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Capítulo II 

AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA NO BRASIL* 

 

A violência urbana foi transformada no grande tema do Brasil nos 
últimos tempos. Basta abrir um jornal ou assistir a um noticiário de 
televisão para ser bombardeado com informações sobre as mais 
recentes vítimas de assaltos e crimes. É, portanto, natural que o tema 
renda IBOPE e ajude a vender jornais; é compreensível também que 
as mais variadas soluções sejam apontadas e apresentadas às 
autoridades competentes e ao público em geral: a pena de morte, o 
aumento do policiamento ostensivo, a prisão cautelar, a utilização das 
forças armadas na repressão ao crime, etc. E é natural também que 
tentativas sérias de reflexão sobre a violência sejam frequentemente 
rotuladas de academicismo típico de cientista social desocupado, 
incapaz de propor medidas imediatas para problemas urgentes. 

O tema de violência em nossas cidades não é, entretanto, novo. Há 
um século atrás, Angelo Agostini, italiano radicado no Rio de 
Janeiro, publicava na Revista Ilustrada caricaturas nas quais 
satirizava os assaltos, a corrupção, a violência e a ineficiência da 
polícia carioca1. 

Convém também recordar o célebre Major Vidigal, personagem do 
livro Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de 
Almeida, que retrata bem o arbítrio da polícia carioca já no começo 
do século passado. E nunca é demais lembrar que a primeira música a 

                                                 
* Texto apresentado na sessão sobre violência urbana do Seminário sobre Estudos Urbanos 
do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro em março de 1981 e no simpósio 
“Violência e Cidade” realizado em julho de 1981, em Salvador, na 33ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Publicado originalmente em 1982, pela 
Editora Zahar, na coletânea Violência e Cidade, e aqui reproduzido com sua autorização. 
1 Ver Cotrim, Álvaro (Álvarus). Caricatura. Uma arma contra os assaltos no Rio, há um 
século. Jornal do Brasil, 18 jan. 1981, Caderno B, p. 2. 
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ser gravada com o nome de samba, o famoso Pelo Telefone (de 
1917), satiriza justamente as tradicionais ligações entre a polícia e o 
jogo. 

É também notória a brutalidade que o aparelho estatal brasileiro 
tradicionalmente dispensa às classes populares, submetendo-as a 
maus tratos e torturas. Esta violência, que na República Velha era 
justificada pela ótica de que a questão social era um caso de polícia, 
tem sido uma constante em nossa história e, longe de ser uma 
“distorção” devido ao “despreparo” do aparelho repressivo, 
desempenha um papel essencialmente político, ajudando a manter o 
poder das classes dominantes2. 

Dado o clima generalizado de insegurança e pânico que se apossou 
dos habitantes de nossas cidades, negar a existência ou o aumento da 
violência seria, no mínimo, uma insensatez. Mas, em vez de cair na 
armadilha fácil de elaboração de “propostas concretas e imediatas”, a 
obrigação do cientista social é procurar analisar o que há de 
subjacente ao fenômeno. Por isso, é fundamental indagar o porquê do 
realce que a violência urbana tem recebido ultimamente e, portanto, 
se ela de fato é o maior problema que aflige a sociedade brasileira. 

Existem temas que são considerados questões válidas no Brasil — 
como a violência urbana — e temas que não o são, como a violência 
no meio rural, ligada aos conflitos em torno da posse da terra, à 
situação dos índios e à não-demarcação de suas terras, à morte pela 
fome e desnutrição, aos acidentes de trabalho, aos acidentes de 
trânsito, à corrupção, à violência policial, às relações entre a polícia, 
ao jogo e à política, etc. 

Em verdade, o termo “violência urbana” refere-se quase que somente 
à delinquência de classe baixa, que no Rio de Janeiro deixou de estar 
restrita a áreas como a Baixada Fluminense para atingir os redutos 
das classes médias e altas como a zona sul. 

Chama a atenção o fato de que a ascensão do tema de “violência 
urbana” à categoria de “problema nacional” coincida com o que se 

                                                 
2 Ver Pinheiro, Paulo Sérgio. Violência do Estado e classes populares. Dados (22), 1979. 
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convencionou chamar de “abertura” política. Significaria isto que 
anteriormente os índices de violência não eram elevados? 

Apesar da ausência de estatísticas confiáveis, é de se supor que a 
violência cresceu no Brasil desde 1964, tanto na cidade como no 
campo. Esta violência aumentou por via institucional e é bem 
simbolizada pelo binômio “segurança e desenvolvimento”. Para 
acelerar a acumulação de capital e efetuar uma modernização 
conservadora, o regime que tomou o poder em 1964 desmantelou as 
antigas lideranças sindicais populistas, extinguiu a estabilidade no 
emprego, promoveu o arrocho salarial, criou uma legislação de 
exceção e se valeu do recurso constante ao arbítrio. 

