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Organizei o conteúdo deste livro de tal modo que ele pode ser lido 
como um todo ou por capítulos, sem prejuízo do seu sentido. Tive 
oportunidade de apresentar e discutir partes dele, sob forma de 
comunicação, em diversos encontros acadêmicos. Sou grato aos 
organizadores dessas atividades pelo estimulante intercâmbio 
intelectual que me propiciaram. 

A reflexão que deu origem aos textos deste livro não é resultante 
unicamente de um trabalho individual, mas da convivência com 
colegas, alunos e companheiros de encontros científicos que muito 
contribuíram para o desenvolvimento das ideias aqui apresentadas. 
As pessoas envolvidas neste processo são tantas que tentar citá-las 
fatalmente envolveria o risco de omitir nomes. Prefiro, pois, 
expressar minha gratidão deixando-os no anonimato coletivo. 

 

 

PRIMEIRA PARTE
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Capítulo I 

A VIOLÊNCIA COMO MECANISMO DE DOMINAÇÃO 
E COMO ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA* 

 

Quando se pretende analisar a questão da violência nas grandes 
cidades brasileiras, a base da qual se deve partir é do fato de que, 
embora historicamente a sociedade brasileira tenha sido construída 
com o recurso constante à violência, esta tem sido sistematicamente 
negada a nível ideológico. Ao contrário de países, como os Estados 
Unidos, onde a violência é considerada um traço tão nacional como o 
beisebol, no Brasil haveria uma índole pacífica supostamente herdada 
do português, que teria sabido tão gostosamente promover uma suave 
mistura de raças, criando aqui nos tópicos uma sociedade harmônica. 

Bem diferente é o que nos ensina a nossa história. Nela vemos 
ocorrer, ao lado dos grandes e incruentos acontecimentos oficiais 
(como a Proclamação da Independência e a da República), a violenta 
repressão a movimentos populares como o Quilombo dos Palmares, a 
Cabanada, a Balaiada, Canudos, Contestado, os Muckers e a revolta 
da Chibata, a última resolvida de um modo tão brasileiro, isto é, a 
anistia dos rebeldes e seu subsequente desaparecimento. O uso da 
força também permeou acontecimentos nos quais o Estado não esteve 
diretamente envolvido, como as guerras civis no Rio Grande do Sul 
(onde o modo de tratar os inimigos era a degola), ou a vida cotidiana 
dos homens livres na ordem escravocrata cujo dia-a-dia era 
profundamente marcado pela violência1. 

                                                 
* Texto apresentado na mesa-redonda “Violência na Cidade” realizada em julho de 1980, no 
Rio de Janeiro, na 321 Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e 
originalmente publicado em Dados — Revista de Ciências Sociais, 23 (3), 1980. 
1 Ver Franco, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo, 
Ática, 1974. 
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Com a formação de uma força de trabalho urbana livre, o recurso à 
violência se torna uma constante. Durante toda a história da 
República o aparelho estatal brasileiro submeteu as classes 
dominadas a maus tratos e torturas. Na República Velha, os operários 
foram sempre encarados como potencialmente perigosos, devendo os 
líderes que procuravam organizá-los serem desterrados para lugares 
longínquos do Brasil ou, no caso de serem estrangeiros, deportados 
para seu país de origem, a fim de não contaminarem seus colegas2.  

É neste momento que a questão social passa a ser considerada um 
caso de polícia e se criam inúmeros mecanismos de intimidação e 
controle que perduram até hoje, dos quais o mais bizarro talvez seja o 
fato de que, num país que sabidamente não consegue oferecer 
emprego a toda população em idade de trabalhar, um indivíduo possa 
ser detido sob a acusação de vadiagem por não portar carteira de 
trabalho assinada. Em outras palavras: em vez de combater o 
desemprego, o Estado combate o desempregado. 

Em verdade, a violência e a tortura com que a polícia tem 
tradicionalmente tratado as classes populares, longe de se 
constituírem numa “distorção” devido ao “despreparo” do aparelho 
de repressão, “têm uma função eminentemente política — no sentido 
de contribuir para preservar a hegemonia das classes dominantes e 
assegurar a participação ilusória das classes médias nos ganhos da 
organização política baseada nessa repressão. O exercício continuado 
dessa repressão ilegítima consolida as imagens de segurança de 
status social das classes médias diante da permanente ‘ameaça’ que 
constitui para elas qualquer ampliação das pautas de participação 
popular”3. 

