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Resumo: O presente artigo procura discutir o quanto o fenômeno da violência urbana tem 

afetado a vida cotidiana dos brasileiros nos pequenos e grandes centros urbanos. Para tanto, o 

debate procura levantar questionamentos acerca do papel da mídia frente ao referido fenômeno. 

A transmissão de informações divulgadas pelos meios de comunicação com foco na violência e 

na criminalidade tem comprometido a ação comunicativa a serviço da democracia e gerado um 

verdadeiro ―psicodrama‖ para a sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Por um lado, sabemos que o fenômeno da violência urbana é visível e 

experienciado de fato por uma parte significativa da sociedade brasileira. Por outro lado, 

encontramos pessoas sem nenhuma experiência direta com esta violência, mas que no 

final das contas compartilham das mesmas angústias e sentimentos de insegurança de 

quem já foi vítima do fenômeno em debate. A partir dessas questões aspiramos poder 

refletir sobre os impactos sociais gerados pela violência urbana divulgada nos mais 

variados meios de comunicação. Na maioria das vezes, as notícias relacionadas a 

violência e a criminalidade chegam apavorando o seio social de maneira generalizada, 

bem como criando uma percepção de insegurança derivada da cultura do medo
3
. Um 

noticiário cuja função social deve atender os fundamentos da ação comunicativa 

democrática, não deveria estar proliferando um outro tipo de violência em seus mais 

diversos canais.  
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O imaginário individual e coletivo dos sujeitos que estão assistindo as notícias e 

comentários do outro lado dos meios de comunicação acabam sendo tragado por uma 

violência visível e invisível que criminaliza pessoas e espaços. Sendo assim, a 

propagação do medo social
4
 veiculado pelos meios de comunicação na 

contemporaneidade
 
nos conduz inevitavelmente ao medo da rua

5
. Este, por sua vez, 

confisca das pessoas o direito humano de ir e vir, sem serem molestadas como assinala 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 5°, XV da Constituição Federal 

do Brasil (1988).  

 

 

A RUA NOSSA DE CADA DIA NAS FRONTEIRAS DO MEDO 

 

O que se pode e o que se deve compreender exatamente pela expressão medo da 

rua nos dias de hoje? O processo de modernização da cidade no Brasil caracterizou-se 

pela construção e reprodução dos espaços do medo sobre as outras esferas sociais. A 

peculiaridade desse fenômeno histórico e social apresenta a estruturação do espaço 

urbano, sob uma conflituosa origem de classe, que sempre sugere publicamente quem 

são os inimigos da ordem social de cada época. Tal fato acontece, sobretudo, porque o 

modelo de ocupação desse espaço usa o modelo excludente do desenvolvimento 

econômico e social do mundo globalizado (MALAGUITI BATISTA, 2003). 

Com efeito, os direitos à cidadania, tidos pela Constituição Federal como 

inalienáveis, são confiscados e, sem estes, os sujeitos da classe chamada pelo 

pesquisador Jessé Souza (2009) de ―ralé brasileira‖ passam a transgredir as leis, bem 

como ameaçar os espaços públicos e privados por serem excluídos destes. Trata-se de 

uma classe que segundo o referido autor sofre a cada nova geração o extremo abandono 

social e político consentido por toda a sociedade. A classe chamada de ―ralé‖, não tem 

nenhum sentido de ofensa às pessoas já tão sofridas e humilhadas, o que o autor faz é 

chamar a atenção, provocativamente, para um dos nossos maiores problema social e 

político: a negação de direitos à cidadania. 
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Estamos falando de ―seres humanos destituídos de formas e meios de 

sobrevivência‖ (BAUMAN, 2000, p.14), isto é, de toda uma classe de indivíduos 

―precarizados‖ pelas condições sociais e política que se reproduzem há gerações 

enquanto tais (SOUZA, 2009). E em resposta a essa problemática social e política, o 

Estado continua lançando mão do seu sistema penal e de segurança para gestão da 

precarização da vida de seres humanos, o que é um grande equívoco.   

