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Sei que é sonho
Incomodado estou, num corpo estranho

Com governantes da América Latina
Notando meu olhar ardente

Em longínqua direção
Julgam todos que avisto alguma salvação

Mas não, é a ti que vejo na colina.1

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Distintos são os olhares voltados para as cidades, seja o do poeta – ardente
em longínqua direção –, ressaltando suas belezas e suas misérias, seja o das
disciplinas que buscam objetivações técnico-científicas.

Como a Saúde Coletiva poderia olhar a cidade? Explorando, talvez, a sua
potencialidade interdisciplinar, através da economia política do espaço urbano, da
geografia crítica e de uma etno-epidemiologia, de forma a tentar decifrar o modo de
vida das pessoas nos territórios-processo, incluindo suas contradições e
possibilidades histórico-políticas de engendrar, no presente, futuros alternativos.
Daí a lembrança da lição segundo a qual “quando quisermos definir qualquer pedaço
do território, deveremos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade
entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana,
isto é, o trabalho e a política.” (Santos; Silveira, 2000, p.247).

O caráter histórico desse espaço torna-o um “território vivo”, ou “território

* Professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Pesquisador 1-A do CNPq.
Partes deste estudo, que tem o apoio do CNPq, foram apresentadas no VII Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva, realizado em Brasília, em agosto de 2003, e no VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia, em
Recife, em junho de 2004

1 Chico Buarque, Sonhos são sonhos. In: Buarque, C. As cidades (BMG).
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utilizado”, onde se expressam interesses, divisão do trabalho, movimentos sociais e
de capitais, residências de pessoas, lazer, cultura e poderes diversos. Salvador traz,
na constituição do seu espaço urbano, as marcas da sua história, as características
fundamentais da urbanização brasileira – como a recriação da pobreza e, em tempos
de globalização, a reprodução ampliada da miséria: novos pobres no meio da nova
riqueza (Santos; Silveira, 2001). Os catadores de lixo e a epidemia da violência são
emblemáticos nos tempos de agora.

Nessa nova ordem mundial, os exércitos industriais de reserva, funcionais
no surgimento do capitalismo, já podem ser dispensados da produção (Véras, 2003)
e, em termos teóricos, parece que pouco ajudam enquanto categoria de análise.
Como analisar esse fenômeno que torna milhões de seres humanos supérfluos ou
descartáveis na etapa atual do capitalismo globalizado? (Carvalho, 2003). Como
anda Salvador nesse contexto? Como a Saúde Coletiva poderia analisar as
violências, não do ponto de vista da criminalidade, da delinqüência e da segurança
pública, mas contemplando “as formas culturalmente naturalizadas de agressões
interpessoais, de discriminações raciais e contra grupos específicos, como
homossexuais, de abusos e de dominação”? (Minayo, 2003, p.43).

Este livro busca refletir sobre algumas dessas questões, e o presente
capítulo tem como objetivo analisar a distribuição dos homicídios no espaço urbano
da cidade do Salvador, discutindo os significados sociais desse tipo violência. Parte-
se do pressuposto, segundo o qual, em cada território que integra a cidade, o
capitalismo da nova ordem produz iniqüidades sociais que se expressam nos
diferenciais intra-urbanos de mortalidade por homicídios. Assim, as condições de
vida, enquanto acumulações sociais, podem contribuir para a explicação da
distribuição desigual das mortes violentas no espaço urbano.

VIOLÊNCIA LEVIOLÊNCIA LEVIOLÊNCIA LEVIOLÊNCIA LEVIOLÊNCIA LETTTTTAL EM SALAL EM SALAL EM SALAL EM SALAL EM SALVVVVVADORADORADORADORADOR

A violência é qualquer ação intencional realizada por um indivíduo ou
grupo, dirigida a outro, que resulte em óbito, danos físicos, psicológicos e/ou sociais
(Franco, 1992). É um ato consciente, orientado, elaborado, simbólico, que se dá
em um determinado ordenamento econômico e social (Minayo, 1994). Pode ser
entendida, também, como uma construção política, decorrente do jogo de interesses
em confronto na vida social (Espinheira, 2000). O crescimento das violências nas
metrópoles brasileiras tem sido reconhecido como um dos mais importantes
problemas sociais, ao lado do desemprego, e como questão de saúde pública
(Minayo, 1994; Peres, 2004).