O mito da índole pacífica do brasileiro conseguiu se desenvolver 
apesar destas evidentes manifestações de violência no cotidiano 
brasileiro e só foi extirpado depois de 1964 quando a repressão 
política também atingiu a classe média através da ação dos órgãos de 
segurança. Mas, mesmo no auge da repressão, o Estado preocupava-
se em divulgar uma imagem do Brasil como sendo uma ilha de 

                                                 
2 Ver Pinheiro, Paulo Sérgio. Violência do Estado e classes populares. Dados (22), 1979. 
3 Ibid., p. 5. 
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tranquilidade num mundo conturbado. O Brasil era “um país que ia 
para frente” e tratava-se de “amá-lo ou deixá-lo” como a AERP 
(Assessoria Especial de Relações Públicas do Governo Médici) se 
encarregava de nos doutrinar. 

É por isto que chama a atenção o fato de que quando começa a 
“abertura” o mito da índole pacífica do brasileiro é relegado a um 
segundo plano no discurso oficial e a “violência urbana” é alçada à 
posição de “problema nacional”, aparentemente por terem as classes 
média e alta sido também atingidas por ela. Entretanto, quando os 
meios de comunicação de massa e alguns políticos falam em 
“violência urbana” estão se referindo quase que exclusivamente à 
delinquência de classe baixa, minimizando o arbítrio policial e 
omitindo que, na realidade, são os acidentes de trabalho, a 
desnutrição e a miséria que vitimam um número muito maior de 
habitantes de nossas grandes cidades. 

Se considerarmos que certos temas passam a se constituir em 
questões válidas em determinados contextos sociais, é importante 
perguntar por que a “violência urbana” passou a ser considerada um 
problema justamente quando o regime começou a entrar em crise e 
preocupou-se em promover um reordenamento pelo ato que foi 
batizado com o nome de abertura. 

Para responder esta questão, a primeira constatação da qual se precisa 
partir é a de que não existem dados fidedignos sobre violência no 
Brasil. Isto se dá por dois motivos: o primeiro é que até agora não 
interessava ao regime, que estava construindo um “milagre 
econômico”, chamar a atenção para suas contradições internas. Seria 
inconveniente, por exemplo, que se noticiasse uma correlação 
positiva entre o crescimento do produto nacional bruto e as taxas de 
criminalidade, fenômeno semelhante ao ocorrido na década de 
setenta em relação ao aumento da taxa de mortalidade infantil na 
cidade de São Paulo, o centro industrial do “milagre”. O segundo 
motivo tem a ver com o fato de estatísticas sobre violência serem 
produzidas com base em informações da polícia que define 
criminalidade e violência com critérios próprios que frequentemente 
levam em consideração seu interesse em maximizar a ocorrência de 
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certos tipos de comportamento, fenômeno que também ocorre em 
regimes liberais e democráticos4. 

Entretanto, apesar da inexistência de estatísticas confiáveis sobre a 
violência no Brasil parece ser válido sugerir, partindo de informações 
e dados assistemáticos, que ela cresceu desde 1964. O seu aumento, 
porém, se deu tanto na cidade como no campo e tem menos a ver 
com o contexto no qual se manifesta e mais com as condições que lhe 
dão origem. Por isto é que cabe falar em violência na cidade e não em 
violência urbana. Utilizar o termo violência urbana — rótulo com o 
qual somos bombardeados recentemente — significaria aceitar o 
embuste de que existe uma violência que é inerente à cidade, 
qualquer que esta seja. Nesta perspectiva ideológica, o problema não 
seria brasileiro, mas universal. As causas do fenômeno, nesta visão, 
não seriam sociais mas essencialmente ecológicas, já que se imputa 
ao meio ambiente chamado de cidade a capacidade per se de gerar 
violência. Por isto, optar pelo termo violência na cidade implica em 
preservar a ideia de que a violência tem raízes sociais, manifestando-
se em contextos diferentes que não podem, entretanto, ser 
considerados como seus causadores. 