Para Foucault (1987), seria hipocrisia ou ingenuidade acreditar que a lei penal é feita 

para todo mundo e, em nome de todo mundo, o autor ressalta que é mais prudente reconhecer 

que ela é feita para alguns e se aplica a outros. De modo geral, ela obriga todos os cidadãos, mas 

se dirige principalmente às classes mais numerosas e menos esclarecidas. Ao contrário do que 

acontece com as leis políticas e civis, a aplicação do Direito Penal não se reflete a todos da 

mesma forma, que nos tribunais não é só a sociedade inteira que julga um de seus membros, 

mas uma categoria social encarregada da ordem sanciona outra fadada à desordem. Este 

entendimento de Foucault esclarece toda a seletividade do Direito Penal brasileiro. 

Diante deste processo perverso de seleção e aplicação do Direito Penal revela o 

quanto o crime vai se apresentando aos poucos como particularidade da ―ralé 

brasileira‖, de tal modo, que o sujeito acusado de transgressor pode ser violentamente 

torturado ou morto sem causar nenhuma sensibilidade social na visão foucaultiana. Na 

realidade, entre ruas e setores relegados à inferioridade pelo sistema capitalista, 

acontece os mais perversos processos de estigmatização dos vulneráveis, cujos rótulos 

de ―criminosos‖ terminam justificando toda uma racionalidade criminalizadora como 

apontam os estudos recentes da Criminologia Crítica. A pessoa que se encontra em 

condições estigmatizantes da zona do crime, não é vista como integralmente humana: 

Creemos, por definición, desde luego, que la persona que tiene um 

estigma no es totalmente humana. Valiéndonos de este supuesto 

practicamos diversos tipos de discriminación, mediante la qual 

reducimos em la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus 

posibilidades de vida. Construimos uma teoria del estigma, uma 

ideologia para explicar sua inferioridad y dar cuenta del peligro que 

representa esa persona, racionalizando a veces uma animosidad que se 

basa em otras diferencias como, por exemplo, La clase social 

(GOFFMAN, 1988, p. 03). 

Segundo Misse (1999), o estigma vai sofrendo transformações com as novas 

características criminais. Entretanto, os novos tipos vão carregar em si vários 
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significados dos estigmas anteriores, somando-os às inovações das formas de 

organização e violência. Nesse caso, os rótulos de ―vagabundos‖, por exemplo, são 

aplicados indiferentemente ao traficante, ao assaltante, ao pivete e ao sequestrador. O 

rótulo de ―vagabundo‖ acaba sendo mais utilizado pela polícia e nas comunidades 

pobres. O referido autor também ressalta que a imprensa e sociedade em geral, preferem 

hoje o rótulo de ―bandido‖, ―traficante‖ ou ―criminoso‖. Para complementar esta 

discussão, Vera Malaguiti (2003) e Nilo Batista (1990) assinalam que muitos dos 

rótulos vieram prontos da matriz ibérica e povoam o imaginário coletivo, criando um 

modelo de ―inimigo‖ a ser combatido a qualquer preço.  

Os autores citados no paragrafo anterior suscitam que a estigmatização do 

delinquente gera o insano desejo social de banir dos centros urbanos o suposto inimigo 

sugerido pelos meios de comunicação da sociedade. Nesse processo, o sentimento de 

vingança parece romper com o ideal de Justiça, onde boa parte das atrocidades passa a 

acontecer em nome da ―paz social‖. Tudo indica que a polícia vai às ruas com o 

objetivo de afastar para longe o estereótipo do delinquente, pois sob essa ótica só quem 

deve ter direito a rua são os ditos ―cidadãos de bem‖.  

Aos estigmatizados caberia então a criminalização e o encarceramento em 

massa, porque nada está previsto nem reservado para eles, nem mesmo o meio pelo qual 

possam sobreviver: alguma forma de trabalho, formal ou informal, descente ou precário. Uma 

parte dessa população excluída se tornará vítima fácil da tentação da criminalidade. Não haverá 

prisões suficientes para todos, já que os criminosos tendem a aumentar em número. É 

precisamente possível se pensar que a eliminação física será um recurso cada vez mais utilizado 

pela sociedade incluída para lidar com setores desta população excluída. E haverá uma parte da 

―opinião pública‖ favorável à pena de morte tornada banal e sem processo jurídico 

(LESBAUPIN; STEIL; BOFF, 1996).  