Diante da natureza complexa desse fenômeno e das dificuldades para
sua definição, tende-se a optar pela expressão “violências”, em lugar de “violência”
(Minayo, 2003). Assim, pesquisa realizada nas páginas policiais dos principais jornais
da Bahia, em 1999, apontava distintas violências: 319 assaltos a ônibus, 221
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acidentes de trânsito, 38 estupros e 9 linchamentos, além de centenas de homicídios
(Carvalho, 2001). Estes últimos representam uma das expressões mais dramáticas
dessas violências. Portanto, priorizar os homicídios justifica-se pelo fato de delimitar
melhor o problema de pesquisa e de intervenção (Paim, 2002), e por se tratar de
uma violência letal, que subverte o direito à vida.

Ainda que Salvador apresente taxas inferiores às de outras capitais
brasileiras, tais como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, constatou-se um acelerado
ritmo do seu crescimento na passagem da década de oitenta para a de noventa
(Mello Jorge et al., 1997).  Assim, os homicídios têm ocupado o primeiro lugar entre
as causas de morte violenta, constatando-se uma maior mortalidade masculina
para todas as faixas etárias, especialmente entre adolescentes e adultos jovens,
além de uma desigualdade social diante do risco de morrer (Almeida, 1998; Paim et
al., 1999; Macedo et al., 2001).

Na análise dos tipos de causas externas de morte, em Salvador, tem-se
constatado o envolvimento de policiais na ocorrência de homicídios, mesmo sem
evidências de se tratar de intervenções legais, tal como disposto na Classificação
Internacional de Doenças, da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1985): “lesões
infligidas pela polícia ou por outros agentes da lei, incluindo militares em serviço,
durante detenção ou tentativa de detenção por infração da lei, para repressão de
distúrbios, para a manutenção da ordem pública e outras ações legais” (CID, E970-
979). Exclui-se, portanto, as execuções sumárias e clandestinas, os massacres e
os atos de extermínio. Em tais situações preferiu-se utilizar a expressão “intervenções
legais” (entre aspas) ou intervenções policiais diante da dificuldade de aplicar os
critérios da OMS.

No início da década de noventa, esses óbitos representavam 7% do
conjunto da mortalidade por causas externas, em Salvador, e uma em cada dez
mortes violentas de crianças e adolescentes (Paim et al., 1996, 1999). Nesse tipo de
violência, apenas 1% das mortes teve como vítimas pessoas de cor branca (Santos
et al., 2000), ou seja, a maior parte dos homicídios decorrentes da intervenção
policial, na cidade do Salvador, atingiu aos negros e aos mulatos (Gráfico 1).

Essas vítimas tinham, geralmente, o primeiro grau incompleto (Gráfico
2), sofreram a ação letal de armas de fogo em mais de 85% dos casos (Gráfico 3) e
residiam, especialmente, nos distritos sanitários do Subúrbio Ferroviário e no miolo
da cidade, a exemplo dos distritos de São Caetano/Valéria, Liberdade e Cabula
(Santos et al., 2000).

No conjunto dos homicídios, a análise espacial2 indica que os coeficientes

2 Para a realização da análise da distribuição geográfica desses óbitos, recorreu-se ao mapeamento elaborado
pela Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (CONDER), que divide a
Cidade do Salvador em 75 Zonas de Informação (ZI), considerando critérios urbanísticos e socioeconômicos.
Essas ZI são compatibilizadas com os setores censitários (CS) definidos pelo IBGE (Paim et al., 1999). As
fontes de dados foram a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e o Instituto Médico Legal Nina
Rodrigues (IMLNR).
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Gráfico 1 - Proporção de óbitos por “Intervenções Legais” segundo a cor do indivíduo.

