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UM FENÔMENO DE CAUSALIDADE COMPLEXA1

A violência não é uma, é múltipla. De origem latina, o vocá-
bulo vem da palavra vis, que quer dizer força e se refere às no-
ções de constrangimento e de uso da superioridade física sobre
o outro. No seu sentido material, o termo parece neutro, mas
quem analisa os eventos violentos descobre que eles se referem a
conflitos de autoridade, a lutas pelo poder e a vontade de domí-
nio, de posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens. Suas
manifestações são aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas
segundo normas sociais mantidas por usos e costumes ou por
aparatos legais da sociedade. Mutante, a violência designa, pois
– de acordo com épocas, locais e circunstâncias – realidades
muito diferentes. Há violências toleradas e há violências conde-
nadas. Introduzindo sua obra clássica sobre duzentos anos de
história da violência na Europa, adverte Chesnais (1981: 11):

o leitor deste livro terá a impressão de entrar num universo
fragmentado, disparatado e sem grande unidade. Mas, a pró-
pria violência é que se apresenta como um fenômeno pulve-
rizado, atingindo a vida privada e a vida pública em todos os
seus aspectos, os mais visíveis e os mais secretos.

Encerrar a noção de violência numa definição fixa e simples é
expor-se a reduzi-la, a compreender mal sua evolução e sua especifi-
cidade histórica. Ao Introduzir os registros de um seminário da Unes-
co sobre o mesmo tema lembra o filósofo Domenach (1981: 40):
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Suas formas mais atrozes e mais condenáveis geralmente
ocultam outras situações menos escandalosas, por se encon-
trarem prolongadas no tempo e protegidas por ideologias ou
instituições de aparência respeitável. A violência de indivíduos
e grupos tem que ser correlacionada com a do Estado. A dos
conflitos, com a da ordem.

A maior parte das dificuldades para conceituar a violência
vem do fato de ela ser um fenômeno da ordem do vivido,
cujas manifestações provocam ou são provocadas por uma
forte carga emocional de quem a comete, de quem a sofre e
de quem a presencia. Por isso, para entender sua dinâmica na
realidade brasileira vale a pena fazer uma pausa para com-
preender a visão que a sociedade projeta sobre o tema, seja
por meio da filosofia popular, seja ponto de vista erudito.
Os eventos violentos sempre passaram e passam pelo julga-
mento moral da sociedade.

VISÃO POPULAR: VIOLÊNCIA COMO CRIME,

CORRUPÇÃO E PECADO

A violência dominante na consciência contemporânea é a
‘criminal’ e ‘delinqüencial’. Esse tipo de fenômeno nunca teve a
tolerância social, uma vez que ele fere, antes de tudo, a moral
fundamental de todas as culturas. Colocando o termo no plu-
ral, Chesnais (1981) distingue no imaginário social atual, três
definições de violências que contemplam tanto o âmbito indi-
vidual quanto o coletivo: no centro de tudo, a ‘violência física’,
que atinge diretamente a integridade corporal e que pode ser
traduzida nos homicídios, agressões, violações, torturas, rou-
bos a mão armada; a ‘violência econômica’, que consiste no
desrespeito e apropriação, contra a vontade dos donos ou de
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forma agressiva, de algo de sua propriedade e de seus bens; e,
por último, a ‘violência moral e simbólica’, aquela que trata da
dominação cultural, ofendendo a dignidade e desrespeitando
os direitos do outro.

Interpretando uma pesquisa de opinião realizada com a
população carioca, pela Rede Globo de Televisão, Luiz Eduardo
Soares e Leandro Piquet Carneiro (1996) encontraram nos
critérios populares quatro nomes para a violência: crime, pe-
cado, corrupção e miséria. Pecado é o nome da violência
interpretada pelo código religioso, expressando a natureza
ambivalente ou passível de perversão da própria condição
humana. Corrupção é o nome da violência que contém a
moralidade deteriorada e a traição dos valores. Miséria é o
nome da violência, lida pela ótica política, que a enxerga em-
butida nas causas e conseqüências da ordem social vigente,
marcada pela desigualdade e pela exclusão. Crime é o nome
da violência reduzida à delinqüência.

Em ambos os estudos, as relevâncias são dadas para o
sentido moral, econômico e criminoso dos atos violentos e
seu atentado à vida e à integridade social e pessoal. Poderí-
amos nos perguntar: existe algo mais constante na história
humana que os fenômenos classificados (e a forma de clas-
sificá-los) pela sabedoria popular carioca? Se existe esta per-
manência cultural tão forte no sentido dado à violência so-
cial pelo povo, no inconsciente popular se localiza também
a certeza de que a violência é parte intrínseca da vida social
e resultante das relações, da comunicação e dos conflitos de
poder. Nunca existiu uma sociedade sem violência, mas sem-
pre existiram sociedades mais violentas que outras, cada uma
com sua história.
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VISÃO ERUDITA: VIOLÊNCIA COMO NEGAÇÃO DE

DIREITOS DO ‘OUTRO’ E INSTRUMENTO DE PODER

Filósofos e cientistas também têm contribuído para discutir
o tema da violência. Domenach, um dos grandes pensadores
sobre o assunto, sublinha a idéia de que a violência está inscrita e
arraigada nas relações sociais, mas, principalmente, que é cons-
truída no interior das consciências e das subjetividades. Portanto,
esse fenômeno não pode ser tratado apenas como uma força
exterior aos indivíduos e aos grupos. Sua visão se projeta na
direção contrária ao senso comum que costuma colocá-la como
um fenômeno sempre produzido pelo ‘outro’: “É demasiado
fácil e ineficaz condenar a violência como um fenômeno exteri-
or, e inclusive, como algo estranho ao ser humano, quando, na
verdade ela o acompanha, incessantemente, até na articulação de
seu discurso e na afirmação mesma da evidência racional”
(Domenach, 1981: 37).