Com base nos estudos recentes do campo da Criminologia Crítica, a 

neutralização e o disciplinamento fazem parte das sociedades de capitalismo tardio, que 

gerenciam a miséria pelo sistema penal. Com isto, ―a luta contra o crime não passa de 

um pretexto conveniente e de uma plataforma propícia para um redesenho mais amplo 

do perímetro de responsabilidade do Estado‖ (WACQUANT, 2007, p.62).  
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Nessa perspectiva, concentra-se nos centros urbanos a maior parte das 

contradições verticalizadas pelo Capitalismo tardio. Nos interstícios e nas pequenas 

histórias impublicáveis se vislumbra a paisagem urbana com as feições da pobreza e da 

desigualdade em suas dimensões objetivas, permanecendo ainda um espaço aberto a ser 

explorado para compreensão dos processos subjetivos que diferenciam social e individualmente 

grupos e segmentos da sociedade que, cada vez mais perdem seu lugar e suas referências 

enquanto atores/participantes de uma dada comunidade de valores (SANTOS e SILVEIRA, 

2005). 

Em termos sociais, o efeito cumulativo do individualismo tende a dominar cada 

vez mais as vidas das pessoas, que assim reduzem radicalmente as suas expectativas de 

liberdade e se dispõem a investir em recursos próprios para aquisição de equipamentos, 

procurando fazer treinamento preventivo, a fim de criar mecanismos que possam 

proporcionar uma ―vida mais segura‖, bem como auxiliar o Estado na prevenção e 

controle da criminalidade que persiste em franco crescimento. 

Em verdade, essa estratégia de ―proteção‖ pode ser resumida a um termo: 

fracasso. Isto não significa que os investimentos em segurança sejam dispensáveis. Ao 

contrário, eles são válidos, mas em vez de sacrificar a liberdade humana para promover 

o Capitalismo, estes deveriam proporcionar uma estabilidade básica de acordo com as 

expectativas dos cidadãos, sem favorecer a proliferação da lógica da exclusão social, 

nem apresentar a segurança como bem individual, mas sim coletivo ou público 

(SANTOS, 2003). Aliás, de que adianta transformar casas e prédios em ―presídios de 

segurança máxima‖ ou as ruas em ―prisões‖ a céu aberto, se o ser humano aspira andar 

tranquilamente pela cidade? 

Como diz Bruno Sampaio (2011), a rua 

no princípio era o verbo. E o verbo era ir, passar ou deslocar-se dum 

lugar para outro. Partir. Com a partida, surgiu o ponto de partida. E 

para quem quisesse voltar ao ponto de partida foi criado o verbo ‗vir‘. 

Regressar, voltar. De tanto ir e vir, ir e vir, os dois verbos se 

transformaram num direito: o sagrado direito de ir e vir. Para exercer 

esse direito, era preciso movimento. Ato ou processo de mover-se. 

Mudança de um corpo, ou parte dele, de um lugar para outro; 

deslocamento. Esse movimento tinha uma direção, um rumo. Cada 

uma das direções marcadas na rosa dos ventos. Ventos que varrem 

todos os caminhos, faixa de terreno destinados ao trânsito de um para 

outro ponto. Quando o caminho fica cheio de gente morando em volta, 
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vira uma rua. Há quem diga que a rua tem alma, que existe a alma da 

rua. Mas a alma da rua é a alma de quem passa pela rua todos os dias, 

ou passa só uma vez, ou de quem vive na rua, ou de quem olha para a 

rua e fica vendo a vida passar, todo dia. O todo dia também é chamado 

de cotidiano por essa espécie de gente que gosta de dar nome para 

tudo. E todo dia tem gente na rua, indo, vindo, saindo, ficando, 

vivendo, morrendo, e tantos outros verbos que não caberiam em folha 

de papel [...] (SAMPAIO, 2011, p. 39).   

A rua tem nesta discussão um papel importante, de linha condutora e 

sustentáculo de toda a tessitura social. Para tanto, fez-se necessário o destaque às 

palavras de Bruno Sampaio, onde a rua pode ser encarada sob diversos pontos de vista e 

estudada em suas distintas dimensões e apresentações. Longe de negar as desigualdades 

ou clivagens da rua, o que emerge dela é uma rede de conexões e interdependências, 

como espaço de comunicação real e simbólica, no qual se plasmam as tramas urbanas 

contemporâneas. Dessa forma, a rua não pode virar propriedade privada se a sua esfera 

é por excelência pública e democrática. 