                 Salvador, 1994
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Gráfico 2 - Proporção de óbitos por “Intervenções Legais” segundo o grau de instrução da vítima.

                   Salvador, 1991 e 1994
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mais elevados, em 1997, corresponderam às zonas da Liberdade (80,5%oo), Valéria
(79,5%oo), Engomadeira (75,2%oo) e Nordeste de Amaralina (64,9%oo). Em 2000,
os valores mais altos foram encontrados nas áreas de Pirajá (73,1%oo), IAPI
(53,6%oo), Nordeste de Amaralina (44,3%oo), Escada/Periperi/Praia Grande
(43,7%oo) e Valéria (42,7%oo). Apenas o Nordeste de Amaralina, em ambos os
anos do estudo, integra a orla da cidade. As demais se inserem no na parte mais
central e no Subúrbio Ferroviário (Nunes; Paim, 2005).

Todas as áreas citadas correspondem às Zonas de Informação (ZI) com
piores condições de vida da Cidade do Salvador, apresentando valores de ICV3

elevados (Anexos 1 e 2). Os residentes nessas áreas têm risco quase duas vezes
maior de morrer por homicídio do que os habitantes de bairros cujas ZI conformavam
estratos de melhores condições de vida (Gráfico 4).

As populações residentes em áreas que compuseram o estrato de ZI
com melhores condições de vida apresentaram coeficientes de 20,1 e 13,5 óbitos
por homicídio, para cada 100.000 habitantes, em 1997 e 2000, respectivamente. Já

3 O Índice de Condições de Vida (ICV) é calculado para cada zona de informação (ZI), utilizando-se cinco
indicadores relativos às variáveis proxy de condições de vida, que foram obtidas mediante tabulações
especiais do Censo de 1991, a saber: a) proporção de chefes de família em domicílios particulares
permanentes, com rendimento médio mensal igual ou inferior a dois salários mínimo; b) proporção de
pessoas de 10 a 14 anos alfabetizadas; c) percentagem de casas de “aglomerado subnormal” em relação
ao total de domicílios; d) razão entre o número médio de moradores, por domicílio, na ZI e o número médio
de cômodos servindo de dormitório na respectiva ZI; e) porcentagem de domicílios com canalização interna,
ligado à rede global de abastecimento de água. Procedeu-se à distribuição das ZI em ordem crescente dos

Gráfico 3 - Proporção de óbitos por “Intervenções Legais” segundo o instrumento utilizado

                 Salvador, 1991 e 1994

Fonte: SESAB/IMLNR
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as ZI que formaram os estratos com piores condições de vida exibiram, no mesmo
período, taxas de 37,9%oo e 23,6%oo, respectivamente (Gráfico 4).

Todavia, o exame da evolução desses indicadores, no final da década de
noventa, sugere um decréscimo das taxas de homicídios nos diferentes estratos,
especialmente o 3 e o 4 (Gráfico 4). Nos estratos de piores condições de vida,
somente Pirajá, São Gonçalo do Retiro, Sussuarana e Estrada CIA/Aeroporto
apresentaram taxas ascendentes no período do estudo. Nordeste de Amaralina e
Mata Escura apresentaram queda em 2000. Já nas ZI que integraram o estrato de
melhores condições de vida, observam-se taxas crescentes na Pituba e Barra, além
de Piatã/Patamares e Canela, que tinham coeficientes zero, em 1997, e exibiram
taxas de 15,5%oo e 34,9%oo em 2000 (Nunes; Paim, 2005). Embora tais resultados
devam ser examinados com certa cautela, diante da possível instabilidade dos
indicadores, não deixam de chamar a atenção para certos deslocamentos na
distribuição espacial da violência.
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Gráfico 4 - Taxa de mortalidade por homicídio (/1000.000hab.)

