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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo central a realização de uma análise sobre os 
discursos durante as eleições de 2018, principalmente as falas dos então candidatos 
Jair Bolsonaro e Wilson Witzel acerca do tema da segurança pública, dando 
destaque ao papel das redes sociais, que serviram como palanque eleitoral para 
políticos conservadores e para falas de ataque aos direitos humanos. Ogovernador 
eleito no Rio de Janeiro em 2018, Wilson Witzel, teve sua carreira política 
alavancada após declarar apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro. Através da 
análise de falas de grande repercussão no período da eleição de 2018, faremos 
algumas reflexões acerca da legitimação de ações violentas da polícia nas periferias 
do estado do Rio de janeiro e a ascensão dos discursos de ódio a partir da 
polarização dos debates políticos, principalmente através das redes sociais. As 
promessas de campanha de Jair Bolsonaro foram fortemente voltadas para o 
combate à corrupção, em uma espécie de “outsiderism” da política, ondelograva 
construir uma imagem contra a “política tradicional”, e um discurso de “ordem” 
fortemente voltado para a política de segurança repressiva. Este discurso de ordem 
identifica os moradores das periferias como principais agentes da violência urbana e 
está baseado em uma imagem historicamente construída desses territórios 
enquanto espaços de degradação social, o objetivo do trabalho é analisar como 
esses discursos contribuem para a legitimação de ações policiais violentas e para 
políticas de segregação e extermínio.  
 
Palavras-chave: Discursos de ódio. Discursos políticos.Eleições. Racismo. 

Violência do Estado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The main objective of this paper is to carry out an analysis of the speeches during 
the  2018 electios, mainly the speeches of the candidates Jair Bolsonaro and Wilson 
Witzel on the topic of public security, highlighting the role of social medias, which 
served as platform for conservative politicians and for speeches attacking human 
rights. The governor-elect in Rio de Janeiro in 2018, Wilson Witzel, had his political 
career leveraged after declaring support for current president Jair Bolsonaro. 
Through the analysis of speeches of great repercussion in the period of the 2018 
election, we will make some reflections on the legitimacy of violent actions of the 
police in the peripheries of the state of Rio de Janeiro and the rise of hate speech 
based on the polarization of political debates, mainly through social medias. Jair 
Bolsonaro's campaign promises were strongly focused on fighting corruption, in a 
kind of “outsiderism” of politics, where he managed to build an image against 
“traditional politics”, and a “order” discourse strongly focused on repressive security 
politics. This order discourse identify the inhabitants of the peripheries as the main 
agents of urban violence and is based on an image historically constructed territories 
as spaces of social degradation, the objective of this work is to analyze how these 
discourses contribute to the legitimation of violent police actions, segregation and 
extermination policies. 
 
Keywords: Elections. Hate speech. Political speeches.Racism. State violence. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Durante as eleições de 2018, o país passava por um período de 

vulnerabilidade política e socioeconômica, o que desencadeou um período eleitoral 

conturbado. A greve dos caminhoneiros no final de maio parou o país por dez dias, 

se configurando como a maior greve registrada em 20 anos.1 O motivo da greve foi a 

insatisfação com os aumentos no preço do diesel decorrentes da política de preços 

dos combustíveis implementada pelo governo, o que levou os caminhoneiros a 

bloquearem rodovias, provocando desabastecimento de alimentos, combustível e 

toda a sorte de mercadorias em todo o país. O governo de Michel Temer contava 

com pouco apoio popular, instabilidade que se agravou com a greve dos 

caminhoneiros. De acordo com o Ibope, 85% dos brasileiros desaprovavam o 

governo Temer ao final do seu mandato, tinha um dos índices de popularidade mais 

baixos desde o governo de José Sarney.2 Um dos elementos mais importantes para 

o sucesso de um governo, a geração de emprego e renda, foi um fracasso no 

governo Temer: 

 

(...) no primeiro trimestre de 2018, o país atingiu o menor número de 
trabalhadores registrados desde 2012, ano em que a série foi iniciada: 
32,913 milhões. O auge do número de pessoas com carteira assinada foi 
2014, com 36,88 milhões de vagas. Até setembro de 2017, a cada 10 
empregos gerados, 7 eram informais. Naquele mesmo ano, viu-se uma 
inversão histórica e os sem carteira superaram os formais. 2017 se 
encerrou com 34,31 milhões de pessoas trabalhando sem carteira, contra 
33,321 empregados em vagas formais. Além disso, somando os 
trabalhadores subutilizados e desempregados, chega-se a 28 milhões de 
pessoas.3 

 

Esse péssimo desempenho veio acompanhado de reformas impopulares, a 

Reforma Trabalhista de 2017prometia gerar 2 milhões de empregos e não gerou 

sequer um quarto disso, ao mesmo tempo que impactou negativamente as 

                                                
1Caminhoneiros entram em greve contra aumento no preço de combustíveis. Veja, Rio de Janeiro, 23 
de maio. De 2018. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/galeria-fotos/caminhoneiros-entram-em-
greve-contra-aumento-de-combustiveis-23-05-2018/>. Acesso em: 27 de mar. De 2021. 
2Ibope: 85% dos brasileiros desaprovam governo Temer. Terra, 13 de dez. De 2018. Disponível em: 
<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/ibope-mostra-que-85-dos-brasileiros-desaprovam-
governo-temer-9-aprovam,27a6bba6c83c7f9e2ff1c490f8b04658qmn505yf.html>. Acesso em: 27 de 
mar. De 2021 
3 PIB pífio e desemprego desmentem propaganda do governo Temer. Brasil de Fato, 02 de junho de 
2018. Disponível em https://www.brasildefato.com.br/2018/06/02/pib-pifio-e-desemprego-desmentem-
propaganda-do-governo-temer. Acesso em 08 de abril de 2021. 

https://veja.abril.com.br/galeria-fotos/caminhoneiros-entram-em-greve-contra-aumento-de-combustiveis-23-05-2018/
https://veja.abril.com.br/galeria-fotos/caminhoneiros-entram-em-greve-contra-aumento-de-combustiveis-23-05-2018/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/ibope-mostra-que-85-dos-brasileiros-desaprovam-governo-temer-9-aprovam,27a6bba6c83c7f9e2ff1c490f8b04658qmn505yf.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/ibope-mostra-que-85-dos-brasileiros-desaprovam-governo-temer-9-aprovam,27a6bba6c83c7f9e2ff1c490f8b04658qmn505yf.html
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/02/pib-pifio-e-desemprego-desmentem-propaganda-do-governo-temer
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/02/pib-pifio-e-desemprego-desmentem-propaganda-do-governo-temer
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condições de assalariamento e de trabalho(terminou o mandato de 2 anos com 14 

milhões de desempregados); fragilizou os sindicatos, que tiveram 80% de queda na 

arrecadação, e reduziu os recursos da previdência que viu o crescimento na 

arrecadação cair em um terço. É preciso ainda levar em consideração o baixo 

crescimento do PIB, que ficou abaixo da média dos governos petistas (0,98% em 

2017 contra 2,9% ao ano nos governos do PT que tiveram um pico de 7,53%), o 

controle inflacionário se deu às custas da redução do consumo das famílias e isso 

impactou a economia como um todo já que dois terços do PIB vêm desse consumo. 

Por fim, aprovou a PEC95, que reduziu e limitou o teto de gastos, levando a uma 

redução crescente dos gastos em saúde e educação, dentre outros, já que o 

condicionamento dos gastos ao percentual de inflação não se compatibiliza com a 

necessidade de crescimento dos gastos ante o crescimento populacional, que se 

mantém contínuo.4 

Além dos fatores internos, alguns fatores externos foram responsáveis pela 

instabilidade política e econômica que o país passava, como por exemplo, a queda 

dos preços das commodities; a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que 

geravam incertezas econômicas, e o vaivém da saída do Reino Unido da União 

Europeia.5 Esses fatos afetavam o mercado internacional e o preço do dólar, que 

eram cruciais para o Brasil, que permanecia dependente da exportação de 

commodities, especialmente, através do agronegócio. 

Assim, tivemos uma convergência de fatores que desembocaram num alto 

grau de insatisfação popular com a política nacional: (1) os desdobramentos da 

eleição de Dilma Roussef em 2014, uma eleição altamente polarizada; (2) o impacto 

da campanha pela sua deposição, que radicalizou ainda mais os ânimos na esfera 

política; (3) a desilusão com os péssimos resultados sociais do governo Temer, e (4) 

a importância crescente do mundo digital nos processos de mobilização social e nas 

campanhas políticas, eleitorais ou não. Tal conjunção de fatores se expressou no 

avanço da polarização política, incrementada pela rápida difusão das campanhas 

                                                
4 Dados extraídos do artigo Reforma trabalhista não gerou renda, reduziu emprego e precarizou 
trabalho, de 11 de nov. de 2018. Disponível em : https://www.brasildefato.com.br/2018/11/11/reforma-
trabalhista-reduziu-renda-nao-gerou-emprego-e-precarizou-trabalho. Acesso em 08 de abril de 2021. 
5Retrospectiva 2018: veja fatos que marcaram a economia. Agência Brasil, Brasília, 27 de dez. de 
2021. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-12/retrospectiva-2018-
veja-fatos-que-marcaram-economia . Acesso em 26 de mar. De 2021. 
 

https://www.brasildefato.com.br/2018/11/11/reforma-trabalhista-reduziu-renda-nao-gerou-emprego-e-precarizou-trabalho
https://www.brasildefato.com.br/2018/11/11/reforma-trabalhista-reduziu-renda-nao-gerou-emprego-e-precarizou-trabalho
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-12/retrospectiva-2018-veja-fatos-que-marcaram-economia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-12/retrospectiva-2018-veja-fatos-que-marcaram-economia
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nas redes sociais através de discursos extremamente radicalizados ao longo do 

processo eleitoral de 2018. 

Para analisareste período de extrema polarização e os discursos de grande 

repercussão acerca do tema da segurança pública e discursos extremistas; 

principalmente nas figuras do atual presidente Jair Bolsonaro e do governador do 

Rio de Janeiro eleito em 2018, Wilson Witzel; utilizou-se matérias de jornais 

publicadas durante o período da campanha com as palavras-chave: Segurança 

pública; polícia; Violência; Bolsonaro; Wilson Witzel; Periferia. Para a análise das 

promessas de campanha de Wilson Witzel, utilizou-se como base o plano de 

governo publicado durante o período de campanha, constatando a forte presença do 

tema da segurança pública em seu plano de governo. As falas polêmicas de ataque 

aos direitos humanos que tiveram grande repercussão também foram analisadas, 

dando destaque para falas voltadas para o tema da segurança pública.  

A internet possuiu papel importante durante as eleições de 2018, 

estabelecendo-se enquanto principal palanque eleitoral de candidatos de extrema 

direita. As Fake Newstiveram forte influência no processo eleitoral, com um enorme 

alcance principalmente através do WhatsApp. Além do enorme alcance, as fake 

News possuem a característica de serem dificilmente controladas, justamente pelo 

caráter de livre circulação de informações nas redes sociais.  

Diantedeste cenário de forte polarização, grande repercussão de notícias 

falsas e a ascensão de discursos de ódio durante as eleições, faz-se necessário 

analisar de que maneira tais fatores influenciaram no resultado das eleições e como 

esses discursos de ódio contribuem para a manutenção da imagem das periferias 

enquanto espaços de degradação social que precisam ser controlados e reprimidos, 

principalmente através da chamada “guerra às drogas" que identifica os moradores 

das periferias enquanto principais inimigos.  
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2. RACISMO E SEGREGAÇÃO RACIAL 
 

Para analisar a segregação racial no Brasil, é preciso recorrer às raízes 

históricas que construíram o nosso Estado e a nossa sociedade, raízes estas que 

definiram as relações de poder e, intrinsecamente, as definições de raça e o papel 

do racismo nos contextos da colonização, da construção do Estado Nacional, do 

desenvolvimento econômico e, na história mais recente, o estabelecimento do 

neoliberalismo e sua manutenção. Todo esse panorama histórico servirá de base 

para a análise da atualidade, uma vez que nos permitirá enxergar o racismo para 

além das suas manifestações individuais e compreender qual é o papel da 

segregação racial nas bases sociais que nos permeiam. Segundo Florestan 

Fernandes, 

 

A desagregação do regime escravocrata não rompeu com a heteronomia 
racial, pois o capitalismo dependente foi capaz de absorver a heteronomia 
racial e associá-la à heteronomia econômica, política e social. Neste 
quadro, está preservada até os dias atuais “a concentração racial da renda, 
do prestígio social e do poder mais representativo de uma ‘sociedade de 
castas’ que de uma ‘sociedade de classes’. (FERNANDES, 1972, p. 97).  