 No contexto deste artigo, a rua está sendo abordada não somente como esse 

lugar aberto à conjugação de tantos verbos, mas também como espaço de medo 

preconcebido pelos indivíduos, mais precisamente o medo do Outro. Esse Outro, que é 

ao mesmo tempo o estranho e um dos nossos pares. Tudo indica que por conta das 

transformações sociais, a estigmatização desse Outro (o suposto ―inimigo‖) já 

independe muitas vezes de sua origem, raça ou classe social. Hoje, todos pode ser o 

inimigo, carregar em si a periculosidade presumida, o que gera a atividade de constante 

vigilância entre as pessoas, assim como o desejo egocêntrico de adquirir segurança 

individual, em face generalização do medo social. ―É uma guerra sem inimigo definido 

[...]‖ (ZAFFARONI, 2007, p. 78), onde a limitação da liberdade de ir e vir vira a regra 

do contexto. O artigo 5°, XV da Constituição é posto em xeque, a partir do momento em 

que as pessoas passam ter sua liberdade censurada pelo medo.    

Dessa forma, a temática do medo social caracteriza-se como um fantasma 

urbano da esfera criminal, enquanto representação simbólica de uma parcela 

significativa da população, que de modo geral, vivenciou de forma direta ou indireta 

algum tipo de ameaça à vida, saúde e integridade corporal ou liberdade individual no 

espaço urbano. Para tanto, Arnaldo Silva (2001) chama de fantasma urbano àquela 

presença indecifrável de uma marca simbólica na cidade, vivida como experiência coletiva, por 
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todos os seus habitantes ou uma parte significativa deles, através da qual nasce ou se vive uma 

referência de caráter mais imaginário do que de comprovação empírica. 

Particularmente, o sentimento gerador do medo da rua se configura na 

representação desse fantasma urbano que emerge da mente humana a partir das 

sensações presentes e projeções futuras. Conforme o referido autor do paragrafo 

anterior, o medo ganha uma dimensão fantástica através do fascínio que o horror exercer 

no imaginário coletivo. Assim, entre fetiches e espetáculos da vida cotidiana, nasce a 

violência simbólica que leva os indivíduos a ver e sentir o medo como ―lei‖ e ―ordem‖ 

no espaço urbano. ―A grande política social da atualidade é a penal e ela pode ser 

difundida pela grande mídia, que prepara os espíritos nesse sentido. O inimigo é 

ressignificado, bem como o medo que ele causa, ao longo dos séculos‖ (ZAFFARONI, 

1988, p. 23). 

Segundo Vera Malaguti (2003), trata-se de cenário simbólico, onde os medos de 

ontem e de hoje se potencializam a partir de novos ângulos da construção social. Em 

outras palavras, a sociedade brasileira sempre viveu sob os impactos do medo. Os 

estudos desta autora assinalam que o genocídio inicial, aconteceu no primeiro encontro entre 

os dois mundos na América, o que é recorrente na nossa história. A autora ainda complementa 

afirmando que temos um genocídio diário, trabalhado através do medo como meta-mercadoria, 

que nos obriga a transcender, pela história, a política e o imaginário presente. O medo do caos é  

mecanismo indutor e justificador de políticas autoritárias de controle social.  

Na perspectiva da autora supracitada no paragrafo anterior, o medo é um 

elemento residual das nossas matizes ibéricas. O próprio processo histórico registra esse 

fato, a partir de tensas relações que apresentam nexos da persistência do autoritarismo 

socialmente implantado no Estado, mesmo após a redemocratização. Dessa forma, a 

cidade em tempos retrógados nunca foi tão tranquila como veicula a grande mídia, 

principalmente ao abordar a temática da violência urbana atual. Na realidade, o medo é 

a palavra condutora da subjetividade que pode ser entendida neste artigo como fantasma 

urbano da esfera criminal, capaz de bloquear o encontro natural dos sujeitos entre si, 

bem como sufocar as possibilidades humanas. Além disso, no modelo capitalista, a 

tranquilidade e a segurança viraram meta-mercadorias, assim como o próprio medo 
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ganha valor mercadológico nos meios de comunicação, na elaboração de políticas de 

segurança e justiça criminal.  

Diante do alcance limitado das políticas de segurança, as pessoas com estável 

poder aquisitivo optam por morar nos condomínios fechados, acentuando ainda mais a 

exclusão social. Como consequência, acontece uma expressa diminuição dos espaços 

públicos, uma vez que impulsiona o aumento dos espaços privados e de limitada 

circulação humana. Isso também é reforçado pelos inúmeros hábitos patológicos 

naturalizados em nosso cotidiano.  

