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Resumo O texto aborda algumas das idéias mais disseminadas hoje nos meios
de comunicação de massa, assim como no acadêmico, para entender a questão
da violência e propor políticas públicas no Brasil. A redução da explicação
à pobreza e à desigualdade impedem um entendimento mais complexo
da questão. As proposições sobre a existência de uma cultura da violência
e do monopólio legítimo da violência, ambas falsas, terminam por dificultar
a compreensão dos diversos conflitos na arena social e política. As interconexões
entre a economia legal e a ilegal nos tráficos são também pouco acionadas
nas teorias necessárias para políticas públicas mais eficazes e democráticas.
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O tema da vi o lên cia no Bra sil as su miu gran de im por tân cia na dis cus são pú bli ca e
to mou um rumo mu i to mar ca do pela re cen te his tó ria po lí ti ca do país e pelo pa pel
que nela ti ve ram os in te lec tu a is que tra ba lha vam nas uni ver si da des e or ga ni za -
ções não go ver na men ta is. Os úl ti mos 25 anos co brem um pe río do da his tó ria do
país mar ca do por pro fun das mu dan ças po lí ti cas, so ci a is e eco nô mi cas, das qua is os 
ci en tis tas so ci a is par ti ci pa ram como pes qui sa do res e como ci da dãos. O gran de de -
sa fio para eles, bem como para os mi li tan tes de mo vi men tos po lí ti cos e os ci da dãos
do país foi ex pli car como, jus ta men te no pe río do em que o país re cu pe ra va as ins ti -
tu i ções da de mo cra cia, ocor reu gran de au men to da cri mi na li da de e das vi o lên ci as,
seja a ins ti tu ci o nal, seja a do més ti ca, seja a di fu sa vi o lên cia ur ba na. Nas pa ra do xa is 
ten ta ti vas de en con trar res pos tas para este enig ma, mu i tas fo ram as pro po si ções
re pe ti das ad na u se am nos me i os de co mu ni ca ção de mas sa ou nos es tu dos mais es -
pe ci a li za dos.1

[1] “A po bre za é a ca u sa da cri mi na li da de”. Esta afir ma ção, re pe ti da men te uti li za da
na de fe sa dos po bres, mas que jus ti fi ca a pre fe rên cia, car re ga da de sus pe i tas pré -
vias, que po li ci a is têm pe los po bres, ba se ia-se no pres su pos to uti li ta ris ta de que,
mo vi do pela ne ces si da de, o ho mem agi ria para so bre vi ver. Há uma re du ção da
com ple xa ar gu men ta ção para o pri ma do do homo eco no mi cus, co man da do ex clu si -
va men te pela ló gi ca mer can til do ga nho e da ne ces si da de ma te ri al. Essa é uma das
di men sões a se rem con si de ra das, mas de fato ex pli ca a am bi ção de en ri que cer de
to dos, sem im por tar o ní vel de sua ren da e a sua ori gem so ci al. Estu dos re cen tes
mos tram que os po bres são as ma i o res ví ti mas de fur tos, rou bos e as sas si na tos, es -
tes úl ti mos nos lo ca is onde o trá fi co de dro gas do mi na e não há po li ci a men to que
pro te ja a po pu la ção. Esse ar gu men to eco no mi cis ta não de i xa en xer gar a di men são
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do po der, do sim bó li co e da pa i xão des tru ti vos: o tri un fo so bre o ou tro, o or gu lho
pela des tru i ção do ou tro, o pra zer de ser o se nhor da vida e da mor te, o gozo no ex -
ces so de li ber da de na fes ta den tro da co mu ni da de dos com par sas, pre sen tes tan to
em as sal tos à mão ar ma da quan to em gran des mas sa cres. Wolf gang Sofsky (1998),2