                    segundo estratos de condições de vida - Salvador, 1997 e 2000

escores dos respectivos ICV e agregação das mesmas em quartis, correspondentes aos estratos de
“elevada”, “intermediária”, “baixa” e “muito baixa” condições de vida. Assim, ICV elevado significa que a
ZI ocupou os últimos lugares no ranking dos cinco indicadores utilizados, enquanto ICV baixo indica que a
ZI correspondente encontrava-se nos primeiros lugares da lista de indicadores (Paim, 1997).
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No artigo mencionado (Nunes; Paim, 2005), associou-se uma abordagem
qualitativa à investigação epidemiológica. A partir do monitoramento dos diferenciais
intra-urbanos das mortes violentas, realizado nos anos de 1988, 1991, 1994, 1997 e
2000 (Paim et al., 1999; Freitas et al., 2000; Macedo et al., 2001), desenvolveu-se
um estudo etnográfico de uma área que exibiu redução das taxas após experimentar
aumento das mesmas ao longo de cinco anos. Essa abordagem permitiu evidenciar
a dinâmica social subjacente entre o primeiro período (1988 e 1994) e o segundo
(1994 e 2000).

A hipótese que orientou a investigação realizada centrava-se na
possibilidade de existência de práticas de extermínio, contando ou não com a
participação da polícia. Os fragmentos de narrativas obtidos no referido estudo
ilustram o que não é revelado nem nas estatísticas oficiais, nem pelos estudos
epidemiológicos realizados até então.

P - Você chegou a conhecer esse pessoal?
R - Cheguei, tinha um bar aqui. Aí, quando um rival se cruzasse um com o outro,
não tinha quem ficasse, era tipo bangue-bangue.
P - Eles eram envolvidos com o quê?
R - Era ladrão perigoso.
P - E aconteceu o quê com ele?
R - Era um ladrão perigoso, mas decente, legal mesmo, viu?
P - Como assim, com as pessoas?
R - Com as pessoas, respeitava todo mundo.  Se acontecesse alguma coisa, alguém
batesse, ele defendia.  Se caso o  ladrãozinho ali, roubasse aquela casa, e ele chegasse
agora, ele ia entregar;  se caso ele fosse assaltar um ônibus, você que está dentro, é
conhecida, ele vai te assaltar, chegasse aqui ele te devolvia.
P - Então, aqui no bairro, ele protegia as pessoas e era mais fora que ele fazia as
coisas?
R - Não merecia morrer não, viu? Uma pessoa ótima.

Esse estilo “bandido-herói”, ou “Charles Anjo 45, protetor dos fracos e dos
oprimidos”, ao tempo em que substituía a ação estatal, estabelecia novas regras de
convivência na localidade.

P - E esse pessoal que era morto era o quê?
R - Era bandido.
P - Bandido?
R - Pelo comentário que eu ouvia é que era bandido, era ladrão e o povo linchava...
(risos).
P - Tinha muito linchamento aqui?

R - Era, tinha muito, é. Tanto que aqui, quando se falava nesse bairro, já viu, né!
Porque, na época de 86 a 91, o crime aqui estava demais, demais. Aí, então, através
da população, sobre o linchamento, aí excluiu mais esse negócio de vagabundagem,
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de roubo. Você não podia dormir com sua porta em paz, eles iam e arrombavam, e hoje
não, graças a Deus, não acontece mais isso.
P - Os marginais, eles moravam aqui no bairro?
R - A maioria morava, uma minoria vinha de fora.
P - Você acha que a população se organizou e contratava serviços, ou ela mesma…
você viu muitos linchamentos, essas coisas, nesse período que você falou que teve?
R - Vi sim.
P - Com mortes?
R - Sim.

Múltiplas eram as formas referidas pelos entrevistados, matadores
contratados e grupos de extermínio pagos; armadilhas (“botes”) concebidas com a
participação da polícia; moradores se empenhando em fazer justiça com as próprias
mãos.