Mas até há pouco não era conveniente a um regime que dirigia os 
destinos de um “país que ia para a frente” admitir a existência da 
violência e, por conseguinte, de indivíduos insatisfeitos ou 
impacientes, que estavam tentando repartir o bolo, a seu modo, antes 
de ele ter crescido suficientemente. O Brasil era até recentemente 
apresentado como uma ilha de tranquilidade num mundo conturbado. 
A única nota destoante era a “subversão da ordem”, inimiga que era 
vista exigindo um combate sem tréguas, em nome do qual se montou 
um vasto aparelho de repressão. Esse aparelho, que teve um 
crescimento vertiginoso, inclui as polícias militares que, a partir de 
1967, passaram a ser consideradas forças auxiliares, reservas do 
Exército, cabendo-lhes a manutenção da ordem pública e da 
segurança interna das unidades federadas, ficando subordinadas à 
Inspetoria Geral das Polícias Militares do Ministério do Exército. 

Com o início da “abertura”, o tema da violência foi promovido ao 
principal problema nacional, recebendo mais destaque inclusive que 
os índices inflacionários. A violência urbana é, pois, alçada ao status 
de “questão nacional” justamente quando o modelo econômico e 
político entra em crise e perde sentido recorrer ao discurso da 
segurança nacional, já que desapareceu o perigo da guerrilha. 

O que está havendo, na verdade, no Brasil, é uma dramatização da 
violência, através da qual se constrói uma imagem maniqueísta da 
sociedade: existiriam os “homens de bem” e os “homens de mal”. 
Cria-se, assim, um novo bode expiatório, o “marginal”, figura que 
serve para exorcizar os fantasmas de nossa classe média cada dia 
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mais assustada com a inflação, o desemprego, a perda de seu status, a 
sua crescente proletarização e a queda de seu poder aquisitivo 
alcançado nos anos do “milagre”3. 

Mas é de uma violência muito específica de que se fala. Do modo 
como as coisas são apresentadas, trata-se de uma violência que é 
chamada de “urbana”. O rótulo é importante, pois sugere que existe 
uma violência que é inerente à cidade, qualquer que esta seja. O 
problema, portanto, não seria brasileiro, mas mundial e suas causas 
não seriam sociais, mas ecológicas, já que se imputa ao meio 
ambiente chamado de cidade a capacidade per se de gerar violência. 
Em última análise, estar experimentando um aumento de 
criminalidade em nossas grandes cidades seria pagar o preço do 
ingresso na modernidade, simbolizada pelas metrópoles, desfrutando 
assim a honrosa companhia de cidades grandes e violentas como 
Nova Iorque. 

A cidade, obviamente, não é a causa per se da violência, e por isto 
talvez devêssemos falar em violência na cidade em vez de violência 
urbana, já que este último termo implica aceitar que existe uma 
violência que é especifica da cidade, quando, na verdade, esta é 
apenas o contexto no qual a violência se manifesta. 

Especificamente, no Brasil, as grandes cidades, por se constituírem 
nos centros mais dinâmicos de sua economia, representam espaços 
nos quais suas contradições se tornam mais evidentes, a riqueza e a 
opulência convivendo com a mais flagrante miséria. Este contraste 
entre ostentação e indigência poderia ser encarado como o elemento 
que fornece a base necessária ao surgimento da delinquência de 
classe baixa. 

Procurando enxergar a violência do ângulo do delinquente de classe 
baixa — o assaltante, o trombadinha — poder-se-ia encará-la como 
uma estratégia de sobrevivência num contexto onde as desigualdades 
sociais são gritantes. Neste contexto, a possibilidade de conseguir 
empregos regulares é escassa, a remuneração do trabalho não-
qualificado é extremamente baixa e boa parte da população urbana 
sobrevive no setor informal, desempenhando atividades chamadas de 

                                                 
3 Ver, neste sentido, o capítulo I deste livro. 
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marginais. Poder-se-ia, portanto, argumentar que nestas condições a 
violência não é praticada somente para satisfazer necessidades 
econômicas, mas possui igualmente uma conotação política, pois 
também tem como meta, do ponto de vista do delinquente, recuperar 
parte do excedente de que foram expropriadas as classes subalternas. 
Neste sentido, é significativo que, no Brasil, o termo “marginal” se 
refira, ao mesmo tempo, à mão-de-obra não inserida em relações 
capitalistas de produção e a criminosos de classe baixa. 

