retratando o ambiente prisional e filmar dentro de 

alguma penitenciária, foi quando me deparei com meu primeiro 

“problema”.  
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Descobri que existe uma burocracia muito grande para que se possa 

filmar dentro de qualquer presídio que seja, nem mesmo os diretores dos 

presídios podem autorizar a filmar, pois precisa de uma autorização previa 

assinada pelo Comitê de Ética em pesquisa do SAP (Secretaria de 

Administração Penitenciária) que fica localizada na rua Líbero Badaró, 600 

5° andar/Centro São Paulo. Fui ao endereço, falei com a pessoa 

responsável que me encaminhou um requerimento solicitando  

autorização para filmar na penitenciária, mas ela já havia me alertado que 

mesmo sendo um trabalho acadêmico não seria fácil de conseguir a 

autorização. Assim, protocolei o pedido, e a autorização para filmar na 

penitenciária acabou sendo negada, então continuei meu trabalho por 

outro caminho. 

Outro problema que me deparei foi que o tempo não estava muito 

favorável para mim, pois quando iriamos gravar o ”povo fala” na Avenida 

Paulista em um domingo, que era um bom dia para todos da equipe, a 

chuva nos atrapalhou em vários domingos consecutivos. 

Mas não foram só problemas, em São José do Rio Preto, minha 

cidade natal, em um final de semana que fui visitar meus pais montei uma 

segunda equipe e conseguimos ótimas imagens e entrevistas com 

advogados e juristas. 

Ao final, eu consegui aproximadamente 50(cinquenta) horas de 

material bruto, entre entrevistas, imagens e vídeos de apoio para a 

montagem do documentário. 
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3. O documentário  

Para a montagem final do documentário, foi assistido e escolhido 

todas as entrevistas e imagens, para utilizando a linguagem escolhida, 

montar a estrutura final do seu conteúdo. Abaixo detalho a linguagem 

utilizada, a estrutura montada e o conteúdo selecionado. 

 

3.1 Linguagem  

Foi escolhida uma união entre o tipo Expositivo, aquele que 

procuram narrar um fato para que este mantenha a continuidade da 

argumentação, possui a união perfeita entre o dito e o mostrado, e o 

Poético que evidencia a subjetividade se preocupando muito com a 

estética, nele há uma grande valorização dos planos em relação aos 

textos, pode-se usar poemas e trechos de obras literárias, criando assim 

uma linguagem estética e narrativa a partir de falas curtas e imagens já 

viralizadas. 

 

3.2 Estrutura 

A estrutura normalmente foi composta para primeiro chamar a 

atenção do espectador, seguida de uma introdução ao tema, partindo 

para uma discussão mais profunda do assunto, passando por alguns casos 

famosos e pontos de tensão, com uma breve licença poética até a sua 

finalização, deixando o espectador com uma dúvida final. 
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3.3 Conteúdo 

O documentário buscou estabelecer uma junção entre o que é 

mostrado na mídia, em jornais e no cinema, e a opinião de profissionais 

do universo do crime, a exemplo de advogados, promotores de justiça, 

delegada de policia, policial e psicólogo forense.  

O cotidiano mostrou algumas certezas e incertezas, e termina com 

uma reflexão geral que é “todos podemos cometer crimes...”. Ao longo do 

documentário são exibidas algumas opiniões e pontos de vista deixando o 

publico em grande parte aflita com o que está acontecendo no mundo 

hoje, entre as entrevistas foi colocado algumas cenas para quebrar a 

monotonia das entrevistas a fim de dar ritmo mais acelerado de forma 

simples de ser entendido. 

 

4. Divulgação 

A divulgação começa com a escolha do nome “Tríplice Fractal: 

informação, mídia e crime”, os termos foram escolhidos pelos seus 

significados: 

Fractal: 

Fragmento 

1. mat estrutura geométrica complexa cujas propriedades, em geral, 
repetem-se em qualquer escala. 
2. p.ext. objeto ou desenho representativo de um fractal. 
 
3. adjetivo de dois gêneros 
relativo ao fractal. 
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Tríplice: 

Numeral 

1.número multiplicativo 
(adj.2g.) multiplicado por três. 
 
2.adjetivo de dois gêneros 
composto por três elementos ou desenvolvido em três etapas. 
"lista t." 

 

Em uma das entrevistas é dita a seguinte frase “Uma pessoa 

comente um crime baseado em três barras: barra de rio, barra de saia e 

barra de ouro”, indicando de modo simplista os três principais tipos de 

crimes: os crimes passionais, os crimes por dinheiro e os crimes de 

propriedade, temos então o tríplice. 

A mente de quem comete um delito antes, durante e após o ato fica 

completamente bagunçada, fragmentada, pensando em todas as 

variantes e possibilidades do ato, uma estrutura fractal. 

 

4.1 Meios  

Festivais de cinema e curta metragem, web (internet), viralização 

por meio de redes sociais: Facebook, YouTube, entre outras. 

