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RESUMO 
 

A reportagem retrata o trabalho social desenvolvido no Presídio Estadual de Arroio do 
Meio, no interior do Rio Grande do Sul. No local são oferecidos cursos profissionalizantes 
e de formação pessoal, para que os detentos consigam voltar para a sociedade com boas 
perspectivas de ressocialização, após o período de reclusão. No material audiovisual é 
retratada a rotina dos presidiários e as atividades não obrigatórias desenvolvidas. A 
proposta é mostrar para os telespectadores uma realidade pouco comum, de um presídio 
onde existem opções de estudo e qualificação profissional, com a figura do repórter dentro 
da prisão para conferir veracidade e também credibilidade ao material. 

 

PALAVRAS-CHAVE: telejornalismo, presídio; trabalho; reinserção. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A reportagem em telejornalismo é capaz de mostrar ao telespectador a realidade, 

sem que eles presenciem pessoalmente os fatos e acontecimentos. Para Barbeiro e Lima 

(2002), através da imagem e do som, depoimentos e narrativas, captação e edição dos 

recursos audiovisuais, é possível inserir o telespectador no contexto do material 

documentado, para que ele possa fazer sua análise e “tirar suas próprias conclusões do fato 

relatado”5. 

Segundo relatório da ONG Human Rights Watch, a população carcerária no Brasil 

cresceu cerca de 30% no período de 2008 até 2013. Cerca de meio milhão de pessoas, 

0,25% da população brasileira, estão em situação de restrição da liberdade no país. O 

número é alarmante, pois está 43% acima da capacidade do sistema penitenciário. Além da 
                                                 
1 Trabalho submetido ao XXII Prêmio Expocom 2015, na Categoria Jornalismo, modalidade Reportagem em 
Telejornalismo (avulso). 
2 Aluno líder do grupo e estudante do 5º. Semestre do Curso de Jornalismo do Centro Universitário Univates, repórter, 
produtor e editor da matéria, email: r.elyrempel@gmail.com. 
3 Estudante do 5º. Semestre do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Univates, cinegrafista da 
matéria, email: gutodarde@hotmail.com. 
4 Orientador do trabalho. Professor da graduação dos Cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas 
do Centro Universitário Univates, email: sandro@univates.br. 
5 Em capítulo publicado no livro Manual de Telejornalismo: Os segredos da notícia na TV. 
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superlotação, a grande maioria dos detentos está ociosa, apesar de haver, em tese, 

incentivos para o trabalho, como a redução da pena para cada três dias trabalhados e a 

remuneração pelo trabalho, que é paga diretamente para a família. Mas o problema não é 

apenas a falta de opções para ocupar o tempo desses indivíduos e sim a problemática que 

envolve a volta para a vida em liberdade, depois do cumprimento da pena. 

Na reportagem sobre o Presídio Estadual de Arroio do Meio, é exemplificado o que 

de fato pode ser feito para proporcionar mais dignidade e até mesmo oportunidades de 

trabalho para os apenados. Recursos visuais acompanhados de depoimentos e narrativas 

exemplificam o que é proposto nesse presídio. Para Paternostro (1999), as imagens são 

capazes de transmitir informação e emoção, de modo que o uso das palavras seja opcional. 

Em telejornalismo o telespectador sofre mais influência dos recursos visuais, o próprio 

consumidor parte desse pressuposto de que a imagem é o foco de interpretação. Já o texto e 

depoimentos, são utilizados para complementar ou elucidar o que é mostrado. 

Além disso, o fato do repórter estar inserido nesse contexto e local mostra que se 

trata de um ambiente seguro e de plena convivência entre os detentos e os agentes 

penitenciários. Desta forma, se quebra o paradigma de que presídio é lugar de marginais, 

pessoas indesejadas na comunidade e que em nada podem contribuir para o 

desenvolvimento social. Porém, o preconceito ainda é grande, assim como o medo desses 

indivíduos de não serem bem aceitos pelos colegas de trabalho ou até mesmo familiares, na 

volta ao convívio social. 