 

O tráfico atlântico de homens e mulheres da África para a construção das 

colônias de exploração no novo mundo possui relevância central para o 

estabelecimento do conceito de raça, bem como para a construção econômica do 

mundo ocidental. Segundo Hanna Arendt, foi na corrida para a África que se 

estabeleceu o conceito de raça como princípio do corpo político, para a autora: 

A raça foi uma tentativa de explicar a existência de seres humanos que 
ficavam à margem da compreensão dos europeus, e cujas formas e feições 
de tal forma assustavam e humilhavam os homens brancos, imigrantes ou 
conquistadores, que eles não desejavam mais pertencer à mesma comum 
espécie humana.(ARENDT, 2012, p.267) 

 

      É impossível falar de raça enquanto um conceito estático, sem levar 

em consideração sua conexão com o contexto histórico, econômico e social pelo 

qual o mundo passava neste período de expansão do imperialismo. Este “choque” 

ao qual Hannah Arendt se refere, foi o fator principal para a criação do “outro” a 

partir do “eu” europeu, esta construção se baseou nas diferenças que separavam os 
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europeus do resto do mundo e construiu a imagem do negro baseada na exclusão e 

na animalidade. 

A construção da imagem do negro está intimamente ligada à constituição 

do capitalismo enquanto sistema econômico mundialmente difundido, a partir do 

momento em que milhões de pessoas tiveram suas vidas e seus corpos atrelados à 

expansão do capital e ao modelo de exploração capitalista. O tráfico de escravos 

para as colônias do novo mundo ressignificou não apenas a relação do homem com 

o trabalho, mas também as relações de poder, que se encontravam agora baseadas 

no conceito de raça, onde o nome “negro” passou a expressar a condição de 

servidão à qual estas pessoas estavam submetidas. Ao terem seus corpos 

transformados em mercadoria, o conceito de raça passou a ser indissociável do 

capitalismo e da sua expansão, servindo para a sua manutenção e à construção 

econômica das colônias de exploração. 

Segundo Achille Mbembe (2014, p.27), “a raça não existe enquanto fato 

natural físico, antropológico ou genético. É uma ficção útil e uma construção 

fantasista ou de uma projeção ideológica”, esta ficção passou a servir 

ideologicamente às classes dominantes a partir da expansão imperialista ao novo 

mundo, ao passo que, a exploração da mão de obra vinda da África foi essencial 

para a construção econômica das novas colônias, onde foi determinando quem era 

humano com direitos civis e políticos, enquanto: 

O resto – figura, se o for, do dissemelhante, da diferença e do poder puro do 
negativo – constituía a manifestação por excelência da existência objetal. A 
África, de um modo geral, e o negro, em particular, eram apresentados 
como os símbolos acabados desta vida vegetal e limitada. (MBEMBE, 2014, 
p. 28)  

 

Entender o conceito de raça através da sua indissociável conexão com a exploração 

capitalista é reconhecer o seu caráter mutável, ao passo que está constantemente 

se adaptando e transformando-se conforme as relações de poder e exploração 

mudam. É uma eterna produção de significado, onde “ser negro” nunca é um 

conceito estático e isolado. A transformação dos corpos em mercadoria, implica na 

busca por retirar deles a maior quantidade de renda possível. É por isso que Achille 

Mbembe afirma que produzir o “negro” enquanto “um protótipo de uma figura pré-

humana, incapaz desuperar a sua animalidade, de se autoproduzir e se erguer à 
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altura doseu deus”. (MBEMBE, 2014, p. 39), é produzir um vínculo social de 

submissão.Essa relação desmascara a íntima ligação entre raça e classe, já que os 

dois conceitos se originaram mutualmente em grande parte da história. 

A construção do Estado nacional dependeu economicamente da mão de 

obra escravizada, e se tornou necessário controlar a enorme massa de 

trabalhadores vindos do continente africano. Podemos afirmar que as colônias 

estiveram sempre submissas à lei do estrangeiro, o que acarretou a construção de 

Estados racistas com suas bases solidificadas na violência estrutural e uma 

profunda desigualdade social, onde a distribuição de renda encontra-se 

comprometida pela lógica do capital, que depende da segregação socioeconômica e 

racial para manter-se em funcionamento. 

A construção da democracia sobre as bases da exploração racial resultou 

em um Estado onde o direito não é igual para todos, pelo contrário, “existe um direito 

para os civilizados de dominar os não civilizados, de conquistar e de subjugar os 

bárbaros, devido à sua intrínseca inferioridade moral” (MBEMBE, 2014, p.110). A 

ideologia racista presente neste imaginário legitima a intervenção violenta do Estado 

sobre as áreas compostas majoritariamente pela parcela racialmente oprimida, além 

de constituir a base moral para a estruturação racista da sociedade e o Estado 

brasileiro. 

Segundo Mbembe (2014, p.103), ainda vivemos submersos na lógica 

racial, em um mundo onde o poder continua pautado pelas supremacias raciais e as 

guerras ainda encontram, de maneiras distintas, argumentos racistas para se 

estabelecerem, para o autor:  

 

O nosso mundo continua a ser um mundo de raças. O significante racial é 
ainda, em larga medida, a linguagem incontornável, mesmo que por vezes 
negada, a narrativa de si e o mundo, da relação com o outro, com a 
memória e o poder. 

 

Mesmo que em um contexto diferente dos séculos que foram palco da 

expansão imperialista, ainda vivemos em um mundo fortemente permeado pela 

questão racial. Os Estados liberais modernos transformam-se, cada vez mais, em 

verdadeiras potências de guerra, onde o crescente controle das fronteiras e políticas 

de segurança baseadas em lógicas racistas constituem a tendência para a maior 
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parte dos Países, como por exemplo, o BREXIT e as políticas de restrição à 

imigração nos EUA. 

A lógica de guerra do mundo atual está cada vez mais verticalizada, onde 

substitui-se o combate de entidades em relações razoavelmente iguais de força, 

onde o risco de morte é recíproco, pela lógica da presa e do predador, à qual 

Mbembe denomina enquanto um “jogo de telecomando – sadismo, espetáculo e 

diversão”. (2014, p.49). É exatamente sobre essa espetacularização do extermínio 

da população negra e periférica do estado do Rio de Janeiro à qual devemos nos 

aprofundar ao estudar as relações de poder estabelecidas entre os que dominam e 

escolhem quem morre e os que são dominados e lutam pela vida. 

Esta criminalização da parcela mais pobre da população, principalmente 

dos moradores das periferias foi historicamente mantida por discursos oficiais como 

o relatório oficial da fundação Leão XII, do rio de Janeiro em 1968 que faz uma 

descrição das favelas onde, 

 

a bebida e os tóxicos servem para anestesiar as desilusões, humilhações e 
deficiências alimentares da vida... As noites pertencem aos criminosos... no 
silêncio da noite podem-se ouvir os gritos de socorro, mas ninguém ousa 
interferir com receio de ser a próxima vítima.6 

 

Este discurso mostra as favelas enquanto áreas de desintegração, onde a 

falta de recursos e escolaridade transforma as pessoas em "inadequados" à norma 

social e que se encontram em constante desorganização e depravação. A partir 

desta lógica, o Estado assume o papel de “resolver” o problema das periferias, que 

não se encaixam no padrão da modernidade e estão alheios aos desenvolvimentos 

econômicos, ao passo que não conseguem, grande parte, se inserir no mercado de 

trabalho. 

Para analisar o contexto social e as relações de poder estabelecidas entre o 

poder público e as periferias, é importante considerar o racismo enquanto fenômeno 

das relações de dominação, levando em consideração os interesses de diferentes 

grupos sociais. Ou seja, é preciso retirar a análise do racismo da esfera 

                                                
6 Fundação Leão XIII apud. PERLMAN, op. cit. p. 125 
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simplesmente individual, entendendo as consequências e interesses coletivos por 

trás dos discursos e ações racistas, principalmente as ações do Estado.  

De acordo com levantamento feito pela Folha7no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em mais de “82 mil 

mandados de prisão por tráfico de drogas no Rio de Janeiro, em 41 % dos casos o 

réu era acusado ou foi condenado também por crime de associação ao tráfico” 8. 

Esta associação se deve ao fato da apreensão ter sido feita em área dominada por 

facção criminosa. 

 Em outras palavras, o fato do acusado ser morador de periferia no Rio 

agrava a pena em condenação por tráfico de drogas.  Este “elo geográfico” foi 

responsável pelo agravamento de 75% dos processos de tráfico de 2014 e 2015, 

segundo estudo da Defensoria Pública.9 

Segundo Zaccone (2007, p.24), quando se trata do comércio de drogas 

ilícitas, a criminalização da parcela mais pobre da sociedade se dá em parte pela 

vulnerabilidade destes indivíduos frente aos mecanismos de criminalização, e estes 

atores “na cidade do Rio de Janeiro, são representadas pelo tríduo PRETO-POBRE-

FAVELA.” (Zaccone, 2007, p.24). Esta imagem historicamente construída das 

periferias do Rio de Janeiro, enquanto espaços de violência e degradação social é 

um dos fatores que legitimam a ação violenta do Estado sobre os indivíduos que 

habitam estes territórios. A utilização do discurso da ordem por personalidades 

políticas, principalmente através do combate ao crime organizado e ao tráfico de 

drogas,legitima a criação e a manutenção de políticas de segurança de extermínio. 

Segundo Sylvia Moretzsohn: 

 

Não é preciso muito esforço para verificar que os marginalizados são 
sistematicamente apresentados ora como um estorvo, ora como um perigo, 
a conspurcar ou ameaçar a tranquilidade dos “cidadãos de bem” que moram 
nos bairros mais valorizados da cidade.(Sylvia Moretzsohn, 2013) 
 

 
Para analisar a seletividade presente nas apreensões relacionadas ao tráfico 

de drogas, Orlando Zaccone (2007) analisa dados estatísticos sobre as prisões 

                                                
7 LEMOS, Amanda. CASTRO, Daniel. PORTINARI, Natalia. Morar em favela do Rio éagravante em 
condenação por tráfico de drogas. Folha, 27 de abr. de 2018. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/morar-em-favela-do-rio-e-agravante-em-condenacao-
por-trafico-de-drogas.shtml. Acesso em: 13 de mar. De 2021. 
8 Idem 
9Idem 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/morar-em-favela-do-rio-e-agravante-em-condenacao-por-trafico-de-drogas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/morar-em-favela-do-rio-e-agravante-em-condenacao-por-trafico-de-drogas.shtml
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relacionadas ao delito na cidade do Rio de Janeiro. O autor chama a atenção para a 

seletividade destas apreensões, constituindo assim um processo de criminalização 

da camada mais pobre da sociedade, que residem nas periferias. O autor analisa 

dados de 2005 sobre a ocorrência do delito tráfico de entorpecentes em diferentes 

áreas da cidade:  

Tabela 1- Mapa de ocorrência por detalhamento de delito tráfico de entorpecentes (2005) 

DELEGACIA (ÁREA) FLAGRANTES 

34ª DP (Bangu) 186 

36ª DP (Santa Cruz) 89 

21ª DP (Bonsucesso) 83 

32ª DP (Jacarepaguá) 73 

62ª DP (Imbariê) 67 

17ª DP (São Cristóvão) 63 

TOTAL 561 

Fonte: ZACONNE, Paulo. Acionistas do nada: quem são os traficantes de drogas, Rio de 
Janeiro,2007. p,14. 