so ció lo go ale mão que es tu dou o ter ror e es cre veu um tra ta do so bre a vi o lên cia, nar -
ra com cru e za o que vem a ser essa pa i xão. Esco lhe, para ilus trá-la, o per so na gem
Gil les De Rais, no bre fran cês con tem po râ neo de Jo a na D’Arc, que ad qui riu o gos to
de ma tar du ran te a Gu er ra dos Cem Anos e con ti nua a fazê-lo quan do não há mais
guer ra. Ca çou, tor tu rou e ma tou me ni nos com a aju da de seus ser vos, con for me
suas con fis sões. A re du ção da cri mi na li da de vi o len ta à po bre za tam pou co per mi te
ana li sar os seus efe i tos ines pe ra dos. Essa cri mi na li da de au men ta a po bre za e os so -
fri men tos dos po bres, na me di da em que im pe de o aces so aos ser vi ços e ins ti tu i -
ções do Esta do, tais como es co las, pos tos de sa ú de, qua dras de es por te, vi las olím -
pi cas etc., e ame a ça os pro fis si o na is que aten dem a po pu la ção po bre. Tam bém
 ameaça os jo vens po bres que, em fun ção da ati vi da de que exer cem em seus em pre -
gos, são obri ga dos a en trar em fa ve las “ini mi gas” e são mor tos en quan to tra ba -
lham para vi ver, caso se jam re co nhe ci dos como mo ra do res de fa ve las ini mi gas.

[2] “A de si gual da de so ci al é a ex pli ca ção da vi o lên cia”. Ba se a da prin ci pal men te no di -
fe ren ci al de ren da en tre os mais ri cos e os mais po bres, ou no di fe ren ci al de IDH
(Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no), essa tese pres su põe que a re vol ta mo ve ria
os ho mens a agir vi o len ta men te para di mi nu ir as dis tân ci as e as in ve jas que a de si -
gual da de pro vo ca. Con si de ra a di men são do po der, mas não apro fun da a di men -
são sub je ti va da de si gual da de, nela in clu í da a da vi o lên cia já men ci o na da. A de si -
gual da de, por ser me di da em ín di ces, ten de a ser re du zi da ao que é quan ti fi cá vel,
prin ci pal men te à ren da mo ne tá ria, à es co la ri da de e à ex pec ta ti va de vida. Conti -
nuam ex clu í dos dos ín di ces, no en tan to, os efe i tos me nos vi sí ve is da vi o lên cia ins -
ti tu ci o nal e da vi o lên cia di fu sa no so ci al, as sim como o aces so à jus ti ça. No caso da
vi o lên cia po li ci al, a du a li da de ob ser va da por A. L. Pa i xão (1988) per ma ne ce: a po lí -
cia para os mo le ques, ele men tos e mar gi na is (os po bres) e a po lí cia para os dou to res 
e se nho res (os ri cos).3 No pla no so ci al, no en tan to, há pro ces sos igua li tá ri os que
ame ni zam a vi o lên cia, por um lado, e au men tam a re vol ta, por ou tro. Na Índia, por
exem plo, país con si de ra do pe los ín di ces in ter na ci o na is mu i to me nos de si gual que
o Bra sil, vi go ra um sis te ma de cas tas que pro í be cer tas ocu pa ções su pe ri o res aos
mem bros das cas tas mais ba i xas, atri bu in do-lhes as con si de ra das mais vis. O ca sa -
men to in ter cas ta tam bém é pro i bi do. Dois jo vens ena mo ra dos que per ten ci am a
cas tas di fe ren tes fo ram mor tos por seus res pec ti vos pa ren tes no ano de 2001. Há
vá ri as di men sões da de si gual da de que não fo ram in cor po ra das nos ín di ces: a ci vil
(in clu si ve a exis tên cia de leis anti-ra cis tas), a po lí ti ca, a cul tu ral, a ins ti tu ci o nal etc.
Além dis so, os ho mens que se jun tam nas hor das, ban dos ou qua dri lhas de trans -
gres so res ou mar gi na is, mu i tas ve zes ain da fes te ja dos como opo si to res à or dem vi -
gen te, não agem vi o len ta men te para aca bar com a vi o lên cia ou in ver ter a or dem so -
ci al, vis to que a de si gual da de exis te em alto grau den tro das or ga ni za ções e re des
da cri mi na li da de trans na ci o nal con tem po râ nea, do mi na da pelo mer ca do sel va -
gem dos trá fi cos. A de si gual da de é par te da mi cro es tru tu ra de po der no in te ri or
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das qua dri lhas e se ma ni fes ta não só na di vi são do bu tim que cabe a cada um, mas
tam bém no di fe ren ci al de sub mis são aos ins tru men tos da vi o lên cia. Os que es tão
nos es ca lões mais ba i xos so frem mu i to mais o medo e o mar tí rio de vi ver ame a ça -
dos pela mor te cru el e im pla cá vel nas mãos dos ini mi gos. Vi vem sob o im pé rio do
in ter di to da tra i ção e da ação in de pen den te do co man do. A vi o lên cia cria um abis -
mo ab sur do en tre o que de tém o ins tru men to, que obri ga a sub mis são, e a sua ví ti -
ma, que não tem de fe sa nem re cur so. Tem que obe de cer. Essas for mas ex tre mas de
vi o lên cia des man te lam cul tu ras e pos si bi li da des de as so ci a ção — cul tu ras que te -
riam sido in ven ta das para con ter tais pa i xões ou im pul sos hu ma nos —, sem que
con si gam fazê-lo com ple ta men te.

