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Hannah Arendt tem uma expressão muito interessante quan-
do disserta sobre o problema em discussão: a violência serve
para dramatizar causas e trazê-las à consideração pública. Ou
seja, a violência incomoda, é uma pedra no sapato e por isso
obriga a todos os que estão acomodados em seu bem-estar a
pensar que tudo o que ocorre pode estar relacionado com eles e
ninguém escapa de seu raio de influência. No mundo em geral
como aqui no país, os óbitos infligidos por outros ou auto-
infligidos nos últimos anos se constituem em sério problema
social e têm intensas repercussões na saúde pessoal e coletiva.
Também os danos, as lesões, os traumas e as mortes causados
por acidentes e violências correspondem a altos custos emocio-
nais e sociais e com aparatos de segurança pública. Causam pre-
juízos econômicos por causa dos dias de ausência do trabalho,
pelos danos mentais e emocionais incalculáveis que provocam
nas vítimas e em suas famílias, e pelos anos de produtividade ou
de vida perdidos.

Ao sistema de assistência à saúde, propriamente dito, as
conseqüências da violência, dentre outros aspectos, infligem
elevados gastos com estruturas pré-hospitalares, emergência,
assistência e reabilitação, processos muito mais custosos que a
maioria dos procedimentos médicos convencionais. Existem cál-
culos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
segundo os quais cerca de 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB)
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brasileiro é gasto com os custos diretos da violência, cifra que
sobe para 10,5% quando se incluem custos indiretos e transfe-
rências de recursos. Para se ter idéia do significado da cifra dos
custos diretos da violência no Brasil (3,3% do PIB), ela é três
vezes maior do que o país investe em ciência e tecnologia.
O sociólogo venezuelano Roberto Briceño-León (2002), comen-
tando a situação na América Latina como um todo, e reportan-
do-se a dados do BID de 1999, afirma que os danos e as transfe-
rências de recursos promovidos por causa da violência na região
atingem a 14,2% do PIB e equivalem a 168 milhões de dólares.

No entanto, a violência também dá lucro que pode ser aferi-
do de várias formas. Primeiramente, uma parte das mortes e
lesões que hoje ocorrem no mundo por essa causa se deve a
ações criminosas organizadas internacionalmente para as quais
os aparatos violentos garantem e agregam valor. É o caso do
tráfico ilegal de armas, de drogas e de outras mercadorias.
Atualmente, além de representantes de muitos segmentos da so-
ciedade participarem de negócios ilegais promovidos pela cri-
minalidade globalizada, esses estão totalmente imbricados com
negócios legais de alguma maneira. Essa realidade vem sendo
mostrada persistentemente pela mídia.

Além daqueles que lucram com comercialização de armas,
de drogas, de seres humanos e de animais, dentre outros crimes
e contravenções internacionais, há outros atores e grupos inte-
ressados no mercado da violência. São os que comercializam os
sentimentos de insegurança da população. Dentre eles pode-se
citar a grande quantidade de empresas e pessoas em atividades
de segurança privada e em serviços de segurança patrimonial e
pessoal que emprega um número muito mais elevado de funci-
onários que as instituições de segurança pública. É impressio-
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nante este fato, pois a instituição do Estado democrático tem a
missão constitucional de prevenir e reprimir o crime. No entan-
to, a lista dos que tiram proveito da violência é ainda mais longa:
as empresas que constroem os incontáveis dispositivos técnicos
colocados em casas e condomínios, encarecendo os custos de
moradia e, freqüentemente, segregando os moradores; as em-
presas que especulam com espaços de construção civil prome-
tendo o paraíso e a paz; as indústrias de blindagem de carros, de
produção de grades e de armas, dentre outros. Vários autores
têm mostrado que o incremento da violência vem modificando
a paisagem e a arquitetura das grandes cidades brasileiras.

Essas mudanças privilegiam os mais ricos que se isolam em
paraísos fictícios, como se fosse possível não se exporem à
realidade conflituosa das grandes metrópoles, marcadas pelo acir-
ramento da questão social, sobretudo, do desemprego, da per-
sistência das desigualdades e dos anseios frustrados da juventude
que demanda oportunidades de vida e de consumo. Há, então,
um círculo vicioso que alimenta as relações de acirramento entre
os pobres que se sentem à mercê da violência social e os ricos
que os tratam como se fossem ‘criminógenos’ e deles se isolan-
do cada vez mais.

Em qualquer projeto ou proposta de superação da violência,
é importante que a sociedade se pergunte sobre quem lucra com
ela. Darei exemplo de um fato recente que pode esclarecer essa
reflexão. Trata-se do processo lentíssimo e cheio de contradi-
ções ocorrido no Congresso Nacional, visando à aprovação do
Estatuto do Desarmamento. Esse projeto que, finalmente, foi
aprovado em 2005, ficou parado ou indo e voltando para pauta
legislativa durante onze anos. Numa campanha para o plebiscito
a respeito de apenas um item dele, o que tratava da proibição de
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comercializar armas, os debates e confrontos públicos foram
absolutamente acirrados, dando ganho de causa aos senhores
dos negócios. Foi muito difícil argumentar e convencer a po-
pulação – frente ao agressivo marketing que explorou o ‘direito
do cidadão de ter esse bem de consumo’ – que não se pode
falar das elevadíssimas taxas de homicídio no Brasil hoje sem
que venha à tona a evidência do envolvimento e da contribui-
ção das armas de fogo. Essa tecnologia, poderosamente ma-
ligna, movimenta um dos maiores e mais lucrativos mercados
da economia global. O comércio de armas de fogo é o segun-
do mercado mais lucrativo do mundo, depois do petróleo. E
os mapas da violência no Brasil mostram o crescimento das
taxas de homicídios nos últimos 25 anos, acompanhado, para-
lela e concomitantemente, do aumento do uso de armas de
fogo nas mãos da população.