R - É, por exemplo, eu passando, eu passando e eles abordando: o grupo de extermínio
abordando já o cara. Mas também não conhecia o cara nem nada, abordando o cara e
botando dentro do carro e dizendo que ia levar pro matadouro: “Você vai morrer! Você
vai morrer!” E aquele desespero, e eu passando na hora, eu e meus amigos, a gente
parou, com medo, e a gente ficou naquela coisa: “Será que eles vão pegar a gente
também?” A gente aí passou em alta, de bike, e aí subimos pela invasão e aí viemos
embora e aquela coisa ficou gravada na mente... Aí eu digo “Rapaz!” -  eu nunca tinha
visto, eu nunca tinha assistido assim, é feio mesmo na hora, os caras puxando o cara:
“Não! Pelo amor de Deus, não me mate não! Eu não fiz nada! Não sei o quê!”, “Entre
no carro logo!” –  o cara não queria entrar no carro... “Entra logo! Vam’bora!”, o
pessoal começou a olhar, um aglomerado de gente começou a chegar, e eles agem na cara
de pau, não tão nem aí.  Eu não sei se tão drogados também, se tão bêbados também, o
meio que eles acham pra se divertir é tirar a vida de uma pessoa! Eu acho que ninguém
tem o direito de tirar a vida de ninguém!

O ritual do extermínio descrito por esse entrevistado supera em crueldade
qualquer estética de violência produzida pelas artes e, particularmente, pelo cinema.

VIOLÊNCIA E DESIGUVIOLÊNCIA E DESIGUVIOLÊNCIA E DESIGUVIOLÊNCIA E DESIGUVIOLÊNCIA E DESIGUALDALDALDALDALDADES NAS CADES NAS CADES NAS CADES NAS CADES NAS CONONONONONDIÇÕES DE VIDIÇÕES DE VIDIÇÕES DE VIDIÇÕES DE VIDIÇÕES DE VIDDDDDAAAAA

A análise da distribuição espacial da mortalidade por homicídios, em
Salvador, no final dos anos noventa, apontou zonas da cidade com coeficientes
muito elevados, em relação a outras localidades do Brasil (Waiselfisz, 2002). O
aumento progressivo do risco de morrer, a partir das zonas que compuseram o
estrato de melhores condições de vida até àquelas que formaram o estrato com
piores condições, nos anos de 1997 e 2000, bem como os coeficientes de homicídio
mais elevados nas áreas que apresentaram más condições de vida, reforçam as
correntes explicativas que apontam as desigualdades sociais como um dos maiores
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responsáveis pela magnitude da violência nas cidades brasileiras (Souza; Minayo,
1995; Macedo et al., 2001). Todavia, a relação entre desigualdades nas condições
de vida e homicídios não deve ser compreendida de forma linear e unívoca (Lima;
Ximenes, 1998; Souza et al., 2005), já que outras variáveis precisam ser
consideradas, embora nem sempre quantificáveis.

No caso dos homicídios relacionados às “intervenções legais”, parece
existir uma outra relação que não é exclusivamente dependente das condições de
vida. Trata-se da discriminação racial, que penaliza os negros da cidade (Ribeiro,
2000), e que precisa ser investigada e enfrentada de modo mais sistemático.

Como já se ressaltou em outras oportunidades, os resultados dos estudos
epidemiológicos utilizando desenhos ecológicos não permitem indicar bairros
violentos, como sugere a mídia e o senso comum, nem concluir que a pobreza, em
si, gere violência. As investigações realizadas baseiam-se no local de residência
registrado no atestado de óbito e não no lugar de ocorrência da agressão. Pode-se
admitir, sim, o fato de que as populações residentes nas áreas mais pobres de
Salvador são as maiores vítimas das violências letais. E as evidências produzidas
apontam as desigualdades sociais como matriz explicativa dos diferenciais intra-
urbanos das taxas de homicídio na cidade.