[3] “A cul tu ra da vi o lên cia exis te e cres ce”. Se gun do essa as ser ti va, uma cul tu ra es -
pe cí fi ca en cap su la ria a vi o lên cia em cer tas so ci e da des ou ci vi li za ções. Mas a vi o -
lên cia não se re fe re aos cri té ri os de tal ou qual ci vi li za ção, nem às re gras de uma so -
ci e da de dada, nem mes mo de um tem po his tó ri co de ter mi na do. Ela é ima nen te ou
pre sen te, mes mo que li mi ta da ou re la ti va men te con tro la da, em to das as cul tu ras,
as sim como a cul tu ra da paz. Tem ou tros no mes na an tro po lo gia: re ci pro ci da de ne -
ga ti va ou po si ti va e des tru i ção de co i sas e pes so as ou cons tru ção de la ços so ci a is
mes mo en tre ini mi gos, numa vi são que é di co tô mi ca mas que não ex clui a ten são
per ma nen te en tre es ses dois pó los nos con fron tos com pe ti ti vos e con fli ti vos do
 potlacht, do es por te mo der no e de mu i tas tro cas agô ni cas. Nes sas tro cas, as re gras
que im pe dem a com ple ta des tru i ção dos ou tros são acor da das e vi go ram para que
o jogo con ti nue. Qu an do a vi o lên cia ir rom pe, mu i tas ve zes, por uma con jun ção de
ações re tro a li men ta das por ou tras ações in di vi du a is ou co le ti vas, ela é go ver na da
não ape nas pelo cál cu lo ra ci o nal, mas pela pa i xão ou emo ção des con tro la da. A vi o -
lên cia ab so lu ta se exal ta e se pro pa ga in de fi ni da men te no cir cu i to das vin gan ças,
mas tam bém dos pra ze res des tru ti vos que se tor nam vi ci a dos e ex ces si vos. Qu an -
do ba se a da no mas sa cre ou no ter ror, ela in ver te o mun do fa mi li ar, cria a in cer te za,
des trói a pre vi si bi li da de das ações. Os olha res tor nam-se va gos, não há mais ter re -
no se gu ro, per de-se o chão, o abri go e a pro te ção, tal como vi mos acon te cer ao vivo
e em co res no dia 11 de se tem bro de 2001, em Nova Ior que, mas tam bém no Ira que e
no Afe ga nis tão. Tais ações des con tro la das não são mais com ba tes en tre duas qua -
dri lhas ou gru pos em guer ra, mas ver da de i ros mas sa cres de quem não está en vol -
vi do e não tem me i os de de fe sa, por que os mas sa cres acon te cem den tro de am bi en -
tes fe cha dos (como nas tor res do WTC). Esses ex ces sos, no Bra sil, são pro mo vi dos
pe los gru pos de ex ter mí nio, se jam eles com pos tos de po li ci a is ou tra fi can tes, den -
tro de ca sas, ba res, fa ve las, onde o fa tor sur pre sa im pe de que as ví ti mas fu jam (às
ve zes para se rem ca ça das) ou se de fen dam com ar mas de po tên cia si mi lar. As con -
se qüên ci as so ci a is são ca tas tró fi cas na me di da em que não é mais pos sí vel pre ver o
com por ta men to alhe io, de i xan do por tan to de fun ci o nar os pa râ me tros do pe ri go e
da or dem, as sim como os fun da men tos da con fi an ça, sem a qual não exis te vín cu lo
so ci al po si ti vo. Nes sas si tu a ções, é o medo sem di re ção, isto é, o pâ ni co que pre va -
le ce. Atin ge, em bo ra de si gual men te, tan to os po bres e ca ma das mé di as da fa ve la
quan to os po bres e ca ma das mé di as do as fal to, os pri me i ros por que es tão no cen tro
da ação de guer ra e são ví ti mas de cri mes vi o len tos, os se gun dos por es ta rem na
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pe ri fe ria da ação e por se rem ví ti mas de cri mes con tra a pro pri e da de. Uma es tra té -
gia pú bli ca mu i to bem pen sa da e mu i to efi caz pre ci sa ser mon ta da para in ter rom -
per esse cir cu i to. Di zer que o medo aqui é fru to da ma ni pu la ção da mí dia é, por tan -
to, uma afir ma ção ide o ló gi ca que ten ta ne gar o que acon te ce: não ape nas a vi o lên -
cia ins ti tu ci o nal, mas so bre tu do a vi o lên cia que re sul ta das tran sa ções sel va gens e
ile ga is dos trá fi cos no cri me-ne gó cio.

