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O Brasil sempre teve uma história de violência articulada à
sua forma de colonização e de desenvolvimento, embora, o mito
que corre no imaginário social e é apropriado politicamente é de que
somos um país pacífico. Trata-se de uma meia verdade. Nin-
guém duvida que o povo brasileiro seja acolhedor, hospitaleiro,
generoso e solidário com seus patrícios e com estrangeiros. Essa
constatação pode ser apreciada quando se observa o fato de
que aqui conviverem pessoas dos mais diferentes lugares do
mundo de forma cordata e civilizada, mesmo quando em seus
países de origem a população esteja em situação de guerra ou
em conflitos políticos. Pode-se assinalar, nesse sentido, como
muito relevante, o caso dos judeus e árabes que, por diversas
vezes, têm comparecido aos meios de comunicação, dando tes-
temunho de sua inter-relação pacífica nos mais diferentes recan-
tos do Brasil, sobretudo em cidades onde suas comunidades
são maiores, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro.

O outro lado da verdade, porém, é o de que somos um
povo violento. Essa realidade é discutida por muitos estudio-
sos. Lucy Dias e Roberto Gambini (1999), por exemplo, ques-
tionam a ideologia escondida no mito da cordialidade. Gam-
bini, que é filósofo, sociólogo e psicanalista, comenta que há
muitos anos vem perscrutando a alma brasileira e, ultima-
mente, por ocasião da comemoração dos quinhentos anos
do descobrimento do Brasil, colocou seus achados num
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livro elaborado em conjunto com a jornalista Lucy Dias. A
obra se chama, Outros 500: uma conversa sobre a alma brasileira.
Nela os autores discutem a tese de que nosso nascimento,
como país, é fruto de um estupro: os homens (só havia ho-
mens – a maioria degradados – nas caravelas de Cabral) que
aqui chegaram e encontraram as tribos indígenas, loucos para
copular, não buscavam a alma das mulheres, nem a cultura
autóctone, nem a sabedoria do povo.

Para os primeiros portugueses aqui advindos, a comuni-
dade indígena era algo muito estranho, primitivo, pobre e
selvagem. Para alguns, filosoficamente falando, os índios não
eram iguais aos europeus. Pelo contrário, segundo o conheci-
mento e os preconceitos da época, os índios eram objeto de
discussão quanto ao fato de terem alma ou não. Desta for-
ma, nas mulheres índias, os portugueses buscavam apenas o
prazer. Nos primeiros atos reais e simbólicos de geração do
país, portanto, “faltou a mãe” no sentido freudiano do ter-
mo, dizem Dias e Gambini (1999), aquela na qual a criança
mama a cultura. Ou no mínimo houve uma dissociação entre
a cultura e a geração da vida.

A ausência de sintonia cultural, moral e espiritual entre um
povo que chega como dominador e inicia uma miscigenação
com o povo que aqui se encontra constitui o sentimento mais
profundo que alimenta os vários tipos de segregação e cruelda-
de que persistem na experiência nacional de quinhentos anos,
sobretudo, contra a população pobre. Dias e Gambini proble-
matizam e aprofundam também o papel da escravidão na cons-
trução da alma brasileira. Igualmente, as mulheres escravas
foram usadas para o regozijo dos senhores e de seus filhos,
criando-se, assim, uma geração em que a orfandade de pai (que
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negava sê-lo aos filhos de escravas) e da mãe (das quais os escra-
vos eram separados para freqüentemente serem vendidos) real e
simbólica fez parte da cultura escravocrata.

Poder-se-ia, a esta altura, até discutir que os portugueses
foram menos cruéis que os espanhóis, no processo de colo-
nização dos outros países da América Latina. No entanto,
ainda que isso seja verdade, tal constatação não retira o fato
de que o mito originário da criação do povo brasileiro seja
marcado pela terrível violência do estupro. E todo o perío-
do colonial foi marcado pelo desprezo e pela crueldade con-
tra os índios e os negros e pela exploração de sua força de
trabalho e de sua cultura.

Ao apontar algumas reflexões do livro de Dias e Gambini,
obra que é muito mais completa e complexa do que os frag-
mentos citados, quero dizer que, em qualquer época histórica do
nosso país, a violência esteve e está presente. Deve, portanto, ser
objeto de nossa reflexão, seja quanto à aculturação dos indíge-
nas, quanto à escravização dos negros, às ditaduras políticas, ao
comportamento patriarcal e machista que perpetua abusos con-
tra mulheres e crianças, aos processos de discriminação, racismo,
opressão e exploração do trabalho.

Uma das formas mais contundentes de violência no Brasil,
que se poderia chamar estrutural e ‘estruturante’ pelo seu grau de
enraizamento, são os níveis elevadíssimos de desigualdade que
persistem historicamente e são o chão sobre o qual se assentam
muitas outras expressões. O Brasil sempre foi marcado por
ambivalências e ambigüidades de um país escravista e coloniza-
do em que as relações sociais hoje estão entranhadas num tipo
de apartheid considerado, por muitos autores, como mais iníquo
que o dos Estados Unidos e o da África do Sul.
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Tendo feito esse recuo no passado, retomarei o momento
presente. Seguindo a linha dos grandes movimentos políticos e
ideológicos do Século XX, o Brasil viveu as lutas pelo socialis-
mo, os efeitos da Guerra Fria, os sonhos de desenvolvimento e
dois períodos de ditadura. A última, instaurada em 1964 e du-
rando até 1979, constituiu um golpe de Estado e de Direito.