As causas do aumento da violência no Brasil, a partir de 1964, 
parecem ser claras; o regime que tomou o poder sentiu necessidade 
de aumentar a violência institucional para alcançar seus objetivos: 
acelerar a acumulação de capital em associação com os interesses 
estrangeiros e efetuar uma modernização conservadora. Para isto foi 
necessário extinguir a estabilidade no emprego, promover o arrocho 
salarial e baixar uma legislação de exceção. Estas medidas só seriam 
possíveis desmantelando as antigas lideranças sindicais populistas e 
criando a ideologia do binômio “segurança e desenvolvimento”, ou 
seja, repressão e acumulação de capital. 

Isto se refletiu na cidade e no campo. Por esta razão, é importante 
assinalar que, apesar de inúmeros conflitos que ocorrem no meio 
rural, no qual índios e posseiros são vítimas da penetração do capital 
na agricultura, esta situação não é considerada uma questão legítima 

                                                 
4 Ver, em relação ao suposto aumento de assaltos de rua na Grã-Bretanha, Hall Stuart; 
Critcher, Chas; Jefferson, John & Roberts, Brian. Policing the crisis: mugging, the State, and 
law and order. Londres, MacMillan, 1978. 
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e importante. Neste sentido, seria altamente fantástico que um 
programa como o Fantástico começasse a tratar da violência no 
campo no Brasil. 

O aumento da violência no Brasil, a partir de 1964, começa por via 
institucional. Quando o Presidente Figueiredo, respondendo a uma 
pergunta de uma criança, afirmou que, se seu pai ganhasse o salário 
mínimo, meteria uma bala na cabeça, ele não estava fazendo mais do 
que reconhecer o que todo mundo já sabe: que o salário mínimo é 
uma incrível forma de violência. 

O aumento de assaltos e roubos que se tem verificado nas grandes 
cidades brasileiras precisa, pois, ser discutido neste contexto. Por se 
constituírem nos centros mais dinâmicos do capitalismo no Brasil, 
suas grandes cidades representam espaços nos quais suas 
contradições se tornam mais evidentes, a riqueza e a opulência 
vivendo lado a lado com a mais flagrante miséria. 

Não se trata, entretanto, de encampar o mito dos migrantes que, 
sendo expulsos do campo, vêm para a cidade e não tendo condições 
de se integrar à economia urbana, se voltam a formas violentas de 
ação. O que a realidade mostra é que, embora o capitalismo brasileiro 
tenha demonstrado uma natureza bem dinâmica, ele não é capaz de 
incorporar ao sistema produtivo toda a população em idade de 
trabalho. Esta massa de desempregados e subempregados vem a 
formar a maior parte do assim chamado setor informal da economia 
urbana e existem evidências sugerindo que ele não é composto 
somente por recém-chegados à cidade mas também por indivíduos há 
muito tempo marginalizados em relação ao processo produtivo e sua 
subsequente geração5. 

Portanto, assim como a violência se constitui em mecanismo de 
dominação por parte das classes dominantes, ela se transforma cada 
vez mais numa estratégia de sobrevivência por parte das classes 
dominadas. Entretanto, a violência, neste contexto, não é praticada 

                                                 
5 Ver Yap, Lorene. Internal migration and economic development in Brazil. Tese de 
doutorado, Harvard University, 1972; Costa, Manuel Augusto. Urbanização e migração 
urbana no Brasil. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1975 e Lodder, Celsius A. Distribuição de 
renda nas áreas metropolitanas. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1976. 
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apenas para satisfazer necessidades econômicas, mas se reveste 
também de um caráter político já que também pretende, por parte de 
elementos das classes dominadas, recuperar parte do excedente 
daqueles por quem foram expropriadas. 

Neste sentido, é revelador que, no Brasil, o termo marginal se refira 
simultaneamente à mão-de-obra não integrada ao processo de 
produção capitalista e a criminosos da classe baixa, aludindo à 
famosa distinção entre “classes trabalhadoras” e “classes perigosas”6. 

Talvez tenha sido Rubem Fonseca quem melhor retratou o aspecto de 
ressarcimento e o desejo de compensar a privação de que se reveste a 
criminalidade de classe baixa no Brasil. Seu conto “Feliz Ano 
Novo”7 constitui uma brilhante análise da distância e do conflito 
entre estes “dois mundos” das grandes cidades brasileiras, cujos 
membros se encontram através de um assalto praticado por 
“marginais” no réveillon num bairro de classe alta do Rio de Janeiro. 
Não surpreende que o livro de Rubem Fonseca, que contém estes e 
outros contos, tenha ficado proibido por tantos anos pela censura 
brasileira. 