 

Tabela 2- Mapa de ocorrência por detalhamento de delito tráfico de entorpecentes na 
zona sul e Barra da Tijuca (2005) 

ZONA SUL FLAGRANTES 

15ª DP (Gávea) 17 

10ª DP (Botafogo) 15 

12ª DP (Copacabana) 14 

14ª DP (Leblon) 9 

13ª DP (Ipanema) 5 

16ª DP (Barra da Tijuca) 3 

TOTAL 63 

Fonte: ZACONNE, Paulo. Acionistas do nada: quem são os traficantes de drogas, Rio de 
Janeiro,2007. p,15. 

O autor observa que:  

todas as delegacias da zona sul reunidas, incluindo Botafogo, Copacabana, 
Ipanema, Leblon e Gávea, somadas à Barra da Tijuca atingem 
aproximadamente um terço dos registros realizados somente na 34ª DP, em 
Bangu.(ZACCONE,2007, p.14) 
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É preciso analisar estes dados para além da realidade onde poderíamos 

supor que em Bangu há três vezes mais a ocorrência de tráfico de drogas do que 

em toda a zona sul carioca. É preciso entender que eles demonstram uma opção 

política do Estado à qual Zaccone nomeia de “seletividade punitiva”. 

Zaconne (2007) uutiliza-s da  análise deZaffaronieNiloBatista para 

compreender como esse processo seletivo ocorre. Segundo os autores, este 

processo seletivo de criminalização ocorre em duas etapas, a primária e secundária, 

onde, “a criminalização primária, exercida pelas agencias políticas (poder legislativo) 

é o ato e o efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permite a 

punição de certas pessoas.” (Zaccone, 2007, p.16) O programa de punição criado 

por este mecanismo deve ser cumprido pelas agências de criminalização 

secundárias (policiais, promotores, juízes, advogados, agentes penitenciários). A 

criminalização secundária é, por sua vez, “a ação punitiva exercida sobre as 

pessoas concretas, que se desenvolve desde a investigação policial até a imposição 

e a execução de uma pena e que, necessariamente, se estabelece através de um 

processo seletivo.” (Zaccone, 2007, p.16).  

Segundo Zaccone (2007), a seleção punitiva ocorre, dentre outros fatores, 

diante da incapacidade dos gestores de criminalização secundaria realizarem o 

projeto de criminalização primaria e punir todas as condutas previstas nas leis como 

crime. Nas palavras do autor ˜não é possível para o sistema penal prender, 

processar e julgar todas as pessoas que realizam as condutas descritas na lei como 

crime e, por conseguinte, as agencias penais devem optar entre o caminho da 

inatividade ou da seleção.” (Zaccone, 2007, p.16). Esta seletividade ocorre sobre as 

bases da construção de segregação racial e socioeconômica na qual a sociedade 

brasileira se encontra imersa desde a colonização, estendendo-se até os dias de 

hoje, onde podemos observar as sobrevivências de um sistema que segrega, 

extermina e encarcera a população periférica como forma de controle social. 

De acordo com o estudo levantado pelo autor sobre as apreensões 

ligadas ao tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro, Zaccone (2007, p. 11) 

observa que “os criminosos autuados e presos pela conduta descrita como tráfico de 

drogas são constituídos por homens e mulheres extremamente pobres, com baixa 

escolaridade e, na grande maioria dos casos, detidos com drogas sem portar 

nenhuma arma.” Se considerássemos que os dados obtidos nos quadros acima e a 
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observação feita por Zaccone refletem a realidade das ocorrências do delito tráfico 

de drogas na cidade do Rio, suporíamos que o consumo e venda de drogas ilícitas 

se restringe aos bairros periféricos listados acima, como Bangu, Santa Cruz e 

Bonsucesso, e ocorrem raramente em bairros da zona sul, como Ipanema, 

Copacabana e Gávea. Para uma análise mais profunda dos dados, é preciso avaliar 

que essas apreensões refletem uma escolha de atuação dos agentes de segurança 

e do poder público, nas palavras de Zaccone (2007, p.17):   

 

Em se tratando de segurança pública, não são os índices que determinam a 
política, mas a política que determina os índices. Assim, os registros 
estatísticos revelam com maior precisão a atividade da policia judiciaria do 
que a realidade criminal, conforme observação do Coronel Carlos Magno 
Nazareth Cerqueira ao destacar o comentário de Lola Anyar de Castro de 
que a cifra oculta da criminalidade enfraqueceu o papel das estatísticas 
como fonte precisa de interpretação do fenômeno criminal: Uma 
multiplicação de delitos nas estatísticas pode significar somente uma 
multiplicação de esforços por parte da policia e maior eficiência dos 
tribunais e não que a delinquência tenha aumentado. 

 

A seletividade punitiva presente nestas apreensões faz com que os 

índices sejam tão gritantes em relação à criminalização de determinadas áreas da 

cidade se comparado o número de apreensões de diferentes DPs. Nas palavras do 

autor: “inicialmente o Estado define em lei as condutas consideradas como crime, 

para, imediatamente após, selecionar as pessoas que irão responder por estes 

fatos. (Zaccone, 2007, p.13) 

Analisando dados de 2018 do Instituto de Segurança Pública (ISP) sobre 

as mesmas localidades consideradas por Zaccone nos quadros acima, percebemos 

que a situação pouco mudou em mais de dez anos. A diferença entre as apreensões 

ocorridas na zona sul carioca mais barra da tijuca continua consideravelmente 

menor em relação aos bairros periféricos da cidade do Rio de Janeiro.  

Tabela 3: Mapa de ocorrência por detalhamento de delito tráfico de entorpecente na 

zona sul e Barra da Tijuca (2018) 

ZONA SUL FLAGRANTES 

15ª DP (Gávea) 79 

10ª DP (Botafogo) 29 

12ª DP (Copacabana) 176 
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Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)10 

Tabela 4: Mapa de ocorrência por detalhamento de delito tráfico de entorpecente (2018) 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)11 

Analisando os dados acima, podemos observar que o número de 

apreensões nos bairros da zona sul carioca é consideravelmente menor se 

comparado aos demais bairros listados. A soma de todos os cinco bairros da zona 

sul mais Barra da Tijuca (515) se assemelha às apreensões de apenas uma DP em 

Bangu (510) no mesmo período. A soma dos seis bairros da Tabela 4: Bangu, Santa 

Cruz, Bonsucesso, Jacarepaguá, Imbariê e São Cristovão, somam quase três vezes 

mais apreensões do que os seis bairros da zona sul, listados na Tabela 5. 

Para Zaccone, uma explicação para esta diferenciação é a forma como a 

polícia opera frente aos diferentes espaços em que ocorrem a venda de drogas 

nestas diferentes localidades, na “zona sul e barra da tijuca é completamente distinto 

de outras regiões, como Jacarepaguá Bangu e Bonsucesso. Os grandes pontos de 

venda de drogas ilícitas na Barra, por exemplo, se localizam em áreas residenciais 

de acesso privado, como apartamentos e condomínios, espaços onde a polícia não 

                                                
10Disponível em: http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/BaseDPEvolucaoMensalCisp.csv. Acesso 
em: 27 de abr. De 2021. 
11 Idem 

14ª DP (Leblon) 111 

13ª DP (Ipanema) 61 

16ª DP (Barra da Tijuca) 59 

TOTAL 515 

DELEGACIA (ÁREA) FLAGRANTES 

34ª DP (Bangu) 510 

36ª DP (Santa Cruz) 81 

21ª DP (Bonsucesso) 247 

32ª DP (Jacarepaguá) 167 

62ª DP (Imbariê) 122 

17ª DP (São Cristóvão) 272 

TOTAL 1399 

http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/BaseDPEvolucaoMensalCisp.csv
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tem entrada franqueada” (Zaccone, 2007, p.18). A situação é distinta nas áreas 

periféricas, onde a mercadoria ilícita circula em locais abertos e públicos:  

 

 De forma distinta encontra-se o espaço onde circula a mercadoria ilícita nas 
favelas do Alemão e Cidade de Deus, onde a polícia, ainda que de forma 
limitada, tem acesso livre às vielas e becos onde ocorre o comércio ilegal de 
drogas. A polícia não enxerga um palmo além do espaço público.(Zaccone, 
2007, p.18) 

As áreas das periferias no Rio de Janeiro são territórios em constante disputa 

por diversos atores. A chamada “guerra às drogas” encontra o seu principal alvo nos 

moradores pobres das periferias da cidade, nas palavras de Maria Lucia Karam 

(2013, p.170):   

 

A guerra às drogas não é propriamente uma guerra contra as drogas. Não 
se trata de uma guerra contra coisas. Como quaisquer outras guerras, 
dirige-se sim contra pessoas – os produtores, comerciantes e consumidores 
das substâncias proibidas. Mas, não exatamente todos eles. Os alvos 
preferenciais da “guerra às drogas“são os mais vulneráveis dentre esses 
produtores, comerciantes e consumidores. Os “inimigos‟nessa guerra são 
os pobres, os marginalizados, os negros, os desprovidos de poder, como os 
vendedores de drogas do varejo das favelas do Rio de Janeiro, 
demonizados como “traficantes‟, ou aqueles que a eles se assemelham, 
pela cor da pele, pelas mesmas condições de pobreza e marginalização, 
pelo local de moradia que, conforme o paradigma bélico, não deve ser 
policiado como os demais locais de moradia, mas sim militarmente 
“conquistado‟ e ocupado. 
 

 

A expressão “guerra às drogas” escancara um paradigma bélico, no sentido 

em que guerras lidam com inimigos que devem ser combatidos e eliminados, apesar 

da expressão identificar as drogas como alvo desta guerra, são os moradores das 

periferias que sofrem verdadeiramente com as políticas repressivas do Estado. Esta 

parcela da população responde como responsável pelos delitos de tráfico de drogas 

e, consequentemente, pela violência urbana, para Karam (2009, p 11): 

 

como quaisquer outras guerras, é necessariamente violenta e letal. Policiais 
– militares ou civis – são colocados no “front‟ para matar e morrer. Formal 
ou informalmente autorizados e mesmo estimulados por governantes, mídia 
e grande parte do conjunto da sociedade a praticar a violência, expõem-se a 
práticas ilegais e a sistemáticas violações de direitos humanos, inerentesa 
uma atuação fundada na guerra. 

 
 

Esta construçãocada vez mais disciplinadora da política estatal no estado do Rio de 

Janeiro é baseada em ações violentas que buscam conter este “inimigo da 
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sociedade”, que é visto como a causa da violência urbana e está geograficamente 

localizado nas periferias. Sobre esta construção, Leite (2014, p.629) discorre que “a 

identificação dos moradores de favelas como assujeitados ao campo do crime 

violento por pertencimento às atividades ilegais do comércio de drogas ilícitas” está 

ligada a imagem de que “o crime violento prosperaria nas favelas porque a 

autoridade do Estado ainda não teria ali chegado, ou o teria de forma imperfeita, 

precária, provisória” (Leite, 2014, p.629). Por este motivo, o discurso da ordem 

ganha cada vez mais protagonismo para eleger candidatos que prometem pôr fim ao 

caos à que os cidadãos ditos “de bem” estão submetidos. Sobre esta construção do 

imaginário das periferias, Leite (2014, p.629) observa que: 

 

Um dos operadores dessa aproximação entre moradores e criminosos é o 
reforço ao sentido de ilegalidade das favelas no imaginário carioca: terrenos 
invadidos, habitações não formalizadas, espaços onde os impostos devidos 
não são pagos e os serviços públicos e privados são pirateados na forma de 
“gatos”, moradores que “optam” por uma inserção marginal e precária no 
mercado de trabalho e/ou se engajam nos muitos nós das redes do ilegal e 
do ilícito. Nessa construção, os bairros formais seriam objeto da desordem e 
insegurança que se espraiaria das favelas, ameaçando os moradores 
desses bairros, identificados como trabalhadores, eleitores e contribuintes 
(a contraface do cidadão), e, nessa qualidade, “pessoas de bem”, honradas, 
para quem a segurança é condição primordial para viver, produzir e 
consumir. 
 