[4] “Con tam-se os mor tos e os da nos para ava li ar o cres ci men to da vi o lên cia”. Além dos
mor tos e fe ri dos que po dem ser con ta bi li za dos em de le ga ci as e hos pi ta is, há tam -
bém que se le var em con ta os so fri men tos psí qui cos e mo ra is. Os pri me i ros são vi sí -
ve is e pu bli ci tá ve is. Os se gun dos são in vi sí ve is, e de les pou co se fala. As ví ti mas da
vi o lên cia que so bre vi vem não têm ape nas as de fi ciên ci as fí si cas que de cor rem das
agres sões so fri das. As mar cas tra u má ti cas no seu psi quis mo são tão ou mais gra -
ves, e mu i tas ja ma is ci ca tri zam. Pa ren tes e ami gos das ví ti mas que so bre vi vem têm
tam bém o seu or dá lio de so fri men tos. Um exem plo é a pró pria hu mi lha ção so fri da
co ti di a na men te por jo vens (ho mens e mu lhe res) que não po dem di zer não aos che -
fes mu i to bem ar ma dos das qua dri lhas ou aos po li ci a is que se com por tam tam bém
como dés po tas, nos lo ca is onde suas ações não po dem ser de nun ci a das por ca u sa
do ter ror já im plan ta do en tre seus mo ra do res. De nun ci ar a po lí cia como ins ti tu i -
ção, numa ten ta ti va in fan til de afir mar que não se pre ci sa dela, é ne gar sua im por -
tân cia cru ci al na ga ran tia dos di re i tos ci vis ou hu ma nos — o di re i to à vida e à pro -
pri e da de — e ab di car de tor ná-la mais ca paz de um con tro lo de mo crá ti co da cri mi -
na li da de, que vi ti mi za prin ci pal men te os po bres. É pre ci so, por tan to, mo di fi car a
po lí cia e seus mé to dos de en fren ta men to des sa si tu a ção ter mi nal com a má xi ma ur -
gên cia. Aca bar com a guer ra en tre co man dos, e de po li ci a is ver sus ban di dos, para
pre pa rar po li ci a is e mo ra do res nas no vas re la ções de co o pe ra ção que se fa zem
ne ces sá ri as.