No conto “O Cobrador”, que dá título a uma obra sua mais recente, o 
personagem central é um “marginal” do Rio de Janeiro que acredita 
ter como missão cobrar a bala o que julga que a sociedade lhe deve: 
“Tão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, 
sanduíche de mortadela no botequim da rua Vieira Fazenda, sorvete, 
bola de futebol. (...) Estão me devendo xarope, meia, cinema, filé 
mignon e buceta. (...) Estão me devendo uma garota de vinte anos, 
cheia de dentes e perfume”. O cobrador conclui: “Sempre tive uma 
missão e não sabia. Agora sei. (...) Sei que se todo fodido fizesse 
como eu o mundo seria melhor e mais justo”8. 

É, entretanto, fundamental perguntar a que propósitos serve a 
dramatização da violência. Procurando elaborar uma economia 
política da violência no Brasil atual, Aguiar Barros argumenta que 

                                                 
6 Ver Chevalier, Louis. Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris, pendant la 
première moitié du XlXe siècle. Paris, Librarie Générale Française, 1978. 
7 Fonseca, Rubem. Feliz ano novo. Rio de Janeiro, Artenova, 1975. 
8 Id. O cobrador. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1979, p. 168, 174, 176 e 181. 
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não “é suficiente mostrar a conexão entre violência e crime, com a 
sociedade de classes e a apropriação privada daquilo que é 
socialmente produzido. É preciso ir mais longe. É preciso mostrar 
como as classes dominantes se aproveitam (através das mediações 
político-ideológicas) deste drama social (decorrente da própria 
natureza do sistema capitalista) em benefício próprio, isto é, em 
benefício da reprodução desse mesmo sistema gerador da 
criminalidade, mas garantidor de seus privilégios e hegemonia”9. 

De fato a violência é alçada ao status de “questão nacional” entre 
nós, quando o modelo econômico entra em crise e torna-se difícil 
continuar lançando mão do discurso da segurança nacional porque 
não existe mais a ameaça da guerrilha. Com o recrudescimento da 
inflação, do desemprego e da crise política é preciso criar um novo 
bode expiatório. Este é o “marginal”, figura que é utilizada para 
exorcizar os fantasmas de nossa classe média, tão assustada com a 
perda de seu status, com a sua crescente proletarização e com a queda 
de seu poder aquisitivo, alcançado nos anos do “milagre”. É preciso 
tranquilizá-la e exconjurar seus demônios como se fazia na Idade 
Média queimando bruxas. Neste sentido, a ênfase que programas 
como o Fantástico emprestam à violência na cidade e o 
bombardeamento constante por parte dos meios de comunicação e 
dos políticos do regime a respeito da necessidade de um maior 
policiamento visam criar um clima de tensão permanente que, “longe 
de ameaçar o sistema, o consolida”10. 

Neste esquema de utilização político-ideológica da violência nunca 
se questiona o controle sobre o aparelho de repressão, os crimes de 
colarinho branco, as grandes negociatas, os acidentes provocados por 
falta de segurança no trabalho e a morte pela miséria. Todas estas 
questões são relegadas a um segundo plano, já que se eleva à posição 
de “problema nacional” a violência em nossas grandes cidades. 

Com este procedimento cria-se uma imagem maniqueísta da 
realidade; haveria sempre duas cidades em qualquer centro urbano 
brasileiro: uma dos “homens de bem” (coincidentemente possuidores 

                                                 
9 Aguiar Barros, J. M. de. A utilização político-ideológica da delinquência. Encontros com a 
Civilização Brasileira (20): 12, 1980. 
10 Ibid., p. 13. 
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de bens) e outra dos “homens de mal” (coincidentemente não-
possuidores de bens). Esta visão dualista escamoteia o fato de que as 
“duas cidades” são, na verdade, um conjunto articulado, já que uma 
assegura a existência e reprodução da outra. A utilização desta 
imagem ideológica serve para aliviar a culpa que as camadas 
privilegiadas sentem, necessitando, portanto, que alguém transforme 
em ameaça constante e bode expiatório aqueles que não têm como 
participar do banquete. Em suma, uma situação já descrita naquele 
samba que fala de um tumulto numa gafieira: “Quem tá de fora não 
entra, quem tá de dentro não sai”. 




