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Simpósio: 23 - VIOLÊNCIA, SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: A questão do medo e da insegurança no Brasil tem se tornado alvo de debates no 
âmbito da sociedade, despertando uma sensação de constante desconforto, principalmente em 
tempos em que veículos hegemônicos propagam a ideia de que o país vive uma escalada da 
violência e criminalidade, como nunca vista. Nesse sentido, consideramos de suma importância 
refletir acerca de discursos que legitimam práticas autoritárias, violentas e truculentas em nome 
de uma pretensa segurança. Podemos apresentar como exemplo o decreto nº 9.288 de 2018 que 
determinava uma intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro, após a 
disseminação massiva de notícias violência e perigo pelos veículos midiáticos. O presente 
artigo é pensado no contexto dessa intervenção militar, dos seus efeitos e da propagação da 
violência e criminalização de uma determinada parcela da sociedade.  Buscamos refletir sobre 
a produção social da insegurança e do medo na sociedade contemporânea, disseminando 
violência e olhares criminalizantes acerca da juventude pobre, negra e periférica. Contamos 
com um Estado de polícia que se mostra legitimado pela cultura do perigo e do medo, própria 
do modo liberal de governo. Podemos perceber no Brasil, com todo o histórico de 
criminalização das populações empobrecidas, como essa percepção as coloca como portadoras 
de perigo e influenciam nas políticas de governo para o endurecimento das penas, a 
intensificação da vigilância e a extensão dos procedimentos de controle, resultando em 
inúmeras violações de direitos. Essa forma de controle é reforçada pelos dispositivos da mídia 
em que o único recurso para o enfrentamento da violência aparece como a própria violência. 
Este enorme contingente de violência nos leva a uma constante violação dos direitos humanos, 
dos direitos, como muitos dizem, dos manos. Mas quem são os manos?  Quando percebemos 
que as vítimas são, em grande parte, jovens negros e moradores das periferias, apreendidos e 
executados geralmente pela polícia, tal fato pode ser considerado um verdadeiro genocídio 
praticado pelo Estado dito democrático de direito. Há uma demanda da sociedade por mais 
segurança e por justiça. Segurança para quem? Este constante clamor por segurança reforça um 
discurso socialmente produzido e difundido, em sua maioria, por aparelhos midiáticos e tem a 
cada dia produzido mais mortes e fortalecido a lógica da violência que em nós pode habitar. 
Nossa hipótese é de que há uma constante disseminação de insegurança social pelos aparelhos 
de hegemonia que levam a população a construir um imaginário do medo que tem cara, cor e 
classe.  Utilizamos em um primeiro momento, as contribuições de Castel (2005), Wacquant 
(2010), Malaguti (2012) e Brasil (2009) para esboçar uma reflexão sobre a insegurança social 
e o quanto a expansão de um Estado penal contribui para tratar o discurso da criminalidade e 
da insegurança por um viés punitivo e castigador seguido de violência. Este artigo, de caráter 



ensaístico, realiza uma pesquisa bibliográfica e documental cujos resultados são articulados 
com os referenciais teóricos escolhidos.  
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