 

Os altos índices de violência urbana fazem com que o discurso político da ordem 

ganhe ainda mais impulso, principalmente nas eleições. A campanha de Wilson 

Witzel para o governo do estado do Rio de Janeiro, em 2018, teve como pilar um 

forte discurso da instauração da ordem e a promessa de investir prioritariamente na 

segurança pública. Os discursos da campanha de Wilson Witzel por vezes 

colocavam a guerra contra as comunidades do Rio como principal bandeira política, 

onde podemos observar que “o debate público sobre a violência urbana transita 

assim para um plano moral, em que as favelas são identificadas como um território 

“inimigo” da ordem pública” (DAS e POOLE, 2004, p. 8) e as periferias são vistas 

como “lugares de prática nos quais a lei e outras atividades estatais são colonizadas 

por formas de regulação que surgem das necessidades imperiosas das populações 

de assegurar sua sobrevivência política e econômica” (DAS e POOLE, 2004, p. 8). 

Uma breve análise dos primeiros meses de governo de Witzel demonstra 

que, no que diz respeito à política de segurança, ele cumpriu com as promessas de 
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companha e investiu pesado em política repressiva. Segundo dados oficiais do 

Instituto de Segurança Pública12, a polícia foi responsável por 1.075 mortes de 

janeiro a julho de 2019 sendo, em sua maioria, pretos e pardos moradores das 

periferias. O número de negros mortos em ações policiais aumentou 28,57% no 

primeiro trimestre de 2019 em relação ao ano anterior, e o número de pardos sofreu 

um aumento de 20,18%. 

Outros dados evidenciam esta relação, como as mortes por intervenção 

de agentes do Estado, que atingiram o patamar mais alto da série histórica no ano 

de2019, com 1.814 vítimas e aumento de 18,3% emrelação ao ano anterior. 

 
 

Tabela 05: Morte por intervenção de agente do Estado 
Fonte: Instituto de segurança pública, Segurança pública em números, 2019.13 

Estas ações de controle ocorrem tanto pelo extermínio, através de ações 

repressivas do Estado, quanto pelo encarceramento. Ângela Davis (2003) 

caracteriza as prisões enquanto espaços que funcionam ideologicamente como um 

“local abstrato no qual os indesejáveis são depositados” (DEVIS, 2003, p.25), daí 

surge a legitimação do sistema carcerário enquanto espaço necessário para o 

funcionamento da vida social. A autora argumenta que o encarceramento foi o 

                                                
12 Disponível em: http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/SegurancaemNumeros2019.pdf. 

Acesso em 26 de mar. De 2021. 
13 Idem 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/SegurancaemNumeros2019.pdf
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programa governamental mais abrangente dos últimos anos, exceto pelas grandes 

guerras. É para ele que são destinados grande número de homens e mulheres de 

comunidades racialmente oprimidas. Este projeto de encarceramento em massa 

fortalece o que Ângela Davis chama de O Complexo Industrial Prisional, que deve 

ser entendido para além da soma das cadeias e prisões de um país, é, para além 

disso, “um conjunto de relações simbióticas entre comunidades correcionais, 

corporações transnacionais, conglomerados de mídia, sindicatos de guardas e 

projetos legislativos e judiciais “(DEVIS, 2003, p.86).  Este complexo industrial 

prisional estrutura as relações de punição e dominação nas quais estamos inseridos. 

Em relação ao perfil da população prisional segundo cor/raça, o 14º 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Públicamostra que, em 15 anos, a proporção de negros no sistema 

carcerário cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19%. Hoje, de cada três 

presos, dois são negros. Dos 657,8 mil presos em 2019, em que há a informação da 

cor/raça disponível, 438,7 mil são negros (ou 66,7%): 

Tabela 06:Evolução da população prisional por cor/raça. Brasil - 2005-2019 
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Fonte: Relatórios Estatísticos - Analíticos do Sistema Prisional Brasileiro. Departamento Penitenciário 
Nacional. Fórum Brasileiro de Segurança Pública.14 

 

 

 

3. O DISCURSO DE ÓDIO, ESTRATÉGIA DE CAMPANHA E AS REDES 
SOCIAIS 

 

Os discursos de ódio ganharam grande repercussão, principalmente através 

das redes sociais. A internet virou uma das principais plataformas do debate político 

e teve papel central para potencializar a repercussão destes discursos.  

Convém caracterizar aqui o que são os discursos de ódio. 

 

Os discursos que materializam intolerâncias, discriminações e ódios em 
circulação social inserem-se num movimento sócio-histórico no qual a 
relação com outro é tomada como relação de antagonismo e não como uma 
relação de interlocução. O contato com outro instaura-se pelo viés do 
confronto e disso resulta a aversão à diferença, materializada em práticas 
discursivas que produzem efeitos de hostilização e ódio. Por isso, nesse 
discurso, o outro surge como alvo e não como interlocutor.(SOUZA, 2018, 
p.03) 

 

O discurso de ódio gera um ambiente polarizado e de muita hostilidade, ele se 

funda numa visão binária da moral na qual as mediações são abstraídas e se afirma 

a existência apenas do bem e do mal como campos opostos. Assim, nesse discurso, 

a defesa do bem passa pela eliminação de tudo o que seja identificado como mal, ou 

seja, pela eliminação de tudo o que divirja do que se considera como sendo o bem. 

Nesse sentido, o discurso de ódio é uma prática efetiva que se desdobra no estímulo 

e na legitimação de ações que podem ser bastante violentas. 

Há cerca de 3 décadas atrás, o potencial de difusão dos discursos de ódio era 

mais limitado pelas condições efetivas para o processo, com a internet e as redes 

sociais, as comunicações em geral se tornaram extremamente ágeis. Atualmente, 

em poucos segundos uma informação pode alcançar bilhões de pessoas no planeta. 

Essa capacidade de alcance e a facilidade para alimentar as redes todo o tempo, em 

full time, tornaram as redes sociais um poderoso instrumento de difusão de ideias, 

                                                
14 Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/02/anuario-2020-final-100221.pdf. 

Acesso em: 22 de abr. De 2021. 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/02/anuario-2020-final-100221.pdf
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isso teve um significativo impacto na esfera da ação política e nas campanhas 

eleitorais.  

As mídias sociais tiveram papel importante na campanha eleitoral de 2018. 

Filiado ao PSL, partido com pouco tempo de televisão, o candidato Jair Bolsonaro 

investiu fortemente nas redes sociais como principal palanque eleitoral15. Apesar do 

PSL ser um partido pequeno, Jair Bolsonaro já possuía uma grande visibilidade 

devido a uma estratégia de marketing pessoal muito intensa nas redes sociais, 

principalmente no Facebook e Whatsapp tendo sido acusado, inclusive, de crime 

eleitoral, no caso, por supostamente ter recebido financiamento para promover 

disparos em massa de mensagens de campanha e de fakenews16. Em entrevista 

para o The Intercept, a professora Suzy Santos, fala sobre a atuação dos novos 

comunicadores políticos e sua importância nas eleições de 2018. Santos afirma que: 

 

os políticos comunicadores não são exatamente uma novidade, mas que 
seu poder tem se tornado cada vez maior. Nas últimas eleições, candidatos 
com este perfil ficaram entre os mais votados. 17 

 

Podemos afirmar que ideias e os discursos conservadores de Jair Bolsonaro 

estavam fortemente ligados ao ataque às pautas identitárias e aos direitos humanos, 

eles ganharam eco e apoio de grande parte dos eleitores pois articulavam-se com 

um discurso fundado em dois princípios, de um lado, afirmando que a política 

tradicional precisava ser substituída por uma “nova política”, sem fisiologismo e 

corrupção, e, de outro lado, afirmando que a pauta dos costumes devia ser 

conservadora, em oposição às inovações das políticas atribuídas a uma esquerda 

subversiva que atentariam contra a moralidade e os valores sociais. Com essa 

estratégia discursiva Bolsonaro logrou se identificar como um outsider18 da política. 

                                                
15 Horário Eleitoral: contra pouco tempo de TV, Bolsonaro planeja “lives”. Metropoles, 21 de ago. De 
2018. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/horario-eleitoral-contra-pouco-
tempo-de-tv-bolsonaro-planeja-lives>. Acesso em 26 de mar. De 2021. 
16 “Toda a imprensa europeia repercute nesta sexta-feira (19) as acusações contra o candidato do 
PSL à presidência, Jair Bolsonaro, de fraude em sua campanha. O pesselista é suspeito de estar por 
trás de um imenso esquema de disparo em massa de mensagens contra o PT no aplicativo 
WhatsApp - sistema que teria contado com a doação ilegal de empresas, prática que é proibida pela 
legislação eleitoral brasileira.” Le Monde Diplomatique. 19 de outubro de 2018. Disponível em: 
https://www.rfi.fr/br/brasil/20181019-denuncia-de-propaganda-ilegal-de-bolsonaro-no-whatsapp-pode-
constituir-crime-eleitor. Acesso em 08 de abril de 2021. 
17Coronelismo 2.0: Os novos rumos da aliança entre política e mídia no Brasil. The intercept, 11 de 
dez. De 2017. Disponível em: <https://theintercept.com/2017/12/11/coronelismo-2-0-os-novos-rumos-
da-alianca-entre-politica-e-midia-no-brasil/>. Acesso em 26 de mar. De 2021. 
18Outsider para o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa é definido como “a pessoa que não 
pertence a determinado grupo; estranho, intruso, forasteiro, leigo”. 

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/horario-eleitoral-contra-pouco-tempo-de-tv-bolsonaro-planeja-lives
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/horario-eleitoral-contra-pouco-tempo-de-tv-bolsonaro-planeja-lives
https://www.rfi.fr/br/brasil/20181019-denuncia-de-propaganda-ilegal-de-bolsonaro-no-whatsapp-pode-constituir-crime-eleitor
https://www.rfi.fr/br/brasil/20181019-denuncia-de-propaganda-ilegal-de-bolsonaro-no-whatsapp-pode-constituir-crime-eleitor
https://theintercept.com/2017/12/11/coronelismo-2-0-os-novos-rumos-da-alianca-entre-politica-e-midia-no-brasil/
https://theintercept.com/2017/12/11/coronelismo-2-0-os-novos-rumos-da-alianca-entre-politica-e-midia-no-brasil/
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Segundo Neto, os chamados outsiders se apropriam “da aversão difusa de boa parte 

da população à política dita tradicional para criar slogan ‘contra tudo isso que está 

aí’, ‘por uma nova política’, ‘fazer diferente’, ‘novo jeito de governar’." (NETO: 2019, 

p. 07). Foi exatamente neste senso comum que a campanha de Bolsonaro se 

apoiou, apesar de possuir uma carreira política de mais de 30 anos, sempre em 

partidos com práticas fisiológicas19, o então candidato utilizou-se do discurso 

antipolítica para se promover. 

Renato Francisquini (2019), em matéria para o Diplomatique discorre sobre a 

escalada do discurso antipolítica nas eleições de 2018, onde afirma que: 

 

Esta mesma “política da antipolítica” – que já havia ganhado destaque nas 
eleições municipais de 2016 através de candidatos auto identificados como 
“não-políticos”, como João Dória (PSDB-SP) e Alexandre Kalil (PHS-MG) – 
emergiu com força renovada nas eleições de 2018 na figura de Bolsonaro, 
que combinava duas formas de rejeição da política: de um lado, uma 
proposta de moralização da sociedade a partir da busca pelos 
“verdadeiros valores da nação”, rejeitando o que se denominava de 
marxismo cultural (e tudo aquilo que foi a ele associado, como a 
igualdade de gênero, a diversidade sexual, o combate ao racismo 
estrutural e às variadas formas de preconceito que vicejam na 
sociedade brasileira), (...); de outro, uma espécie de elitismo político, que 
se coaduna com uma tecnocracia representada, no campo econômico, pela 
figura do ministro da Economia, Paulo Guedes, e, no plano jurídico, pelo 
ministro da Justiça, Sérgio Moro. (grifo nosso) 

 

A ideia de que Bolsonaro conseguiria colocar ordem em um cenário político 

caótico e corrupto foi de extrema importância para a sua ascensão política e sua 

eleição como presidente em 2018. A pesquisadora Esther Solano (2018) mostra 

como esse discurso da ordem ganhou popularidade em 2018 e como foi 

personificado na imagem do então candidato Jair Bolsonaro. Dentre os entrevistados 

para a realização da sua pesquisa, de perfis socioeconômicos bastante 

heterogêneos, a questão de destaque foi o fato de “que as pessoas dizem votar no 

Bolsonaro porque querem ordem”. Segundo a autora: 

 

a ideia de “ordem” almejada por essa parcela do eleitorado não é apenas a 
da militarização e do combate à violência, mas uma “ordem existencial”, de 
pessoas que não entendem plenamente as transformações tecnológicas, 
econômicas e sociais ocorridas nos últimos anos, e se ressentem de um 
lugar social anterior, e que foi perdido20.  