Em consequência, os impulsos espontâneos do corpo dão sinais de uma 

subjetividade dilacerada, bem como de indivíduos ―precarizados‖. ―Quando o mundo 

real se transforma em simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de 

um comportamento hipnótico‖ (DEBORD, 1997, p. 18). Nesse sentido, os sentimentos 

e os afetos reforçam a imagem do fantasma urbano que se encontra legitimado na 

sociedade contemporânea dada ao alcance da violência simbólica.  

A produção imagética do medo se apresenta sob múltiplas dimensões, 

representada por um consenso de hábitos patológicos que são naturalizados pelos 

sujeitos. ―O medo não é só uma consequência deplorável da radicalização da ordem 

econômica, o medo é um projeto estético, que entra pelos olhos, pelos ouvidos e pelo 

coração‖ (MALAGUTI BATISTA, 2003, p. 75).  

Sendo assim, a vida precária na visão de Judith Buther (2006) traduz aqui uma 

condição política e midiaticamente controlada pelo medo. Para Arnaldo Silva (2001), a 

exposição das pessoas ao flagelo medo social revela-se numa palavra que falta, que não 

vejo ou não conheço, mas que me afeta, faz com que nos situemos diante de fantasmas do 

inconsciente. Se seguirmos com a etimologia vamos ver que o inesperado parente de espectro é 

espectador: o que olha, vê ou observa. 

 Os olhares atentos rondam os ambientes. Tais olhares são, na verdade, os sinais 

de alerta mais visíveis do ―vigilantismo‖ brasileiro, caracterizado pela acentuada 

exposição à violência simbólica e às precárias condições de vida e vulnerabilidade 

social. O espectador que olha, vê e observa exerce um poder discreto, ao mesmo tempo 

em que é indiscreto, posto que o olhar vigilante intimide o Outro. Contudo, essa tensão 

não se resolve com a presença da polícia, ela apenas se atenua ou se agrava. Os efeitos 
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da tensão (do ―olhar iludido‖) estão para além do controle social, pois o que une as 

pessoas no exercício da atividade vigilante têm sido sempre os sentimentos de: medo, 

desconfiança e ódio do Outro (BATISTA, 1990). 

No entendimento de Vera Malaguti (2005), o medo corrói a alma, e as sociedades 

assombradas produzem políticas histéricas de perseguição e aniquilamento. O medo também 

paralisa: nos medos de ontem, como nos medos de hoje, não se questiona a violência de uma 

sociedade tão desigual e tão rigorosamente hierarquizada, mas proclama-se por mais pena, mais 

dureza e menos garantias no combate ao que realmente é uma ameaça. 

Segundo o penalista Nilo Batista (1990), o trágico sucesso da execução sumária 

representa o fracasso das políticas criminais, pois o sofrimento causado pela pena atinge 

com mais violência os vulneráveis e os mais pobres da sociedade. Como resultado, é 

uma ilusão acreditar que se obterá algum sucesso na segurança pública com ampliação 

do rigor penal ou com a legitimação da repressão policial. Para o referido penalista faz-

se necessário o uso da moderação na aplicação da lei penal. 

 Em suma, ―a nova realidade política e social, o movimento em favor dos 

direitos humanos passou a dirigir sua atenção para os problemas da violência policial e 

da violência urbana‖ (MESQUITA NETO, 1998, p. 32-33). No curso dessas 

transformações, os processos sociais passam a fomentar os discursos sobre 

conflitualidade, crime, criminalidade, direitos humanos, justiça criminal, polícia, prisão, 

segurança urbana, tráfico de drogas, medo e violência na sociedade brasileira. Como 

ponto de partida, o maior desafio ainda tem sido o de ―aliar um sistema de justiça 

criminal que ao mesmo tempo garanta respeito aos direitos humanos e atenda às 

demandas por maior eficiência policial‖ (ADORNO, 2002, p.291). Daí, investigar a 

natureza do problema da violência urbana não cabe somente ao campo da segurança 

pública, o que requer uma articulação outras esperas sociais para ampliar o nível de 

informação e conhecimento interdisciplinar dos policiais.   