Isto não nos deve, naturalmente, fazer cair no engodo de imputar 
mecanicamente a criminalidade à pobreza. Embora a falta de 
oportunidades de trabalho com remuneração condigna possa levar à 
criminalidade, não são obviamente todos os pobres que se valem da 
delinquência para sobreviver. 

É, pois, preciso distinguir entre diferentes formas de violência 
existentes no Brasil. Ao que tudo indica, o trânsito matou mais que os 
assaltos no Rio de Janeiro em 19804.  

Entretanto, os acidentes de trânsito não são considerados um 
“problema nacional”. O mesmo, provavelmente, poderia ser afirmado 
dos acidentes de trabalho, dos quais o Brasil é um dos recordistas 
mundiais. Isto para não citar as mortes causadas pela desnutrição e 
pela miséria. 

Também não entram na categoria de violência os grandes acidentes 
causados pela falta de controle e pela impunidade com que são 
tratados seus responsáveis, como os incêndios em edifícios ou os 
naufrágios de barcos de transporte público que, ao excederem sua 
capacidade de carga, vitimam num dia centenas de pessoas. E o que 
dizer da delinquência financeira representada pela corrupção, as 
grandes negociatas e os “estouros” que vêm se repetindo nos últimos 
anos e cujos prejuízos acabam geralmente sendo socializados pela 
nação? Os duzentos e poucos assaltos a banco efetuados em 1980 no 
Brasil renderam a seus autores menos de 300 milhões de cruzeiros, 
quantia vinte vezes inferior à obtida pelos golpes no mercado 

                                                 
4 VEJA. O Rio ferido a bala (644): 16, 7 jan. 1981. 

 19 

financeiro no período de dois meses que vai do final de novembro de 
1980 ao final de janeiro de 19815. 

No Brasil, os prejuízos da delinquência financeira não só são muito 
superiores aos dos assaltantes mas também os efeitos da violência 
policial tendem a superar os efeitos da criminalidade das classes 
subalternas. De fato, nos mais recentes sequestros e assassinatos 
ligados ao jogo do bicho e ao tráfico de tóxicos encontram-se, quase 
sempre, indivíduos ou quadrilhas organizadas com a ajuda ou 
proteção de policiais ou ex-policiais. Fica, assim, muito difícil 
distinguir a fronteira entre a polícia e o criminoso. 

Na verdade, as classes dominadas são, frequentemente, muito mais as 
vítimas que os autores de violência em nossas cidades. A impunidade 
com que são tratados os policiais que praticam arbitrariedades ou 
matam “no exercício da função” 6 faz com que a polícia seja tão ou 
mais temida que os delinquentes, por parte das classes populares. O 
grau de descrédito com que é encarada a polícia e a possibilidade de 
se obter justiça no Brasil é evidenciado pela sucessão de 
linchamentos que se têm verificado ultimamente.7 

O clima de insegurança e violência em que vivem nossas populações 
urbanas é um reflexo do capitalismo selvagem que caracteriza o atual 
modelo de desenvolvimento brasileiro, o qual, ao exacerbar as 
desigualdades sociais, valeu-se crescentemente do arbítrio. Esse 
modelo fortaleceu um aparelho de repressão que avoca a si a função 
judicial de decidir quem é culpado e quem é inocente, prendendo, 
torturando e matando em nome da segurança pública. 

Por isto o tema da violência no Brasil passa obrigatoriamente pela 
discussão da democracia. Embora não haja uma relação mecânica 
entre arbítrio e criminalidade ou entre democracia e não-violência, 
enquanto não houver um real estado de direito e uma efetiva 

                                                 
5 VEJA. Um mercado ameaçado (648): 60, 4 fev. 1981. 
6 Em 1980 os policiais da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) mataram 150 
pessoas na Grande São Paulo. No primeiro semestre de 1981 o número de mortos foi de 124. 
Ver A ROTA está mais eficiente neste ano. Isto É (217): 24-5, 18 fev. 1981 e Pinheiro, 
Paulo Sérgio. Mais que na África do Sul. Isto É (249): 37, 30 set. 1981. 
7 Ver Benevides, Maria Victória. Mata! Esfola! Lincha! Jornal do Brasil, 22 março 1981, 
Caderno Especial, p. 4-5. 
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participação da população nas decisões que afetam a sua vida, 
estaremos todos sujeitos a cair numa situação semelhante à descrita 
por Machado de Assis em O Alienista. Aí, só nos restará gritar: 
“chame o ladrão!” 
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