                                                
19 Biografia. Disponível em: <https://www.bolsonaro.com.br/>. Acesso em 29 de mar. De 2021. 
20A mistura de medo, ódio, Lava Jato e antipolítica que desaguou em Bolsonaro. Rede Brasil atual, 
São Paulo, 04 de jun. De 2018. Disponível em: 

https://www.bolsonaro.com.br/
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O repúdio, por parte da população, às políticas de democratização de direitos 

é explicado pela autora: 

 

O fortalecimento do discurso de inclusão social e maior organização de 
grupos que lutam por direitos, como os movimentos negro, feminista e 
LGBT nas últimas décadas, causaram uma “reorganização no campo 
cultural e na esfera pública”, que faz com que uma pessoa conservadora de 
direita se sinta perdida. “A pessoa não consegue enxergar esse mundo 
novo, não sabe muito bem o que fazer, e quer a volta de uma ordem 
existencial na qual ela se sentia muito mais à vontade”, ressalta a 
professora.21 

 

Bolsonaro teve sua ascensão atrelada a um momento em que a ultradireita 

crescia no cenário mundial. Ele se alinhou a figura de Donald Trump, dos EUA, uma 

situação de destaque foi quando, em encontro no Rio, Bolsonaro prestou continência 

para Bolton, conselheiro de Trump.22 Outra figura da política internacional alinhada a 

política de Bolsonaro é Tayyip Erdogan, da Turquia, que segundo o professor da 

USP KarabekirAkkoyunlu23 possui muitas semelhanças com o cenário no Brasil. 

Tayyip Erdogan prometeu 

limpar todo o sistema político da Turquia, tirar o país da crise 
econômica e restaurar o orgulho nacional. Suas falas entusiasmaram 
as massas. Sua agenda econômica liberal agradou o mercado. Em 
2002, os eleitores turcos jogaram para escanteio os partidos 
tradicionais e deram ao de Erdogan – o Partido da Justiça e do 
Desenvolvimento (PJD) – um poderoso mandato para governar o 
país.24 

 

Outras figuras da ultradireita mundial são VolodymyirVelensko, da Ucrânia e 

Rodrigo Duterte, das Filipinas. Bolsonaro se elegeu nesta onda que se fortaleceu 

após a Primavera Árabe, em um momento, onde as mídias sociais possuíam um 

importante papel político nas eleições. Segundo Isabela Moraes (2019, p. 29) “As 

insurreições da Primavera Árabe em 2010 e o Occupy Wall Street em 2011, 

convocados através da internet e divulgados ao vivo para todo o mundo em redes 

                                                                                                                                                   
<https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/07/a-mistura-de-medo-odio-lava-jato-e-antipolitica-
que-desaguou-em-bolsonaro/>. Acesso em 28 de mar. De 2021. 
21 Idem 
22 Em encontro no Rio, Bolsonaro presta continência para Bolton. Veja abril, 29 de nov. De 2018. Disponível 

em: https://veja.abril.com.br/mundo/em-encontro-no-rio-bolsonaro-presta-continencia-para-bolton/. Acesso em: 

09 de Abril. De 2021. 
23AKKOYUNLU, Karabekir. O que a Turquia de Erdogan ensina sobre um Brasil de Bolsonaro. Época, 26 de 

out. De 2018. Disponível em: https://epoca.globo.com/artigo-que-turquia-de-erdogan-ensina-sobre-um-brasil-de-

bolsonaro-23189221. Disponível em: 10 de Abril. De 2021. 
24 Idem 

https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/07/a-mistura-de-medo-odio-lava-jato-e-antipolitica-que-desaguou-em-bolsonaro/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/07/a-mistura-de-medo-odio-lava-jato-e-antipolitica-que-desaguou-em-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/mundo/em-encontro-no-rio-bolsonaro-presta-continencia-para-bolton/
https://epoca.globo.com/artigo-que-turquia-de-erdogan-ensina-sobre-um-brasil-de-bolsonaro-23189221
https://epoca.globo.com/artigo-que-turquia-de-erdogan-ensina-sobre-um-brasil-de-bolsonaro-23189221
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sociais, serviram para reafirmar o entendimento da internet como uma ferramenta de 

contrapoder”.  

Para Bordin, esses partidos opõem-se ao sistema social e cultural vigente, 

também se mostram radicais pela rigidez de pensamento e na adoção de discursos 

antidemocráticos. Segundo o autor:  

O fato de que eles também rejeitam o status quo político, econômico e 
social e propõem uma transformação nas instituições e valores dominantes 
(ainda que não sob uma perspectiva antidemocrática ou revolucionária), de 
acordo com aquela visão desigualitária da natureza humana, permite situar 
a direita radical corretamente no campo à direita da direita, isto é, à direita 
da direita moderada – o que não exclui a existência de partidos situados 
mais à direita da direita radical, como no caso dos partidos 
neofascistas.(BORDIN, 2016, p.95-96) 

 

O que todos estes líderes têm em comum é a retomada de um discurso 

reacionário de caráter fascista que arrebanha amplos segmentos da população de 

seus países com esse mesmo discurso binário que alinhava a defesa de uma nova 

ordem política com o conservadorismo dos costumes. 

Em que pese os ataques de extremistas islâmicos terem decaído 43% entre 

2014 e 2018, os ataques de extremistas de direita subiu na mesma proporção nesse 

período, segundo dados do Instituto de Pesquisas da Paz de Frankfurt25. Este 

mesmo Instituto confere um papel importante na disseminação das ideias e da 

violência da extrema direita às plataformas sociais em meio digital. 

Um dos episódios que dá a dimensão das tensões geradas pelo extremismo 

dos adeptos do bolsonarismo foi o assassinato do mestre Moa do Katendê, que foi 

assassinado por apoiador de Jair Bolsonaro após discussão em Salvador, após o 

resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2018 a seguir de uma 

discussão política em que o mestre defendeu seu voto no opositor de Bolsonaro, 

Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores.26Não se tratou de um fato isolado 

haja vista a quantidade de situações violentas que marcaram a disputa eleitoral no 

mesmo ano.27 

                                                
25 BONIS, Gabriel. O extremismo de direita que cresce no mundo e assusta a Alemanha. BBC News Brasil, 05 

de jul. De 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-5319746. Acesso em: 11 de abr. 

De 2021.  
26 SILVA, Rodrigo. Inquérito conclui que morte de capoeirista na BA teve motivação política. Veja, 17 de out. 

De 2018. Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/bahia/inquerito-conclui-que-morte-de-capoeirista-na-ba-

teve-motivacao-politica/. Acesso em: 11 de abr. De 2021.  
27 Eleição de 2018 será lembrada pelos casos de violência, dizem analistas. Folha, 28 de out. De 2018. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/eleicao-de-2018-sera-lembrada-pelos-casos-de-

violencia-dizem-analistas.shtml. Acesso em: 11 de out. De 2021.  

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-5319746
https://veja.abril.com.br/blog/bahia/inquerito-conclui-que-morte-de-capoeirista-na-ba-teve-motivacao-politica/
https://veja.abril.com.br/blog/bahia/inquerito-conclui-que-morte-de-capoeirista-na-ba-teve-motivacao-politica/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/eleicao-de-2018-sera-lembrada-pelos-casos-de-violencia-dizem-analistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/eleicao-de-2018-sera-lembrada-pelos-casos-de-violencia-dizem-analistas.shtml
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Os discursos conservadores de ataque aos direitos sociais não são novidade 

no Brasil, vivemos em um país construído politicamente sobre bases racistas e 

elitistas. Como diz Fernandes (1976, p. 204), ao contrário de outras burguesias que: 

 

forjaram instituições próprias de poder social e só usaram o Estado para 
arranjos mais complicados e específicos, a nossa burguesia converge para 
o Estado e faz sua unificação no plano político, antes de converter a 
dominação socioeconômica. 

 

Para Florestan Fernandes, o capitalismo no Brasil se forma a partir da 

integração do país à economia internacional e tem o plano político como principal 

fator de unificação da burguesia nacional. Esta inserção subordinada aos interesses 

econômicos dos países imperialistas não surgiu como uma imposição de fora, foi 

articulada aos próprios interesses da burguesia brasileira. A reprodução interna das 

relações de dominação ideológica e exploração econômica se deram pelas relações 

patrimonialistas e o uso autocrático das instituições oligárquicas, como aponta 

Florestan Fernandes (1976, p. 108) 

 

tal padrão de hegemonia burguesa anima uma racionalidade extremamente 
conservadora, na qual prevalece o intento de proteger a ordem, a 
propriedade individual, a iniciativa privada, a livre empresa e a associação 
dependente, vistas como fins instrumentais para a perpetuação do 
superprivilegiamento econômico, sociocultural e político. 

 

A racionalidade conservadora presente no Estado nacional apontada por 

Florestan Fernandes é decorrente da necessidade burguesa de garantir a 

exploração das classes subalternas. Outro fator relevante na obra do autor é a 

desconstrução do "mito da democracia racial" (FERNANDES. 1978), onde Florestan 

identifica o dilema social e racial enquanto fator eminentemente ético e político, 

apresentando raízes econômicas, sociais e culturais, sendo estruturantes para a 

construção do capitalismo no Brasil. Sobre esta formação o autor disserta que “como 

a economia de trabalho livre se organizou sobre um patamar pré-capitalista e 

colonial, seria lamentável se ignorássemos como as determinações de raças se 

inseriram e afetaram as determinações de classes” (2007, p. 260). O autor defende 

que as fronteiras raciais não desapareceram com a Abolição e continuam a 

estruturar a nossa sociedade, por isso, é importante analisar a situação racial no 

Brasil levando em consideração as profundas raízes decorrentes desta estrutura e 

não 
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fazendo-se tábula rasa do período escravista e do que ocorreu ao longo da 
instauração da ordem social competitiva. [...] Do ponto de vista sociológico, 
o que interessa, nesse pano de fundo, é o fato de que os estoques negro e 
mulato da população brasileira ainda não atingiram um patamar que 
favoreça sua rápida integração às estruturas ocupacionais, sociais e 
culturais do capitalismo.(FERNANDES, 1978, p.46) 

 

Em outras palavras, as classes surgiram no Brasil dando certa continuidade 

às estruturas econômicas e sociais do sistema colonial, a descolonização "não 

significou o fim do monopólio da riqueza, do prestígio social e do poder" 

(FERNANDES, 2007, p. 263). A persistência destas formas de dominação coloniais 

essenciais para a dominação externa e a expansão interna do capitalismo, "devendo 

corresponder, necessariamente, uma extrema concentração permanente da riqueza, 

no tope, e o uso pacífico ou violento de técnicas autocráticas de opressão e de 

repressão." (FERNANDES, 2007, p.264). 

Apesar deste modelo estar presente na política brasileira desde a 

colonização, ele encontra uma nova roupagem e uma maior repercussão nos anos 

que antecederam as eleições de 2018. A internet funcionou como palanque para os 

líderes de movimentos conservadores, que se estabeleceram enquanto formadores 

de opinião de milhares de seguidores em suas redes sociais. A OngSaferNet28 

busca conscientizar os usuários sobre a utilização da internet de maneira livre e 

segura, seguindo os princípios da liberdade e dos Direitos Humanos, atuam 

principalmente recolhendo denúncias de Crimes Cibernéticos. De acordo com um 

levantamento feito pela Ong em 2018, o período do segundo turno das eleições teve 

um aumento significativo no número de denúncias de discurso de ódio e intolerância, 

os dados mostram que durante este período as denúncias com teor de xenofobia 

cresceram 2.369,5%, de apologia e incitação a crimes contra a vida, 630,52%, de 

neonazismo, 548,4%, de homofobia, 350,2%, de racismo, 218,2%, e de intolerância 

religiosa, 145,13%29.  