[5] “O mo no pó lio le gí ti mo do uso da vi o lên cia é que gera o medo e a vi o lên cia dis se mi na -
dos no so ci al”. Este mo no pó lio, que nun ca exis tiu no Bra sil, ago ra, com o ar ma men to 
do cri me or ga ni za do, dos gru pos de ex ter mí nio, dos jus ti ce i ros e das em pre sas de
se gu ran ça pri va da, con ti nua não exis tin do, ain da mais cla ra men te do que al gu mas 
dé ca das atrás. Mas o Esta do bra si le i ro nun ca foi su fi ci en te men te for te para im pe -
dir o uso da vi o lên cia pri va da pe los pro pri e tá ri os de ter ra e por gru pos par ti cu la res 
de se gu ran ça. Mais uma ra zão para não ne gar o medo e con fun di-lo com ide o lo gia
ma ni pu la da pela mí dia. O Esta do bra si le i ro nun ca cum priu nem me di a na men te a
prin ci pal fun ção de todo Esta do: dar se gu ran ça a seus ci da dãos, um di re i to mu i to
va lo ri za do por to dos — sem im por tar a es co lha se xu al, a re li gião, a cor da pele, o
gê ne ro, o ní vel de ren da, a es co la ri da de etc. —, mas par ti cu lar men te im por tan te
para to das as ca te go ri as mi no ri tá ri as que não pos su em os me i os para sua de fe sa,
no caso do ata que de quem está mais bem ar ma do. Esses gru pos pre ci sam da pro te -
ção es ta tal con tra seus pre da do res.

[6] “A pos se e o por te de ar mas pe los ha bi tan tes da ci da de (ci da dãos), que as com pram na
ilu são de que se pro te gem, es tão na raiz do pro ble ma”. De fato, a fa ci li da de de ob ter ar mas,
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tan to no co mér cio le gal como no con tra ban do, tem con tri bu í do para o au men to dos 
ho mi cí di os e das le sões sé ri as nas ví ti mas de agres sões. Mas os aci den tes de cor ren -
tes da im pru dên cia de man ter uma arma em casa têm in ci dên cia mu i to ba i xa. Não
se pode tam pou co to mar o de pó si to da po lí cia, co nhe ci da pela sua ine fi cá cia e mi -
na da pela cor rup ção, como o in di ca dor do tipo de arma que pre va le ce en tre os mo -
ra do res da ci da de. As mais po de ro sas, tec no lo gi ca men te su pe ri o res, mais ca ras e
co bi ça das não vão para o de pó si to. Tro cam de mãos no co mér cio clan des ti no que
flui en tre po li ci a is e ban di dos, as sim como no trá fi co ile gal que vi a ja clan des ti na -
men te em na vi os e ca mi nhões. O Por to do Rio de Ja ne i ro, as sim como de ou tras ci -
da des, é o cen tro des sa im por ta ção fe i ta nas tre vas dos po rões e das no i tes. Por isso
mes mo, a ma i or taxa de ho mi cí dio no Rio de Ja ne i ro está na re gião do Cen tro. Por
isso, tam bém, a guer ra en tre os co man dos ocor re ago ra pelo do mí nio mi li tar das fa -
ve las ao re dor da Baía de Gu a na ba ra. As ar mas im por ta das, em bo ra tec no lo gi ca -
men te su pe ri o res (fo ram fe i tas para guer ras en tre Esta dos e des fe rem de ze nas de
ti ros em se gun dos), são con si de ra das le ves e po dem ser car re ga das por cri an ças.
Essa re vo lu ção tec no ló gi ca nos ar ma men tos tem sido am pla men te uti li za da, tan to
nas guer ras ci vis fra tri ci das quan to nos con fli tos san gren tos en tre qua dri lhas e co -
man dos do cri me-ne gó cio. Mu i to mais aten ção deve ser dada, por tan to, ao trá fi co
ile gal e in ter na ci o nal de ar mas.