A violência urbana na perspectiva de BRANT (1989) é hoje um fenômeno muito mais 

amplo do que aquilo que pode ser detectado pelas estatísticas de crime ou que pode ser 

explicado por possíveis motivações econômicas e por falhas dos aparelhos de segurança 

encarregados da prevenção ao crime. A vivência cotidiana de uma situação marcada pelo 

aumento da criminalidade violenta constitui-se em uma experiência peculiar no cenário 
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brasileiro. Dela fazem parte o medo, uma proliferação de falas recontando casos e apontando 

causas, a mudança de hábitos cotidianos, a exacerbação dos conflitos sociais, a adoção de 

medidas preventivas.  

Foi a partir dessa nova compreensão da violência urbana que se tornou possível 

deixar de apontar somente a miséria como pano de fundo para o aumento da 

criminalidade. A união de pobreza e crime já é um consenso quando se fala em 

violência. No entanto, outros fatores como, por exemplo, a arquitetura das cidades, as 

mudanças na paisagem, as rupturas dos estilos e hábitos comportamentais das pessoas, a 

mídia também têm tornado o fenômeno da violência urbana ainda mais complexo e 

impactante. Para além das manifestações a ela associadas, a ―violência urbana‖ se vê 

representada como idealidade negativa que se opõe a idealidade positiva da ‗civilidade‘, o que a 

torna uma espécie de ‗fantasma‘ social que carrega consigo elementos diversos, tais como o 

risco, o medo e a insegurança (ALMEIDA DA SILVA, 2007). 

 Sendo assim, o medo generalizado da violência urbana no campo simbólico tem 

limitado o direito constitucional de ir e vir pela rua. Esta se converte em um espaço de 

risco presumido à beira da barbárie. Com a ―cidade insegura‖ a alma da rua sucumbe, 

porque quando se fala em segurança, do ponto de vista da ordem, a liberdade perde seu 

lugar no seio social (BATISTA, 1990).  A lógica da rua é o vai e vem das pessoas, sem 

esse movimento natural ela fica estéril, histérica e inútil.  

Nos noticiários, ―a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real‖ 

(DEBORD, 1997, p. 15), cuja verdade da grande trama torna-se o palco do psicodrama 

social, onde o real dispensa observações e entrelaça os sujeitos iludidos com a cena 

geradora de mais violência e criminalidade. A precariedade da vida urbana traduz na era 

do medo uma condição politicamente construída e proliferada pelos meios de 

comunicação. 

 

 

JUÍZO FINAL: A MÍDIA NA PROPAGAÇÃO DO MEDO SOCIAL 
 

O discurso fundador do medo da rua preenche os roteiros de fatos da imprensa e 

a grande mídia que tem a preocupação de divulgar os múltiplos conflitos do desbotado 

cotidianos à luz da espetacularização, por exemplo, dos procedimentos penais. Os 

impactos desse discurso vão muito além da transmissão de informações acerca da 
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atividade policial e criminalística. Na realidade, o medo produz no imaginário coletivo 

os sentidos que fortalecem ―o senso comum criminológico‖ (BATISTA, 1990) e o medo 

do Outro.  

pode-se argumentar que se a mídia não cria realidade, ela não só faz 

parte como é um instrumento forte para sua reprodução, já que atua de 

modo privilegiado na divulgação dos atos de violência, construindo 

um discurso e/ou uma imagem do transgressor como um Outro que é 

estranho, não pertence a sociedade, vivendo quase na animalidade, a 

quem se deve temer e, portanto, afastar do convívio social‖ (KANT 

apud ALMEIDA DA SILVA, 2007, p. 37).  

Nessa perspectiva, a mídia é responsável pela constituição de identidades e 

imagens estereotipadas do real. Sobre esse aspecto a vida contemporânea 

principalmente nas cidades de porte médio e nas grandes metrópoles tem sido 

colonizada pela sensação de permanente insegurança. Como discute Machado da Silva 

(2004), a violência urbana é uma construção simbólica que destaca e recorta aspectos das 

relações sociais que consideram relevantes, em função dos quais constroem o sentido e orientam 

suas ações. Ela possui um significado instrumental e cognitivo, na medida em que representa 

interesses dominantes.   

Neste sentido, o ponto de partida para se compreender o cenário simbolicamente 

violento do atual espaço urbano está na paradoxal relação entre a mídia e o processo 

criminológico. Segundo Nilo Batista (1990), é fácil dizer que ―bandido tem que morrer,‖ e 

sair por aí oprimindo toda uma população, divulgando que os habitantes das favelas e dos 

bairros populares tem propensão para o crime. Propensão para o crime tem é o Estado que 

permite a carência, a miséria, a subnutrição e a doença - em suma, que cria a favela e as 

condições subumanas de vida. 