A crescente utilização da internet como meio de comunicação e informação 

alavancaram o fenômeno das notícias falsas, as fakenews. O WhatsApp foi 

protagonista na repercussão de notícias desse tipo. De acordo com uma pesquisa 

                                                
28 Disponível em: <https://new.safernet.org.br/content/quem-somos>. Acesso em: 13 de mar. De 
2021. 
 
29 MESQUITA, Lígia. Denúncias de discurso de ódio online dispararam no 2º turno das eleições, diz ONG  BBC 

News Brasil, Londres, 9 nov. de 2018. Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46146756> 

Acesso em: 13 de mar. De 2021. 
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feita pelo Instituto De Pesquisa Datasenado30, quando questionados sobre quais 

fontes de informação buscam para se informar, 79% dos entrevistados responderam 

que sempre utilizam o WhatsApp. Estudo feito pelo Digital News Report mostra que 

entre 2014 e 2018 o uso de smartphones para consumo de notícias cresceu de 35% 

para 65%, o uso do Facebook para notícias caiu 17 pontos entre 2016 e 2018 

enquanto o WhatsApp cresceu alcançando a marca de 46%. 31 

O Whatsapp é uma rede privada de contatos com aparentemente pouca 

possibilidade de tornar notícias e conteúdos virais, já que não possui perfis públicos 

localizáveis ou entrega direcionada de conteúdo, o que levanta o questionamento 

sobre quais fatores tornaram possível o fato do Whatsapp assumir o protagonismo 

na disseminação de conteúdos durante as eleições de 2018. Além do caráter 

privado da rede, ela é munida de criptografia ponta-a-ponta, ou seja, garante aos 

usuários maior privacidade ao permitir que qualquer pessoa possa criptografar suas 

mensagens em seu próprio celular. Esta dinâmica torna a rede mais segura, mas 

também mantêm as fontes das mensagens ocultas com maior facilidade, o que torna 

mais difícil o rastreamento dos autores das fakenews. 

A teoria levantada por estudo feito por Santos et all (2019, p. 317) é que o 

fator principal para esta constituição é o fato de o Whatsapp ser "mais do que uma 

rede de pessoas conectadas através de grupos, [pois] o WhatsApp está sujeito à 

dinâmicas de uma rede bipartite de grupos interconectados por participantes em 

comum."  onde " de etapa em etapa, a desinformação vai de nós centrais para nós 

periféricos ampliando seu alcance exponencialmente e se tornando viral."  Os 

participantes em comum dos diversos grupos são responsáveis pela conexão entre 

eles, fomentando dinâmicas de rede e tornando possível a viralização de conteúdo. 

Neste sentido, os grandes grupos dedicados ao debate político, em geral 

segmentados, possuem papel primordial para esta dinâmica. Eles garantem a 

viralização em uma lógica policêntrica, ou seja, o ideal é atingir estes vários grupos 

centrais, de forma que a dinâmica se repita a cada etapa de forma 

                                                
30 INSTITUTO DE PESQUISA DATASENADO. Redes Sociais, Notícias Falsas e Privacidade de Dados na 

Internet. Brasília, nov. De 2019.  Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/institucional/datase 

nado/publicacaodatasenado?id=mais-de-80-dos-brasileiros-acreditam-que-redes-sociais-influenciam-muito-a-

opiniao-das-pessoas> Acesso em: 13 de mar. De 2021. 
31Disponível em: <http://www.digitalnewsreport.org/survey/2017/brazil-2017/> Acesso em: Março de 

2021. 
 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2017/brazil-2017/
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exponencialmente maior do que a anterior. Os autores definem as etapas de 

viralização em três, são elas: 

a etapa de produção e difusão inicial; em seguida sua circulação em grupos 
segmentados dedicados a política, interconectados por membros mais 
dispostos a compartilhá-la e inseri-la em uma dinâmica de viralização; e por 
fim grupos periféricos não dedicados a política, quantitativamente mais 
numerosos, embora proporcionalmente irrelevantes na etapa mais intensa 
da viralização.(Santos et al, 2019, p. 327) 

 

Os grupos menores e periféricos à esta dinâmica: Grupos de família, de 

trabalho e de amigos, por exemplo. Apesar de mais numerosos, são de menor 

importância para a viralização das mensagens, se constituem como a última etapa 

da viralização. Podemos definir o compartilhamento de mensagens nestes grupos 

como consequência da viralização e não a causa. 

Outro fator levantado pelo estudo (Santos et al, 2019, p. 318), é o fato de os 

grupos no WhatsApp possuírem menor possibilidade de repressão se comparado às 

outras redes, como o Facebook. Os grupos se constituem de forma independente e 

autônoma, o essencial para a disseminação das mensagens não é apenas a 

existência de um grande grupo central, e sim a dinâmica entre vários grandes 

grupos, ou seja, a destruição de um deles não interrompe o comportamento global 

da rede e a "autonomia entre os grupos faz com que para cada grupo neutralizado 

surja um novo com funções semelhantes" (Santos et al, 2019, p. 318). 

O discurso tem um papel central na teoria Foucaultiana sobre o poder, o autor 

afirmava que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio 

poder de que procuramos assenhorear-nos” (FOUCAULT, 1971, p. 02).  Por isso, 

analisar os discursos políticos estabelecidos em torno das questões identitárias e da 

segurança pública será de importância central na análise. O discurso possui o poder 

de definir a verdade, neste sentido, todo discurso está submerso em relações de 

poder. Quando trazemos a análise foucaultiana do discurso para o contexto político 

sobre a segurança pública, a análise ganha uma dimensão específica. Estes 

discursos possuem uma característica própria, necessitam impor a sua verdade para 

muitos e convencer os espectadores. Enquanto os discursos em geral disfarçam a 

sua busca pelo poder, o discurso político declara abertamente esta vontade, issoo 

torna dinâmico, frágil e facilmente modificável em um jogo de significações que está 

sempre em disputa entre diversos atores. 
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Segundo Foucault, os discursos não circulam livremente, são constantemente 

restringidos obedecendo um “conjunto de regras anônimas, históricas, sempre no 

tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada 

área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 

função enunciativa” (FOUCAULT, 2011, p.133). Portanto, podemos afirmar que os 

discursos refletem a realidade e uma verdade que está constantemente em 

transformação e obedecem a regras estabelecidas em cada contexto. Em outras 

palavras, o discurso é uma tentativa de dar sentido ao real, mas não o faz 

livremente. Está inserido em uma série de normas e restrições pré-estabelecidas. Os 

discursos políticos evidenciam de forma ainda mais contundente essa tentativa de 

estabelecer sentidos, já que buscam incessantemente firmar-se em um cenário em 

disputa. Os discursos políticos se caracterizam como tentativas de estabelecer a 

verdade e impor esta verdade a muitos. Segundo Foucault (2010, p.30), “poder e 

saber estão diretamente implicados; não há relação de poder sem constituição 

correlata de um campo do saber, nem saber que não suponha e não constitua ao 

mesmo tempo relações de poder”. O discurso é, portanto, um exercício de poder, 

estabelece uma relação de poder sobre o real, na medida em que detém o poder da 

verdade e do saber sobre as coisas e, principalmente, sobre os corpos. 

É importante destacar que os discursos de ódio legitimam determinadas 

práticas e fomentam o preconceito e a segregação na sociedade. Em palavras 

simples, as pessoas se sentem no direito de expôr suas opiniões preconceituosas e 

antidemocráticas a partir do momento em que figuras públicas de destaque às 

legitimam. É como se o “politicamente incorreto” ganhasse voz e personificação 

nestes líderes políticos, eles dizem o que muitos gostariam de dizer, mas não se 

sentiam confortáveis nem respaldados antes que estas figuras inflamassem estas 

falas. 

Um episódio de destaque da campanha de 2018 foi a quebra da placa feita 

em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL) meses depois de seu 

assassinato. O governador afastado Wilson Witzel (PSC-RJ), Daniel Silveira (PSL) e 

Rodrigo Amorim (PSL) protagonizaram o episódio, que teve grande repercussão 

nacional. Rodrigo Amorim, um dos responsáveis por destruir a placa, foi eleito no 

mesmo ano deputado estadual pelo Rio de Janeiro, sendo o candidato que recebeu 

o maior número de votos. Isso demonstra uma adesão dos eleitores à intolerância a 

ao ódio, mas não se trata de um ódio, dentro do espírito da campanha presidencial 
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que encabeçava a campanha do PSL, a quebra da placa representou uma 

legitimação da violência contra representantes de minorias e de defensores dos 

Direitos Humanos, já que a vereadora Marielle Franco era negra, lésbica, oriunda de 

uma favela do Rio e se elegeu com a plataforma de Defesa dos Direitos Humanos e 

LGBT tendo sido vítima de um assassinato político.32 Witzel, Silveira e Amorim 

faziam parte da aliança que servia de base bolsonarista no estado do Rio de Janeiro 

e seus nomes ganharam ainda mais repercussão após este acontecimento.33 Dentre 

os inúmeros argumentos favoráveis à ação dos dois, foi apresentada a narrativa que 

definia o ato como simples exercício da “liberdade de expressão” (apropriando-se de 

um discurso historicamente defendido pela esquerda), o que teve grande destaque. 

Assim, os conservadores defenderam o direito dessa manifestação, onde o discurso 

de ódio e o desrespeito à memória da vereadora foi considerado uma prática 

democrática. 

A ligação entre a quebra da placa em 2018 e as figuras de Witzel e Bolsonaro 

não está apenas no fato do ato ter ocorrido em um evento político de campanha, 

mas também em suas falas e posicionamentos políticos legitimarem ações violentas 

e antidemocráticas contra, principalmente, os defensores dos direitos humanos, 

comunidade LGBT e moradores das periferias. Dentre as muitas falas polêmicas do 

então presidente Jair Bolsonaro, destaca-se a entrevista para o Jornal Nacional em 

agosto de 2018, onde ele afirma que “[O policial] entra, resolve o problema e, se 

matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado, e 

não processado”34 

Isso exemplifica uma clara inversão de sentidos em que o país se encontrava 

cada vez mais submerso. No discurso dos bolsonaristas, os que lutavam por justiça 

e iam às ruas para reivindicar seriedade nas investigações sobre o caso Marielle 

eram vistos como “inimigos da ordem” e os ultraconservadores que faziam apologia 

à volta da ditadura militar viraram os verdadeiros defensores dos valores morais e 

dos direitos dos cidadãos de bem. Daniel Silveira foi eleito deputado federal no 

                                                
32SUHET,Ingred. Caso de Marielle “foi crime político”, diz procurador de Justiça do RJ. Metropoles, 13 de jun. 

De 2018. Disponível em:https://www.metropoles.com/brasil/caso-de-marielle-foi-crime-politico-

diz-procurador-de-justica-do-rj. Acesso em: 30 de mar. De 2021. 
 