 

2 OBJETIVO 

 

A reportagem fomenta o debate sobre o sistema prisional brasileiro. Mas não é feita 

uma análise da situação em que as penitenciárias se encontram e sim exemplifica como o 

problema de reincidência dos apenados pode ser solucionado. O material propõe uma 

reflexão sobre o direito a novas oportunidades. Da mesma forma é questionado o que é feito 

para mudar essa situação de problemas na reinserção, levando em consideração a defesa dos 

direitos humanos. 

Mesmo que julgados e condenados, os presidiários merecem uma segunda chance na 

sociedade, se estes estiverem de fato cientes de que erraram e que não devem repetir atos 

criminosos. Mas para que a aceitação aconteça é preciso qualificar esses indivíduos, muitas 

vezes analfabetos e sem profissão definida. 
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Por isso o Presídio Estadual de Arroio do Meio desenvolve atividades teóricas e 

práticas, que possibilitam aperfeiçoamento pessoal e qualificação profissional. A partir daí 

surge o papel do repórter e do jornalismo nessa proposta. São eles os responsáveis pela 

divulgação do trabalho feito pelos agentes penitenciários. Marketing sem fins lucrativos, 

mas sim apenas para fomentar a prática em outras instituições e até mesmo mostrar para a 

sociedade que os detentos têm potencial para contribuírem na formação e desenvolvimento 

da comunidade. O repórter dentro do presídio mostra a real situação do local, de 

receptividade e conduta exemplar dos apenados. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A população carcerária é esquecida no Brasil, em presídios muitas vezes inóspitos e 

com poucas perspectivas de que esses indivíduos possam sair da criminalidade. Quando 

eles são lembrados passam a ser marginalizados, descriminalizados e dificilmente recebem 

boas oportunidades de emprego ou são aceitos na sociedade, após o período de reclusão. 

Mas nem sempre a realidade é essa. Em alguns casos, como no Presídio Estadual de 

Arroio do Meio são desenvolvidas atividades que visam à possibilidade de um futuro 

melhor para os detentos. O desejo da administração do presídio é que esses cidadãos 

possam voltar para a vida comunitária sem causar problemas, melhorar a convivência entre 

eles e as pessoas que estão ao seu redor. Da mesma forma o jornalismo tem como um dos 

inúmeros objetivos também melhorar a convivência entre as pessoas. 

Cabe ao repórter e o seu material julgar o que deve ou não ser fomentado. Quando a 

ideia do veículo de comunicação vai de encontro com as ideias de outra instituição sem fins 

lucrativos, é possível fazer a utilização de estratégias do Marketing Social. Para Pringle e 

Thompson (2000), é de extrema importância que a marca e a causa compartilhem o mesmo 

território, no sentido de que busquem um mesmo objetivo. Nesse caso o veículo de 

comunicação do repórter pode ser considerado uma marca, já a proposta do presídio uma 

causa. Ambos acreditam nesse propósito, compartilham um mesmo território de ideias. 

Segundo Dines (2009), o jornalista deve perceber o que pode de fato motivar o 

público a consumir informação. O que é de interesse próprio do repórter pode ser atrativo 

para a população, mas é preciso se colocar no lugar do receptor dessas informações, abrir a 

mente e deixar de lado pensamentos individualistas e preconceituosos, ter uma visão ampla 

dos anseios da comunidade. 
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É obrigação dos veículos de comunicação reportar fatos infelizes, quando esses 

forem de interesse e relevância para a sociedade. Da mesma forma é de suma importância 

apresentar conteúdo positivo, quando esse for de fato comprovado seu resultado e eficácia. 

O Presídio Estadual de Arroio do Meio atingiu índice de reincidência de 

aproximadamente 0%, a partir do momento que ofereceu atividades de formação pessoal e 

profissional. Ou seja, a partir do momento que o detento tem acesso à qualificação e 

educação, a chance dele retornar para a criminalidade após o período de reclusão é menor. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

 Para a realização da reportagem foi necessário utilizar conceitos básicos de 

telejornalismo, como explica Villela (2008): organizar a logística da gravação para 

aproveitar da melhor forma o tempo de externas (gravações fora de estúdio), agendar 

entrevistas com antecedência de maneira que as fontes estivessem preparadas para repassar 

todas as informações necessárias e coletar com antecedência o que pode ser relevante em 

termos de dados. Além disso, organizar roteiro de perguntas para conduzir o entrevistado ao 

pleno relato dos fatos e, ainda, selecionar o que pode ser captado em vídeo para que não 

faltasse material na hora da edição. Da mesma forma, foi necessário aplicar conceitos sobre 

elaboração de entrevistas e técnicas de abordagem das fontes, pelo fato de serem pessoas 

que vivem encarceradas, de pouca relação com pessoas desconhecidas no seu dia a dia. 