 

4.2 Tags  

Quando se tratando de filmes e documentários, ainda mais 

envolvendo assuntos atuais com tecnologia, informação e mídia, e 

aproveitando que hoje está muito em alta fazer marcações (tags) nas 
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publicações para sinalizar e classificar o conteúdo, para que as pessoas em 

um âmbito maior consigam achar o seu trabalho com uma maior 

facilidade. 

As chamadas Hashtags se popularizaram muito nas redes sociais e 

praticamente estão sendo adotadas por quase todas as plataformas e são 

caracterizadas por usarem (#) antes do que você deseja marcar, por 

exemplo, quando você vai viajar para determinado lugar e usa uma tag 

para compartilha com um numero maior de pessoas que você estava lá ou 

quando está saindo utiliza o famoso “#partiu”. 

Abaixo separei algumas das possíveis principais tags a serem usadas 

na divulgação do trabalho: “ #ied , #iedsp,  #tcc,  #monografia, #crime, 

#crimes, #documentário, #mídia,  #influência, #influence, #criminal, 

#documentary, #justice, #technology. 

 

4.3 Público Alvo  

Jovens e adultos que gostem do gênero documentário, filmes e 

séries policiais e pessoas que quiserem ter uma nova experiência em 

termos de cinema e documentário. 

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países que mais 

assistem televisão no mundo. Os tipos de programas mais assistidos pelos 

brasileiros são: filmes (78%), seriados (66%), reportagens (62%), 

documentários (59%) e humorísticos (55%) sendo que 88% prefere assistir 

esses programas na televisão, 5/6% em desktops (computadores) e 

notebooks respectivamente e 1/0,5% opta por assistir em tablets e 

smartphones, 86% dos brasileiros gostam em comentar em suas redes 
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sociais sobre o que assistem sendo que 93% utiliza o Facebook para 

comentar [4]. 

Segundo a rede Record de televisão a audiência praticamente dobra 

em noticiários onde os crimes e as tragédias prevalecem e segundo dados 

do site adorocinema.com.br as séries policiais e criminais ocupam o 

terceiro lugar como as preferidas dos brasileiros. 

 

5.0 Considerações finais  

Este documentário tem caráter didático, buscando vários 

depoimentos de profissionais envolvidos com a criminalidade, como 

policiais, promotores, advogados, psicólogos e até se possível do próprio 

encarcerado ou de alguém próximo. Mostrar a razão de tanta fascinação 

da mídia sobre o crime, o porquê se fala tanto sobre crimes, o motivo de 

tanto sensacionalismo sobre o crime. 

Esse tempo “perdido” falando sobre crimes o tempo todo na mídia 

possui alguma significação econômica, de aumento de audiência. Será que 

todo mundo ou pelo menos a maior porcentagem da população quer 

assistir a isso o tempo todo ou existe algo mais relevante para nosso 

próprio desenvolvimento pessoal ou até mesmo mais interessante a ser 

assistido simplesmente por prazer. 

Trabalhar com a mídia em geral, com o tema criminalidade desperta 

o interesse das pessoas no momento atual que vivemos, onde tudo se 

torna crime, tudo se torna ofensa e acaba sendo julgado e discutido em 

tribunais envolvendo advogados, juízes, promotores, delegados de policia. 
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Se as pessoas entendem a complexidade de um processo, uma 

sentença, um julgamento ou elas só esperam o resultado final e 

simplesmente acham que nunca passarão por isso, como se não fizessem 

parte da mesma sociedade. 

Com os avanços tecnológicos e a velocidade com que recebemos 

quaisquer informações nos dias de hoje fica muito difícil “julgar” o que se 

“assiste”, a própria mídia deveria se manter o mais imparcial possível, 

porém não é exatamente isso que acontece, muitas vezes ela acaba por 

atrapalhando e em alguns casos acaba por influenciar o cidadão a 

“entender” do assunto, podendo inclusive “incentivá-lo” a cometer algum 

crime ou delito. 

O objetivo é um documentário mais dinâmico e menos “cansativo” 

dos que os que estamos acostumados a ver na televisão e no cinema. O 

documentário tem como proposito mostrar o quanto a mídia e a 

população podem interferir e até destruir a vida de alguém por conta de 

notícias falsas e conclusões precipitadas. 
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6.1 Fontes de Pesquisa 

Sites: 
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Programas de Televisão: 

• Jornal nacional 

• Globo News  

• Jornal da band 

• Jornal da Record 

• A liga  

• Brasil Urgente 

• Tribuna Independente 

• Cidade Alerta 

• Investigação Criminal 

• Investigação Discovery 

 

Filmes: 

• Tropa de Elite 1  

• Tropa de Elite 2  

• Coelhos 

• Carandiru 

• O prisioneiro da grade de ferro  

• Assalto ao banco central  

• Entre grades  

• Babilônia 2000 

• O bandido da luz vermelha  

• Crimes de Maio  

• Junho  

• 400 contra um 
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• Zodíaco  

• Seven  
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