Continuarei explorando o exemplo da campanha dos negó-
cios de armas para falar dos interesses que exploram a violência.
Esse mercado da ‘morte’ vive das guerras e da violência social e
se tornou muito mais poderoso e eficiente no século XX. Inter-
pretando a ascensão do poder das armas, o grande pensador
francês Albert Camus, já na década de 1960 chamava o século
XX de “o século do medo”, ao contrário do século XVII que é
lembrado pelo desenvolvimento das matemáticas, do século
XVIII que consagrou as ciências físicas e o século XIX, conside-
rado o século da biologia. Para Camus (1960), o medo é uma
técnica de quem não pretende convencer o adversário e sim
esmagá-lo pela força das armas ou por ideologias. Este autor
referia-se ao fascismo, ao estalinismo e ao nazismo, mostrando
também a perversa introjeção dos valores dessas ideologias au-
toritárias e cruéis nos sujeitos.
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É bem verdade que as armas de fogo por si não promovem
a violência, como espertamente diz a publicidade que defende
as armas. Porém, como revela o quadro de morbi-mortalidade
por violência no Brasil, elas são o meio mais poderoso, hoje,
para a produção de mortes, sobretudo, de jovens e adolescen-
tes, tornando nosso país um dos campeões de homicídio no
mundo. Estudos feitos por Fernanda Peres do Centro de Estu-
dos da Violência da USP para o Ministério da Saúde (Brasil,
2004) evidenciam que acima de 60% dos assassinatos ocorridos
em áreas urbanas brasileiras na década de 1990 foram cometi-
dos com o uso desses aparatos. Igualmente, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) estimou que 2.3 milhões de mortes
violentas no mundo no ano 2000 envolveram armas de fogo,
várias centenas de milhares tendo resultado em homicídios, sui-
cídios e óbitos em conflitos bélicos. A partir de informações
sobre 52 países com rendas alta e média, a OMS calculou que
cerca de 115.000 pessoas morreram por ferimentos causados
por arma de fogo em apenas um dos anos da década de 1990.
Desses óbitos, 79.000 (69%) foram homicídios e mais de 80%
vitimaram homens, principalmente nas faixas jovens de 15 a 44
anos de idade (OMS, 2002).

Um dos mais fortes argumentos ideológicos usados para
convencer a população, pelos que não queriam abrir mão da
produção e da comercialização de armas de fogo, é que a arma
é um instrumento de segurança e deve ser usado para defesa
pessoal, numa sociedade fragilizada pela violência. Proibir o civil
de comprar uma arma, para os que pensam assim, é o mesmo
que privá-lo da sua única e última possibilidade de reagir aos
horrores da violência ‘dos outros’, a violência social. Esse argu-
mento interesseiro, no entanto, não se sustenta em estudos de
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várias áreas e de vários autores, sobretudo os do campo da
saúde pública. Nos Estados Unidos, por exemplo, pesquisas dos
Centros para a Prevenção e Controle das Doenças (em inglês,
Centers for Diseases Control and Prevention – CDC), calculam
que, ter uma arma de fogo em casa, tem potencializado às pes-
soas que a possuem, 43 vezes mais a matarem ou a ferirem
alguém, inclusive membros da própria família. Sem a mediação
das armas, as pessoas se vêem obrigadas a discutir, a argumen-
tar e, mesmo quando se agridem fisicamente, geralmente, não
chegam a tirar a vida do contendor.

Outro argumento muito freqüente a favor da comercializa-
ção de arma foi de que as pessoas de bem ficariam prejudicadas
com a sua proibição, pois os bandidos e delinqüentes continua-
riam a obtê-las pelos meios ilegais, como sempre agiram. Essa
visão é verdadeira em parte. É claro que os bandidos nunca
entregarão as armas, elas têm que ser tomadas deles pelas forças
de repressão ao crime. Os que vivem do mercado da violência,
inevitavelmente, continuarão a comprar armas ilegalmente e,
principalmente, a roubá-las dos cidadãos que vivem na legalida-
de. Mas este é um assunto que deve ser tratado pela polícia e
pela justiça criminal. A outra parte do argumento não é verdadei-
ra: as pessoas de bem não ficam prejudicadas com a proibição
da comercialização desses instrumentos de morte. Infelizmente,
mais da metade dos crimes cometidos com armas acontecem
fora do confronto com os bandidos e sim, nos espaços onde
vive, trabalha e se diverte a população comum. Elas costumam
ser usadas para dirimir conflitos interpessoais. Muita gente mor-
re nas desavenças, nas brigas de vizinhos, nas contendas
conjugais e, sobretudo, depois de bebedeiras nos bares, quando
as pessoas perdem o controle emocional.
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