Nilo Batista (1990) destaca que os estereótipos daqueles que são tidos como 

bandidos, traficantes, marginais, monstros, assassinos, criminosos, ―fora da lei‖ e etc, 

marcam a nossa sociedade ao longo dos anos, onde os sujeitos mais temidos são pobres. 

Com tantas nomenclaturas divulgadas pelos meios de comunicação, os indivíduos 

estereotipados incorporam uma lógica dilacerada do seu lugar na ordem social. Assim, a 

mídia impõe as classes subalternas à condição menos valia identificada na esfera íntima 

da experiência concreta do ―caos social‖.  

Neste contexto, o espetáculo midiático aparece como um discurso ininterrupto 

que a ordem atual faz de si mesma, porque sua principal mercadoria é a carência 
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generalizada das pessoas. O consumidor real das notícias torna-se consumidor de 

ilusões. A mercadoria é essa ilusão efetivamente real, o espetáculo é sua manifestação 

geral; valores superficiais e criminalizações das classes subalternas são postos como 

Juízo Final (DEBORD, 1997). É ―como se a imprensa fosse uma instituição acima das 

contradições sociais, capaz de falar em nome de todos, indistintamente, representando a 

sociedade contra o inimigo‖ (MORETZSOHN, 2007, p. 107). 

No contexto do capitalismo o medo se apresenta como uma mercadoria nos 

meios de comunicação, sob as sombras dos indivíduos, que se tornam pano de fundo de 

contos perturbadores da ordem social. Onde, ―o novo credo criminológico tem seu 

núcleo irradiador na própria idéia de pena: antes de mais nada, crêem na pena como rito 

sagrado de solução de conflitos‖(BATISTA, 2002, p. 273).  

O simulacro dos noticiários tem gerado um verdadeiro espetáculo, no qual se diz 

informar, com o mínimo de verdade, os fatos sob violenta emoção, sem garantir o 

desenvolvimento do pensamento dialético e crítico. Para tanto, a cobertura criminal na 

grande imprensa baseia-se em fundamentações de cunho positivista e se orienta por uma lógica 

que se estende à cobertura dos fatos relacionados às classes populares, servindo à disseminação 

do medo e à formulação e aplicação de políticas cada vez mais repressivas de segurança pública 

(MORETZSOHN, 2002). 

 Enfim, a função investigadora da mídia sobre o ―lócus do mal‖ e os ―fora da lei‖, 

alcança o triunfo da banalização da violência. No Juízo Final, o espetáculo do medo 

com suas formas dramáticas e sensacionalistas potencializam a obsessão midiática de: 

criminalizar, vigiar e propagar o medo. Para concluir essa discussão, a mídia, parece ser 

a nova majestade do tribunal de inquisição. Segundo Nilo Batista (2002), ela pode ser 

comparada a uma deusa alada onipresente, no qual encontramos uma criminalização que 

resolve problemas, que influencia a alma dos seres humanos para que eles pratiquem certas 

ações e se abstenham de outras. Na perspectiva do referido autor, a criminalização assim 

entendida, é mais do que um ato de governo do príncipe no Estado mínimo: muitas vezes o 

único ato de governo do qual dispões ele para administrar, da maneira mais drástica, os próprios 

conflitos que criou. 

Em termos gerais, a principal constatação a respeito dos elevados índices de 

violência no contexto urbano é uma realidade brasileira, mas esta violência ganha maior 

dimensão com as ações do jornalismo investigativo que tem a pretensão muitas vezes de 
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exercer as funções policiais, que não têm nenhuma relação intrínseca com sua atividade 

oficial. 

 

CASUALIZATION LIFE IN THE AGE OF FEAR: "WHO IS 

THE ENEMY? WHO ARE YOU? " 
 

 

Abstract: Or tries to argue or present article updates fenômeno da quanto or urban violência 

tem afetado to everyday life we both Brazilians and small urban centers. For both, or seeks to 

raise discussion about questionamentos do paper gives ao referred fenômeno mídia front. A 

transmissão of informaçãoes divulged Meiosis hairs comunicação com violência and focus na 

tem criminality and communicative ação committed to democracy and to serviço da um gerado 

verdadeiro "psychodrama" to a sociedade. 

Keywords: Urbana. Mídia violência. I criminalização. 
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