33Candidato que destruiu placa de Marielle é deputado mais votado no Rio. Veja, Rio de Janeiro, 8 de out. De 

2018. Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/candidato-que-destruiu-placa-de-marielle-e-deputado-

mais-votado-no-rio/. Acesso em: 13 de mar. De 2021. 
34 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/Politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/. 

https://www.metropoles.com/brasil/caso-de-marielle-foi-crime-politico-diz-procurador-de-justica-do-rj
https://www.metropoles.com/brasil/caso-de-marielle-foi-crime-politico-diz-procurador-de-justica-do-rj
https://www.cartacapital.com.br/Politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/
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mesmo ano com 31.789 votos35, apoiado à imagem de Bolsonaro. Além deste 

escândalo da quebra da placa, o deputado esteve envolvido em diversos outros 

envolvendo o ataque aos direitos humanos e à democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSERVADORISMO, MORALISMO E A ORDEM NA BASE DO DISCURSO 
AUTORITÁRIO 

 

Os discursos autoritários do bolsonarismo se baseiam na crítica da ordem 

atual das coisas, surfam no senso comum que critica a política e flertam com a 

quebra do Estado de Direito, em nome da manutenção da ordem contra uma 

suposta ameaça comunista. A instauração do imaginário do caos é de extrema 

importância para que estes discursos se alastrem, a constante sensação de 

insegurança à qual os brasileirossão submetidos reforça os discursos radicais. Para 

que medidas excessivas sejam postas em prática sem serem questionadas é 

preciso que a população esteja submersa na necessidade da ordem, como se o 

cenário atual das coisas exigisse medidas desesperadas. As soluções simplistas 

apresentadas pelo bolsonarismo buscam dar a falsa sensação de atender de 

maneira rápida aos temores e angústias sociais, ao mesmo tempo que atende às 

demandas das elites nacionais, que enxergam uma ameaça no fato das classes 

minoritárias estarem cada vez mais lutando e se posicionando 

socialmente.Éjustamente por responder à constante necessidade de proteção que a 

pauta da segurança tem destaque nos debates políticos do Rio de Janeiro. 

Maiolino(2008, p.22) mostra como, no século XIX, o Brasil passava por 

mudanças que atingiram a configuração das cidades. Os conflitos dos espaços 

urbanos se expressavam através delas, como a Lei de Terrasde 1850, que 

                                                
35 Supremo Tribunal Federal. divulgação de resultados de eleições 18.10.0. Disponível em: < 

http://divulga.tse.jus.br> Acesso em: 13 de mar. De 2021. 
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criminaliza a “antiga forma corriqueira de acessar a terra através da concessão 

arbitrária ou de pura e simples ocupação e instituindo uma demarcação mais precisa 

da propriedade privada da terra. Naquele momento, pela primeira vez no país, 

distingue-se o solo público do privado.” (MAIOLINO, 2008, p. 46). Essa lei marca o 

momento histórico em que o público e o privado se apartam legalmente. No Rio de 

Janeiro sempre existiram projetos políticos de distanciamento social, apesar da 

notável proximidade espacial entre as diferentes classes sociais. Para a autora, “o 

tráfico de drogas tem sido uma espécie de véu sobre sua dificuldade de aceitar a 

estreita proximidade com as favelas” (MAIOLINO, 2008, p. 22). 

O que devemos destacar é que, com a instituição da república, a cidade do 

Rio se encontrava imersa em conflitos de diferentes projetos que ainda sobrevivem 

no século XXI. O fetiche do criminal funciona hoje como uma “grande metáfora” para 

encobrir estas conflitividades, que atravessam o espaço urbano e constroem 

subjetividades.  Segundo Vera Malaguti Batista (2010, p.04) 

 

Não importa que tudo isso nos afaste cada vez mais de um convívio 
aceitável nas nossas grandes cidades, cenário de tantas injustiças e 
desigualdades sociais; o importante foi a construção de um senso-comum 
criminológico que, da direita fascista à esquerda punitiva, se ajoelha no altar 
do dogma da pena.Incorporam ambas o argumento mais definitivo para o 
capital contemporâneo: é a punição que dará conta da conflitividade social, 
é a pena que moraliza o capitalismo 

 

O que a autora busca demonstrar é que a crença de que a violência urbana 

encontra cura através da punição penal virou um ordenador social nos dias de hoje, 

o que é intensificado pelas falas punitivistas e segregadoras de figuras públicas 

como Wilson Witzel e Jair Bolsonaro. Os conflitos sociais no Rio de Janeiro possuem 

caráter histórico e cultural, sobre a constituição conflituosa da cidade, Vera Malaguti 

afirma que “a entrada maciça de africanos na cidade, entre as décadas de 30 e 50, 

transformou a mui leal e heróica cidade do Rio de Janeiro num palco de vigorosos 

embates em todos os níveis, evocando medos, suspeitas, violências e resistências.” 

(Malaguti, 2010, p.08) Contra esse medo do caos, o estado brasileiro impõe a sua 

arquitetura penal institucional, onde o “embate primordial no cenário da cidade, no 

eterno retorno do recalcado na nossa memória urbana e coletiva: esconder, 

exterminar o selvagem que tão densamente nos habita.” (Malaguti, 2010, p.09) 

O governador eleito em 2018, Wilson Witzel, baseava grande parte de suas 

propostas de campanha no tema da segurança. Em discurso durante a solenidade 
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de posse do secretário de Polícia Militar no Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), 

em 2019, o então governador do Rio afirmou: “Tenho dito ao longo da minha 

campanha: quem usa um fuzil e não está envergando um uniforme é inimigo, quem 

usa um fuzil e quer dominar um território é um terrorista, e assim será tratado”36. 

Esta declaração de guerra, quando feita por um representante legítimo do Estado, 

manifesta a necessidade de dominação dos corpos e dos sujeitos para a 

manutenção da lei. Segundo Foucault: 

 
A lei não pode deixar de ser armada e sua arma por excelência é a morte; 
aos que a transgridem, ela responde, pelo menos como último recurso, com 
esta ameaça absoluta. A lei sempre se refere ao gládio. (Foucault, 1999, p. 
135.) 

 

Para o autor, apesar do último recurso para a manutenção da lei ser o 

controle bélico sobre os corpos, o poder não se dá apenas pelo gládio. O poder tem 

a tarefa de gerir a vida e para isso “terá necessidade de mecanismos contínuos, 

reguladores e corretivos. Já não se trata de pôr a morte em ação no campo da 

soberania, mas de distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade” (Foucault, 

1988, p.189). 

A famosa frase onde Witzel afirma que a polícia militar vai “mirar na 

cabecinha”37 exemplifica a política de extermínio defendida por ele. A utilização de 

uma frase como essa em um estado cuja capital tem mortes recorrentes por agentes 

públicos confundirem objetos como furadeiras com armas de fogo38 demonstra o 

caráter irresponsável com a vida dos moradores das periferias, que estão 

recorrentemente com a mira das armas de fogo do Estado apontadas para suas 

cabeças. 

O plano de governo de Wilson Witzel39, publicado no período das eleições de 

2018, dava destaque à pauta da segurança pública. Sua proposta era assumir 

                                                
36 OLIVEIRA, Nielmar. Witzel diz que vai tratar como terrorista criminoso que usar fuzil.  Agência Brasil, Rio 

de Janeiro, 03 de jan. de 2019. Disponível em :< https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia /2019 -
01/witzel-ameaca-tratar-como-terrorista-criminoso-que-usar-fuzil> Acesso em: 13 de mar. De 2021. 
37Wilson Witzel: ‘A polícia vai mirar na cabecinha e… fogo’. Veja Abril, 01 de nov. De 2018. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/politica/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo/. Acesso em: 20 de mar. 

De 2021. 
38 PM QUE MATOU AO CONFUNDIR FURADEIRA COM ARMA É ABSOLVIDO, DIZ TJ-RJ. G1, Rio de 

janeiro,16 jan. 2012. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/01/pm-que-matou-ao-

confundir-furadeira-com-arma-e-absolvido-diztj-rj.html.  Acesso em: 16 de mar. De 2021 
39 PLANO DE GOVERNO WILSON WITZEL. Tribunal superior eleitoral, Rio de Janeiro, 2018. Disponível 

em:<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/ #/candidato/2018/2022802018/RJ/190000612301>. Acesso 

em: 14 de mar. De 2021. 

https://veja.abril.com.br/politica/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo/
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“pessoalmente” a responsabilidade da segurança do estado por meio da criação de 

um Gabinete de Segurança Pública. No mesmo documento é citado abertamente a  

“Autorização para abate de criminosos portando armas de uso exclusivo das forças 

armadas, nos termos do que determina o art. 25 do Código Penal”40o que escancara 

o caráter violento e punitivista do governo proposto. Outra passagem de destaque 

do plano é a proposta habitacional do estado que visa “garantir que as comunidades 

tenham infraestrutura viária que possam facilitar a ação policial”41, tal colocação 

determina geograficamente quais serão os alvos das ações policiais (as 

comunidades), além de resumir a necessidade por uma melhor infraestrutura nestes 

locais apenas como meio de facilitar a ação policial. 

Desta forma, a instauração da ordem através da eliminação de um “inimigo 

em comum” simplifica e dá a falsa sensação de resolução para o problema da 

violência pública. Este inimigo é estabelecido racial e geograficamente, os jovens 

negros moradores das periferias. Esta tradição autoritária e escravocrata é antiga no 

Brasil, mas apareceu com mais força nas pautas políticas das eleições de 2018. O 

discurso bolsonarista, apesar de liberal economicamente, é extremamente 

conservador e segregador, fundamentando-se na marginalização das minorias. 

As falas polêmicas de Bolsonaro sobre as pautas identitárias exemplificam o 

fomento à segregação e a desumanização destas parcelas da população. No final 

de 2018, Jair Bolsonaro afirmou durante uma visita à uma comunidade quilombola 

que “o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas”, e que “Não fazem nada, 

eu acho que nem ‘pra’ procriador servem mais”42. Ao utilizar a medida “arrobas” ele 

objetifica as pessoas da comunidade citada, estabelecendo um discurso de 

desumanização. 

Outro fator de grande destaque são as pautas ligadas à sexualidade e à 

identidade de gênero. Bolsonaro chegou a afirmar que “não existe homofobia no 

Brasil. A maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem, morre em 

locais de consumo de drogas, em local de prostituição, ou executado pelo próprio 

                                                
40 Idem 
41 Idem 
42 BOLSONARO É ACUSADO DE RACISMO POR FRASE EM PALESTRA NA HEBRAICA. Veja, Rio 
de Janeiro, 6 de abril. 2017. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaro-e-acusado-de-
racismo-por-frase-em-palestra-na-hebraica/>. Acesso em: 15 de mar. 2021. 

https://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaro-e-acusado-de-racismo-por-frase-em-palestra-na-hebraica/
https://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaro-e-acusado-de-racismo-por-frase-em-palestra-na-hebraica/
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parceiro.”43. Esta negação da violência sofrida pelos LGBTIs, principalmente quando 

proferida pelo chefe do Estado, gera uma série inimaginável de violência e 

deslegitimação das lutas por direitos dos movimentos sociais. Principalmente em um 

país como o Brasil, que bate recorde de assassinatos de pessoas LGBTIs. De 

acordo com dados do TransMurderMonitoring, apenas nos primeiros nove meses de 

2020, 124 pessoas transexuais foram mortas no Brasil.44 O país ocupa o primeiro 

lugar no ranking dos mais violentos para essa população pelo 12º ano consecutivo. 

Segundo pesquisa feita pelo Grupo Gay da Bahia em 201945, foram notificados 

casos de homicídios e suicídios de LGBT+ em todas as 27 Unidades da Federação, 

num total de 329 mortes no ano. 

É sobre essa distorção da realidade que voltamos agora a nossa análise: 

quando um presidente eleito e apoiado por inúmeros seguidores fomenta a crença 

irreal de que no Brasil não existe homofobia, apesar dos dados acima apontarem 

para o extremo oposto. Além de negar que os preconceitos contra as minorias 

existam, o presidente é responsável por proclamar e pregar a condenação moral e a 

desumanização dessa parcela da população, através de seus discursos de ódio. Na 

teoria foucaultiana sobre o biopoder, esta desumanização através da taxação de 

parte do corpo social enquanto delinquentes, perversos e doentes faz parte da 

política de controle social através do controle sobre a vida e a morte, onde o Estado 

soberano possui o poder de “deixar morrer” através da inatividade e da segregação. 

Segundo Foucault “São mortos legitimamente aqueles que constituem uma espécie 

de perigo biológico para os outros”(2012, p. 130), porém, esse controle se dá 

também através da gestão da vida “que empreende sua gestão, sua majoração, sua 

multiplicação, o exercício, sobre ela, de controles precisos e regulações de 

conjunto.” Portanto, os discursos segregacionistas de figuras públicas reforçam a 

definição de quem possui o direito à vida e, consequentemente, condena uma 

parcela do corpo social ao desaparecimento, ao silêncio e à afirmação de 

inexistência. 