 Contudo, os resultados do presente estudo revelam um decréscimo
dessas taxas nas diferentes áreas da cidade, o que requer novas análises à luz da
evolução dos indicadores socioeconômicos. Mesmo que tais resultados sugiram
uma melhora da situação, em termos médios, das ZIs que constituíram os estratos
de condições de vida, cabe registrar a manutenção da gravidade em certas zonas
da cidade. Assim, o estudo etnográfico realizado em uma dessas áreas indicou que,
no primeiro período, ocorreu um extermínio de muitas pessoas consideradas
delinqüentes e o assassinato de muitos moradores no bairro, o que, nos estudos
epidemiológicos anteriores, corresponde a um aumento na taxa de mortalidade por
causas externas (Freitas et al., 2000). Entre 1991 e 1994, constatou-se um decréscimo
da taxa de homicídios, coincidindo, no trabalho de campo, com o período
considerado de acalmia.  Já entre 1997 e 2000, verifica-se novamente um aumento
da taxa de homicídio no bairro pesquisado. Embora os moradores ainda façam
referência a uma imagem pacífica do bairro, as narrativas indicaram crescimento
da violência na presente década, embora em níveis menos elevados que no final
dos anos 80.

No bairro onde foi realizado o estudo de campo, constatou-se pouca
organização comunitária, um número reduzido de programas sociais, a ausência
do poder público e a reorganização do tráfico de drogas (Nunes; Paim, 2005). Esse
apartheid sanitário representa um dos enigmas a serem decifrados para a formulação
de políticas públicas nas cidades. Assim, a pergunta central é: como implementar
tais políticas, mantendo o padrão de desigualdades sociais e a segmentação do
sistema de proteção social e, em particular, do sistema de saúde por tempo
indeterminado?
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O QUE FAZER?O QUE FAZER?O QUE FAZER?O QUE FAZER?O QUE FAZER?

As políticas de saúde que apostam em modelos de atenção ou em modos
tecnológicos de intervenção, a exemplo da promoção e vigilância da saúde, da saúde
da família e das cidades saudáveis poderiam ser uma das alternativas para cuidar das
pessoas e do ambiente, favorecendo a ação social organizada (Paim, 2003). Além
disso, poderiam contribuir para a constituição de sujeitos sociais capazes de exercer
um protagonismo na vida social e intervir na estrutura de poder das cidades.

Considerando o impacto das armas de fogo sobre a violência no Brasil,
(especialmente a crescente mortalidade na década de noventa) ao lado das
repercussões na morbidade (Peres, 2004), torna-se justificável reforçar as medidas
de controle sobre esse fator de risco, sem prejuízo das demais estratégias
intersetoriais de prevenção e de redução das desigualdades. Assim, políticas públicas
nos campos da cultura, reforma e gestão urbana, moradia, saúde, geração de
emprego e renda, saneamento ambiental, educação, segurança pública e justiça
têm sido propostas nessa perspectiva, como se verifica na Carta de Brasília, formulada
durante a IV Conferência das Cidades, em 2002 (Câmara dos Deputados, 2003).

Ao problematizar o social e a violência em cidades como Salvador, seria
pertinente considerar algumas “idéias-elementos” (Santos, 1999) para orientar novas
investigações. Assim, a noção de complexidade permitiria uma aproximação com a
realidade através da análise dos feixes de relações e da heterogeneidade do espaço
social, reconhecendo a diversidade dos fenômenos históricos e sociais. Admitindo-
se a historicidade dos processos e conflitos sociais sublinham-se as práticas sociais
cujos resultados encontram-se em um “campo de possíveis” e não determinados.
Os conceitos de processo social e de relações sociais, por sua vez, possibilitariam
“situar as redes de dominação presentes nas formações sociais, sejam processos
de exploração econômica, sejam processos de disciplinarização, as quais são
acompanhadas por ações de violência simbólica e física” (Santos, 1999, p.12).
Finalmente, a oposição regra/conflito valorizando os pólos da contradição e da luta,
ao invés da ordem e do consenso, estimularia o exercício de uma “sociologia da
conflitualidade” no contexto da globalização da sociedade e da economia. Essa
abordagem seria capaz de investigar “formas sociais marcadas pelos efeitos
excludentes das políticas neoliberais, desencadeando novos conflitos sociais e,
por vezes, ameaçando a consolidação da democracia nos países periféricos do
mundo capitalista” (Santos, 1999, p.13).