[7] “Tra fi can tes que nas ce ram nas fa ve las são ví ti mas, mais do que res pon sá ve is, pelo trá -
fi co no Bra sil”. O mer ca do sem li mi tes ins ti tu ci o na is e mo ra is é im por tan te no co -
mér cio de dro gas e ar mas. Estão im bri ca dos com os flu xos de di nhe i ro para pa ra í -
sos fis ca is, como ou tras for mas de co mér cio ile gal e cor rup ção. Impos sí vel, por tan -
to, que para mo vi men tar as to ne la das de dro gas e os mi lha res de ar mas que aqui
cir cu lam, não haja re des in ter co nec ta das de “ne go ci an tes” que en vol vem vá ri os
per so na gens da eco no mia le gal e ile gal do país. Se os trá fi cos são ma les que au men -
tam a de si gual da de, em po bre cem ain da mais o povo e pi o ram o bem-es tar so ci al,
en tão é pre ci so en con trar as for mas de con tro lá-los e com ba tê-los. Não há como
con ti nu ar a si len ci ar a res pe i to dos fe i tos de tra fi can tes sim ples men te por que são
mar gi na is e a ori gem hu mil de de al guns de les ex pli ca, jus ti fi ca e faz per do ar seus
atos. A luta por uma nova or dem mun di al deve in cor po rar es ses ar gu men tos que
es tão por trás da tra gé dia do povo afe gão, mas tam bém do pa quis ta nês e de vá ri os
pa í ses do su des te asiá ti co. No vas for mas de in ves ti ga ção e in ter ven ção são in dis -
pen sá ve is para que se pos sa fa lar de uma nova po lí cia. Não é com pré di os no vos,
com pu ta do res ou vi a tu ras ape nas que isso será al can çá vel.

[8] “A se gu ran ça pú bli ca não pode ser a pre o cu pa ção cen tral dos que aten tam para a con -
so li da ção da de mo cra cia no país”. Ao con trá rio, este é o pon to ne vrál gi co para con ti -
nu ar o pro ces so que se in ter rom peu por ca u sa das in de fi ni ções e os ci la ções das po -
lí ti cas pú bli cas no Bra sil. Re fa zer os cir cu i tos da re ci pro ci da de po si ti va sig ni fi ca in -
te grar a po pu la ção nas pró pri as ati vi da des da se gu ran ça pú bli ca. Uma es tra té gia
que não ne gue o con fli to, e sim so ci a li ze os jo vens na for ma mais ci vi li za da de li dar
com ele, o que in clui os jo vens que ade rem às for ças po li ci a is. É pre ci so mais aten -
ção à pe da go gia e à for ma ção ofe re ci da nas es co las e quar téis no que diz res pe i to à
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so ci a li za ção para uma so ci e da de em que a ci vi li da de, a con fi an ça mú tua e a pre vi -
si bi li da de dão as con di ções bá si cas para no vos ar ran jos e prá ti cas so ci a is. A par ti -
ci pa ção é im por tan te na me di da em que não há se gu ran ça sem que as pes so as
com pre en dam os pe ri gos e ris cos que cor rem e fa çam, elas mes mas, o que po dem
para con tro lá-los ou evi tá-los. A par ti ci pa ção é igual men te im por tan te, pois é o
que per mi te pas sar da nor ma ti vi da de bu ro crá ti ca e au to ri tá ria para uma nor ma -
ti za ção me lhor ace i ta pe los que de vem in ter na li zar e pra ti car suas re gras. Ba ir ris -
mos só atra pa lham. Pre pa rar ci da dãos e po li ci a is para a co o pe ra ção que se faz
mais que im pres cin dí vel é con di ção sine qua non. O mo de lo da po lí cia co mu ni tá -
ria não fun ciona onde os tra fi can tes con tro lam mi li tar men te o ter ri tó rio e im -
põem medo aos mo ra do res. O al can ce do tra ba lho po li ci al é pe que no e ain da se
ex põe a acu sa ções de con lu io com os cri mi no sos. Antes, faz-se pre ci so ti rar as
pes so as de seus refú gios pri va dos, onde se apri si o nam na qui lo que N. Eli as cha -
mou homo cla u sus e H. Arendt, a so li dão or ga ni za da, base do to ta li ta ris mo mo der -
no. Esse é o gran de de sa fio e o gran de pas so a ser dado no Bra sil, em to dos os seus
es ta dos, em to dos os seus pe que nos, mé di os e gran des mu ni cí pi os.

Notas

1 Este tex to foi pre pa ra do, numa ver são ori gi nal, para a apre sen ta ção do con gres so
da Asso ci a ção de Pós-Gra du a ção em Ciên ci as So ci a is (ANPOCS), no fi nal de ou tu -
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