                                                
43 Para documentário inglês, Bolsonaro diz: “Nós, brasileiros, não gostamos dos homossexuais”. Geledes, 23 de 

out. 2013. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/para-documentario-ingles-bolsonaro-diz-nos-brasileiros-

nao-gostamos-dos-homossexuais/>. Acesso em: 17 de mar. 2021. 
44 Pelo 12º ano consecutivo, Brasil é país que mais mata transexuais no mundo. Exame, 19 de nov. 2020. 

Disponível em: https://exame.com/brasil/pelo-12o-ano-consecutivo-brasil-e-pais-que-mais-mata-transexuais-no-

mundo/. Acesso em: 17 de mar. 2021. 
45 RELATÓRIO ANUAL DE MORTES LGBTI+,2019. Disponível em: 

https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/. Acesso em: 17 de mar. 2021 

https://www.geledes.org.br/para-documentario-ingles-bolsonaro-diz-nos-brasileiros-nao-gostamos-dos-homossexuais/
https://www.geledes.org.br/para-documentario-ingles-bolsonaro-diz-nos-brasileiros-nao-gostamos-dos-homossexuais/
https://exame.com/brasil/pelo-12o-ano-consecutivo-brasil-e-pais-que-mais-mata-transexuais-no-mundo/
https://exame.com/brasil/pelo-12o-ano-consecutivo-brasil-e-pais-que-mais-mata-transexuais-no-mundo/
https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/


40 

 

Esta segregação se reforça através do medo do “outro” e a proteção da 

propriedade privada posta em risco no caos social, o que constitui, para Foucault o 

biopodercomo: 

 

elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde 
ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de 
produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos 
processos econômicos.(Foucault, 1999, p. 132) 

 

O Estado passa a ser, portanto, um gestor do medo e gestor dos corpos, 

onde “o mais correto é dizer que o Estado não se coloca como garantia da 

segurança, mas como gestor da insegurança social” (Safatle, 2015, p.142) e da 

gestão da vida, mais do que da ameaça da morte. 

Os discursos do Bolsonaro estão sempre repletos desta dicotomia entre o 

“eu” e o “outro”, estabelecendo continuamente o confronto entre eles, o que deixa 

claro que o seu posicionamento busca combater violência gerando mais violência 

em detrimento do combate às verdadeiras causas. Estes discursos são sedutores, já 

que simplificam a situação ao gerar a imagem de um inimigo que deve ser 

combatido para que a ordem seja reestabelecida. 

Para Hanna Arendt (2004) o modelo econômico neoliberal constrói um estado 

de isolamento, solidão e individualismo, este caráter narcisista da sociedade 

contemporânea cria nos indivíduos um estado de "mal-estar social", que tem o medo 

do outro como resultado imediato desta solidão, onde o indivíduo se torna cada vez 

mais isolado e indiferente ao outro, este isolamento “não se limita à reclusão dos 

sujeitos ao espaço privado, mas se caracteriza aprisionando-os na solidão radical de 

seu narcisismo” (Sobrinho, 2005, p.219). 

Esta dinâmica social contemporânea essencialmente individualista da vida 

multiplica os atos de violência, principalmente estatais, e as novas formas de 

exploração, Segundo Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho, é através da 

“sensação de vazio e uma atitude em relação ao outro muito mais próxima de 

indiferença que da culpa, e este (outro), diante de uma sociedade hegemonicamente 

de consumo, é tido apenas como um objeto de consumo.” 

A cultura do medo e as transgressões contemporâneas Sergio Francisco 

Carlos Graziano Sobrinho* 
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Hannah Arendt diferencia o simples isolamento desta solidão, enquanto o 

primeiro se “refere apenas ao terreno político da vida, a solidão se refere à vida 

humana como um todo” (ARENDT, 2004, p.527). Para além de destruir a esfera da 

vida pública, o governo totalitário destrói também a vida privada, no passo em que 

“baseia-se na solidão, na experiência de não se pertencer ao mundo, que é uma das 

mais radicais e desesperadas experiências que o homem pode ter (ARENDT, 2004, 

p.527) 

O medo, segundo Hannah Arendt, tem ligação direta com esta solidão, uma 

vez que está: 

fundamentalmente ligado àquela ansiedade que sentimos em situações de 
completo isolamento. Essa ansiedade revela o outro lado da igualdade e 
corresponde à alegria de dividir o mundo com nossos iguais. A dependência 
e a interdependência que nos são necessárias para realizar o nosso poder 
(o montante de força estritamente nossa) se tornam fonte de desespero 
sempre que, em total isolamento percebemos que um homem sozinho não 
tem poder algum, mas é sempre sobrepujado e vencido por um poder 
superior (ARENDT, 2011, p. 355). 

 

A sensação de medo gerada por esta solidão é, segundo Odilio Aguiar (ano, 

p.x) “traduzido como mecanismo de dominação política e social, tolhendo a 

liberdade do indivíduo e reduzindo direitos dos cidadãos.” Essa cultura do medo é 

construída e enraizada em nossa civilização, baseada, principalmente, na certeza de 

que estamos vivendo no caos. Ainda segundo Aguiar (2008,p.219), este medo frente 

ao caos: 

aumenta a sensação de insegurança, entretanto é de se perceber que o dito 
aumento da criminalidade não é um produto (resultado) do péssimo 
funcionamento da sociedade, nem circunstâncias externas a ela, mas a 
demonstração, irremediável, de que a “nossa sociedade está doente. 

 

Hannah Arendt indica que o século XX possuiu uma inclinação para as formas 

de controle baseadas na violência e na destruição em massa, segundo a autora, “as 

novas gerações cresceram sob a cumplicidade dos massacres como os campos de 

concentração, o terrorismo, o genocídio e as guerras civis” (ARENDT, 1994, p. 20). 

Estes fatores foram responsáveis por criar um clima de instabilidade, constante 

medo e incerteza no futuro que assola a humanidade, onde:  

nunca antes nosso futuro foi mais imprevisível, nunca dependemos tanto de 
forças políticas que podem a qualquer instante fugir às regras do bom senso 
e do interesse próprio - forças que pareceriam insanas se fossem medidas 
pelos padrões dos séculos anteriores. (ARENDT, 2012, p.11) 
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Para Hannah Arendt, o medo e a solidão disseminados nas sociedades de 

massas possibilitam o surgimento do terror como forma de controle social, como 

explica Odilio Aguiar (2008), o que possibilita o terror é a experiência de não 

pertencimento ao mundo, “de não estar protegido pela visibilidade humana própria 

ao mundo comum. Nessa situação, a fonte de autoridade não é o povo, o contrato, 

mas o movimento natural ou a força da história” (Aguiar, 2008, p.84 ). Os inimigos 

objetivos da so ciedade e os alvos deste terror: 

não são julgados pelas suas ações ou opiniões, mas pelo crivo ficcional 
proveniente da ideologia e podem ser encontrados, conforme as 
circunstâncias, no judeu, no polonês, nos ciganos, nos doentes etc. O 
inimigo objetivo é o “resto” dos humanos alimentadores da voracidade 
mortal do regime. O dever da polícia não é descobrir crimes, mas aprisionar 
ou liquidar essa categoria da população.(Aguiar, 2008, p.82) 

 

Neste contexto, o papel da polícia deixa de ser o controle das condutas 

tipificadas como crimes nas leis e passa a ser o de controlar e exterminar grupos 

específicos definidos ideologicamente pelas classes dominantes.  

A principal diferença apontada por Hannah Arendt entre as ditaduras 

modernas e as tiranias do passado está na utilização do terror como forma de 

dominação política. Segundo Hannah, a diferença está no “uso do terror não como 

meio de extermínio e amedrontamento dos oponentes, mas como instrumento 

corriqueiro para governar as massas perfeitamente obedientes”(ARENDT, 2012, 

p.29). Para a autora, o terror é seletivo e é o meio pelo qual se busca eliminar os 

inimigos da história ou da natureza que a ideologia totalitarista define, o terror é a 

realização da lei do movimento. Nas palavras de Hanna Arendt:  

Esse movimento seleciona os inimigos da humanidade contra os quais se 
desencadeia o terror, e não pode permitir que qualquer ação livre, de 
oposição ou de simpatia, interfira com a eliminação do inimigo objetivo da 
História ou da Natureza, da classe ou da raça. (ARENDT, 2004, p. 517). 

 

Como consequência destes fatores legitima-se as ações violentas do Estado; 

é introduzido no imaginário coletivo que é necessário um estado forte que trabalhe 

para a manutenção da ordem. Neste sentido, o medo é visto como instrumento de 

dominação política, onde o indivíduo entrega suas liberdades individuais em troca da 

proteção que o Estado possa oferecer perante a certeza, mesmo que ilusória, de 

que estamos vivendo no caos. Portanto, quanto maior for a sensação de medo maior 

e mais legítimo é o poder do Estado, chegando ao ponto em que se admite a 
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violência estatal e a morte de parcela da população é vista como natural e 

necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O período das eleições em 2018 foi extremamente conturbado politicamente e 

socioeconomicamente. Este período foi marcado por uma crescente polarização 

política em que a ultradireita crescia no cenário mundial, além de fatores internos, 

como a instabilidade do governo de Michel Temer após o impeachment de Dilma 

Rousseff e dificuldades econômicas principalmente ligadas ao desemprego.  

Esta polarização foi expressa principalmente através das redes sociais, que 

se mostraram como um importante palanque para o debate político. Um exemplo da 

importância da Internet neste período, foi o sucesso da campanha do presidente 

eleito em 2018, Jair Bolsonaro; filiado ao PSL, partido com pouco tempo de 

televisão, o candidato investiu fortemente nas redes sociais como principal meio de 

comunicação durante a campanha.  

Os discursos radicais geraram um ambiente hostil, baseado em uma visão 

binária da moral, onde acredita-se existir apenas o "bem" e o "mal" como campos 
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extremamente opostos. As redes sociais serviram como palanque para estes 

discursos radicais e de ódio, que ganharam grande repercussão. Neste cenário, a 

utilização do discurso da ordem, principalmente através do combate ao crime 

organizado e ao tráfico de drogas ganhou grande repercussão no Rio de Janeiro, as 

campanhas de Jair Bolsonaro e Wilson Witzel tiveram a questão da ordem como um 

de seus pontos centrais.  

As falas punitivistas de figuras públicas como Wilson Witzel e Jair Bolsonaro 

contribuem com a crença de que a violência urbana encontrará cura através da 

punição penal e do controle violento das áreas periféricas e foram atreladas à ideia 

de que ambos conseguiriam colocar ordem no cenário caótico e corrupto que se 

estabelecia. A afirmação de que a política tradicional precisa ser substituída por uma 

“nova política”, sem fisiologismo e corrupção, constituía a estratégia de campanha 

de Bolsonaro: a de se lograr enquanto outsider da política, apropriando-se da 

aversão à política que boa parte da população possui.  

No Rio de Janeiro, a imagem das favelas foi construída historicamente 

enquanto área de desintegração social, onde habitam pessoas inadequadas à 

norma social devido à falta de recursos e escolaridade. É o que mostra o 

levantamento feito pela Folha, onde observa-se que o fato do acusado ser morador 

da periferia no Rio pode agravar a pena em condenação por tráfico de drogas, 

devido apenas a este “elo geográfico”.  

A chamada “guerra às drogas” revela um panorama de guerra constante, 

onde os inimigos devem ser combatidos e eliminados. Apesar do próprio nome se 

referir às drogas, são os moradores das periferias que sofrem com as políticas 

repressivas do Estado.A partir da análise de diversas falas de grande repercussão 

de WilsonWitzel durante o período de campanha e no primeiro ano de mandato, 

identifica-se que as falas sobre o tema da segurança pública contribuem para a 

manutenção dessa ideia de "guerra", falas que, quando feitas por um representante 

legítimo do Estado, manifestam a necessidade de dominação dos corpos e desses 

sujeitos para a manutenção da lei. Neste contexto, o Estado passa a ser um gestor 

do medo e dos corpos e o papel da polícia deixa de ser o controle das condutas 

tipificadas como crimes nas leis e passa a ser o de controlar e exterminar grupos 

específicos definidos ideologicamente. 
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