Esse quase programa de pesquisa interdisciplinar, além de contribuir para
a superação dos olhares parciais das disciplinas técnico-científicas que se debruçam
sobre as cidades e, neste caso, sobre a violência urbana, superaria os limites da
explicação local. Nesse particular, faz-se necessário entender o “panorama do crime
organizado internacionalmente, do crime também ele globalizado, com suas
características econômicas, políticas e culturais sui generis, sem perder algo do velho
capitalismo, da busca desenfreada do lucro a qualquer preço” (Zaluar, 1999, p. 94).
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No caso de Salvador, a não disponibilidade de evidências que apontem
para a melhoria das condições de vida da população ou para a redução das
desigualdades sociais no período do estudo justifica, ainda, a necessidade de
investigações para a análise de implantação de programas e projetos em curso
(Noronha et al., 2000; Espinheira, 2004), dirigidos para a redução das violências.

Para além da produção de conhecimentos, resta identificar os sujeitos
sociais potentes para o enfrentamento das contradições do espaço urbano, como
“dever moral” ou uma “necessidade radical” (Heller, 1986), que mobilizem os meios
políticos capazes de superar a situação social vigente. Mesmo sem otimismos tolos
ou esperanças infundadas, cabe examinar os movimentos para além do plano
fenomênico da realidade, analisando as contradições que se avolumam nas metrópoles
e vislumbrar, dialeticamente, novas acumulações e potencialidades sociais:

Amplia-se a variedade de tipos econômicos, culturais, religiosos e lingüísticos, multiplicam-se os
modelos produtivos, de circulação e de consumo, segundo qualificações e quantidades, e também
aumenta a variedade de situações territoriais (...) Nessas condições, a metrópole está sempre se
refazendo: na forma, na função, no dinamismo e no sentido. Essa riqueza do inesperado constitui a
possibilidade de construção de novos futuros. (Santos; Silveira, 2001, p.287).

No final do século XX, realizou-se, no Brasil, uma importação da noção
de exclusão social (Véras, 2003), termo que serve para quase tudo, inclusive para
dar boa consciência a propostas de “inclusão”, sem alterar os determinantes
estruturais do fenômeno nem as políticas econômicas impostas pelo capitalismo
globalizado. Assim, noções como exclusão e segregação social emergem nos países
do primeiro mundo quando se deparam, nessa nova ordem, com a nova pobreza e
com a miséria, velhas conhecidas das cidades da América Latina. A metrópole
parisiense, por exemplo, tem concentrado a riqueza mais extrema junto à maior
pobreza e à complexidade da estrutura socioespacial, quando os preços fundiários
e imobiliários produzem a segregação dos mais pobres nos espaços mais
desvalorizados (Préteceille, 2003). Nesse contexto, as políticas públicas
implementadas há mais de quinze anos não impediram as revoltas e destruições
nos seus subúrbios a partir de 27 de outubro.4 Essa riqueza do inesperado pode
representar um sinal dos tempos, quiçá de novos futuros.
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Mapa 1 - Distribuição espacial da taxa de mortalidade (/100.000 habitantes) por homicídio,
segundo Zonas de Informação. Salvador, 1997

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB
Instituto Médido Legal Nina Rodrigues - IMLNR. Mapa elaborado pelo autor.
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Mapa 2 - Distribuição espacial da taxa de mortalidade (/100.000 habitantes) por homicídio,
segundo Zonas de Informação. Salvador, 2000

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB
Instituto Médido Legal Nina Rodrigues - IMLNR. Mapa elaborado pelo autor.
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