Também denominados Anos de Chumbo, essa etapa da his-
tória marcou provavelmente os mais obscuros momentos re-
centes do país e sepultou os sonhos desenvolvimentistas que eram
acalentados por movimentos políticos e sociais. Dezoito milhões
de brasileiros sofreram restrições impostas por aqueles que as-
sumiram o poder, sobrepondo os chamados Atos Institucionais
à Constituição brasileira. Por efeito dos ditos Atos, as liberdades
individuais e os direitos políticos foram cerceados e suspensos, e
os partidos políticos foram extintos. Houve confrontos e resis-
tências, alguns deles marcados pela luta armada.

Como em outras ditaduras na América Latina, a população
civil – a maioria formada por jovens – sofreu anos de repres-
são, aprisionamento e também a maior crueldade que se pode
cometer contra o ser humano: a tortura. A tortura existiu em
nome de uma razão de Estado que queria se impor à custa do
aniquilamento das vontades individuais e coletivas (‘pau de arara’,
‘afogamentos’, ‘geladeira’, introdução de insetos nos órgãos se-
xuais, palmatória, enforcamento, ameaças sexuais, estiramento
do corpo, ‘churrasquinho’ – queima de partes do corpo –, além
de outras agressões físicas, morais e emocionais).

Nessa experiência de confronto armado entre militares bra-
sileiros e militantes de movimentos políticos guerrilheiros ou de
mera oposição, também não faltou o estupro de mulheres, como
mostram livros e filmes sobre a época. É preciso ter em mente
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que a estratégia de humilhar os homens por meio da humilhação
das mulheres vem ocorrendo nos mais diferentes momentos
históricos e em diversas sociedades como arma de persuasão,
como pode ser constatado nos relatos sobre as guerrilhas na
Colômbia e como é o caso recente da Guerra de Kosovo em
que cerca de 20 mil mulçumanas foram estupradas e aterroriza-
das no processo de limpeza étnica liderado pelos sérvios.

A ditadura militar não poupou nossa sociedade. O Brasil
saiu dessa experiência com mais desencantos que sonhos. Uma das
conseqüências mais nefastas desse período foi o aprofundamento
da cultura autoritária. Por isso, os elementos autoritários freqüente-
mente ressurgem nos comportamentos políticos, institucionais e nos
microprocessos sociais, alimentando formas de violência social, de
coronelismo, de patrimonialismo e de clientelismo. É claro que es-
ses problemas têm raízes mais profundas, mas um dos grandes
males da ditadura foi fazê-los florescer e se arraigar.

No entanto, no decorrer dos Anos de Chumbo também
houve ganhos. Movimentos sociais com uma outra visão da
realidade foram se formando e amadurecendo, contrapondo-
se à repressão e ampliando a consciência coletiva, dentro de uma
ótica de necessidade de investimento na questão social. Os anos
80 foram tempos de ouro do sindicalismo e para o desenvolvi-
mento de associações civis e organizações não-governamentais
(ONGs). Nessa mesma época, como se a caixa de Pandora ex-
plodisse, a par de uma crise econômica sem precedentes, come-
çava-se a mostrar uma sociedade fundamentalmente urbana,
conflituosa e com os problemas sociais não resolvidos pela dita-
dura, ao contrário, acirrados por ela. Sobretudo nos grandes
centros urbanos, em lugar da violência política que a proposta
de uma anistia ‘ampla, geral e irrestrita’ tentava dar instrumentos
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para superar, a violência social recrudescia e passava a se expres-
sar de forma cruel por meio do crescimento abrupto das taxas
de homicídio.

É fato que nos últimos 25 anos ocorreu uma escalada im-
pressionante da violência social. É fato também que a abertura
política brasileira coincide, historicamente, com o crescimento
da globalização, com os acelerados processos de reestruturação
produtiva e com o conseqüente aumento da exclusão social.

Em resumo, os problemas culturais estruturantes e seculares
e as imensas desigualdades da sociedade brasileira, desde os anos
60 se acumularam e não foram superados, ao contrário,
cresceram, dando forma a novas questões trazidas pela pós-
industrialização e pela globalização. A presença da violência e da
criminalidade na agenda da cidadania passa a ser ressaltada por
ocasião do término (oficial) da ditadura militar. Os movimentos
sociais pela democratização, as instituições de direito e a forte
pressão de algumas entidades não-governamentais e organiza-
ções internacionais, com poder de influenciar o debate nacional,
foram fundamentais para tornar a violência social uma questão
pública, inclusive no interior do setor saúde. Mas esse novo ponto
da agenda tem a ver também com a inflexão visível e contun-
dente do crescimento das expressões de violência, sobretudo
nas áreas urbanas. Passo a seguir a falar dos aspectos contempo-
râneos da violência social brasileira.
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