Além disso, foi preciso utilizar conhecimentos sobre captação de imagens e como 

relacionar recursos visuais com o texto para posterior edição, de modo que o impacto no 

telespectador atingisse o objetivo de colocá-lo dentro desse ambiente. 

 A narrativa utilizada procura colocar o telespectador dentro do presídio, assim como 

o repórter fez. Entender de perto a realidade vivida dentro do cárcere. Quebrar o paradigma 

de que prisão é sinônimo de fim para perspectivas de vida e futuro. Mostrar que com boas 

oportunidades é possível cumprir a sentença e voltar melhor psicológica e até mesmo 

profissionalmente. A entrevista feita sem que apareça o rosto dos detentos é uma estratégia 

para preservar a identidade dos indivíduos e para que posteriormente não sofram qualquer 

tipo de assédio ou discriminação. 
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5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

  

 A reportagem Presídio-modelo na Recuperação dos Apenados em Arroio do Meio – 

RS foi produzida para o Jornal da Univates (telejornal do laboratório de TV do Centro 

Universitário Univates), em dezembro de 2014. O material foi disponibilizado para o Canal 

Futura, que posteriormente transmitiu a reportagem em de março de 2015. O material tem 2 

minutos e 21 segundos de duração e começa com a narração do possível desfecho do 

presidiário a partir da sentença, que em diversas situações não consegue sair da 

criminalidade. Mas no presídio de Arroio do Meio, cidade localizada no interior do Rio 

Grande do Sul, a realidade é diferente e o administrador da entidade explica quais são as 

atividades que proporcionam qualificação profissional e evolução pessoal dos detentos. Em 

sua fala, explica também outro benefício da realização do trabalho e participação em 

cursos: a redução da pena, através do sistema de troca de três dias de trabalho para redução 

de um dia na pena. 

 Em seguida a presidente da comunidade de execuções penais, explica o motivo e os 

benefícios do trabalho desenvolvido, para os detentos e para o presídio. Entre eles a própria 

melhoria da estrutura do local, feita com mão de obra carcerária. 

 Na terceira parte da reportagem estão as entrevistas com os detentos. A primeira 

com um dos alunos do curso profissionalizante de eletricista predial. O detento fala das 

expectativas para o futuro, sobre o desejo de trabalhar com o que está aprendendo, mas 

também do medo de talvez não ser bem aceito na comunidade. A segunda entrevista é com 

um dos detentos que é responsável pela cozinha, no preparo da comida consumida pelos 

demais presidiários. Na fala é abordada a questão do relacionamento familiar e também as 

expectativas para o fim do período de reclusão. 

As falas são objetivas e os offs (locuções do repórter) são curtos, de modo que a 

matéria fique mais dinâmica e a história seja contada pelos personagens, as pessoas que 

vivem no presídio. A presença do repórter em vídeo é fundamental para mostrar que de fato 

houve aproximação e debate horizontal entre a equipe que produziu o material e as fontes. 

Da mesma forma, a maneira como as entrevistas com os detentos foram feitas, sem aparecer 

o rosto, foi importante para preservar a identidade e evitar que esses indivíduos sofram 

possíveis atos de discriminação após o cumprimento da pena. 
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6 CONSIDERAÇÕES  

 

 A proposta deste trabalho é fomentar o debate sobre o sistema prisional no Brasil, a 

maneira como os indivíduos que estão presos são tratados dentro e fora da prisão. A solução 

encontrada por algumas instituições é apenas acumular o maior número de pessoas em 

celas. Outra solução é trabalhar na recuperação ou formação do caráter dessas pessoas, 

como é feito no Presídio Estadual de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. 

 Os veículos de comunicação têm a função de não apenas mostrar a realidade, mas 

também despertar interesse dos telespectadores e até mesmo mudar a opinião das pessoas. 

Mostrar alternativas eficazes para problemas já desacreditados de solução é fundamental 

para a melhoria de políticas públicas e também de engajamento popular. 
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