Falando das dificuldades de definições e dos julgamentos de
valor que sempre existem quando tratamos desse tema, Domenach
(1981: 38) continua: “estou convencido de que é inútil buscar
uma resposta categórica na filosofia ou na moral, ao problema
que a violência levanta. Por seu aspecto ontológico, ela não pode
ser dissociada da condição humana”. O autor reforça ainda a
idéia de que a violência não pode ser analisada nem tratada fora
da sociedade que a produz em sua especificidade interna e em
sua particularidade histórica.

Domenach (1981) e Chesnais (1981) defendem que a per-
cepção negativa e condenatória das várias formas de violência
constitui um passo muito positivo alcançado pela humanidade
em seu desenvolvimento. Ou seja, atribuir a um ato de explora-
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ção, de dominação, de agressão física, emocional ou moral o
caráter negativo de violência significa um status superior da cons-
ciência social a respeito dos direitos dos indivíduos e de coletivi-
dades. Tal compreensão acompanha o progresso do espírito
democrático. Pois é a partir do momento em que cada pessoa se
considera e é considerada ‘cidadã’ que a sociedade reconhece
seu direito à liberdade e à felicidade e que a violência passa a ser
um fenômeno relacionado ao emprego ilegítimo da força física,
moral ou política, contra a vontade do outro.

A associação da percepção da violência como um fenôme-
no negativo à maior consciência de liberdade e aos direitos hu-
manos, no caso brasileiro, contra qualquer evidência empírica, é
um fato positivo. Isso pode significar, a par da consciência da
intensificação das manifestações do fenômeno (o que é real), o
crescimento e a ampliação da democracia e dos processos de
reconhecimento social. Exatamente, o final da década de 1970 e
o início da década seguinte coincidem, ao mesmo tempo, com a
consciência nacional sobre o acirramento da violência social e
com os processos de abertura democrática no país. A partir de
então, crescem os movimentos em prol dos direitos civis e soci-
ais e da emancipação da mulher, da criança, dos negros e de
outros grupos excluídos.

Do ponto de vista filosófico e sociológico costumam circu-
lar pelo menos três fontes explicativas para a violência. Uma
delas a considera como expressão de crises sociais que levam a
população mais atingida negativamente, à revolta frente à socie-
dade ou ao Estado que não conseguem lhe dar respostas ade-
quadas. Tais teorias que dominaram o pensamento das décadas
de 1960 e 1970 têm amparo em Toquecville, que explica a vio-
lência do povo na Revolução Francesa como reação a uma situ-
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ação insuportável, ou em outros autores como Fanon, que a
justifica como vingança dos pobres e explorados; em Sorel que
a define como o mito necessário para a transformação da
sociedade burguesa desigual numa sociedade igualitária de base
popular; e em Sartre, que a considera como um fenômeno ine-
vitável no universo da escassez e das necessidades sociais. Tais
interpretações também vão ao encontro das teorias denomina-
das de ‘frustração relativa’ que se apóiam na idéia de que a
violência nasce da distância entre expectativas de determinados
grupos e a impossibilidade que a sociedade tem de satisfazê-las.

Um segundo grupo de teóricos insiste no caráter racional e
instrumental da violência, que constituiria um meio para atingir
fins específicos. Esse grupo tenta explicar como atores excluí-
dos do campo político utilizam a violência para conseguir se
manter no palco do poder. Diferentemente das primeiras que
colocam os atores como ‘vítimas’ ou ‘deserdados’, esses teóri-
cos consideram a pessoa violenta como um ser consciente que
atua no campo de interações. Tais estudiosos não separam a
violência da análise dos conflitos gerais da sociedade. Engels
(1981), por exemplo, valoriza a violência como um acelerador
do desenvolvimento econômico. E Hannah Arendt a considera
como um meio e um instrumento para a conquista do poder.
Essa autora, no entanto, não confunde poder e violência. Pelo
contrário, ressalta que só existe violência quando há incapacida-
de de argumentação e de convencimento. Arendt (1990) não vê
positividade na violência e expressa seus argumentos, de forma
contundente, na obra em que analisa o nazismo e o estalinismo,
evidenciando os tipos de crueldade que se materializaram nas
experiências políticas totalitárias. Por isso, na construção de sua
argumentação, Arendt (1994) reage aos autores que promovem
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uma visão de que se poderia justificar a violência, desde que
estivesse a serviço de uma transformação social ou individual
potencialmente mais perfeita.

Um terceiro grupo de estudiosos ressalta a forte articulação
entre violência e cultura, sobretudo apoiados na obra do filoso-
fo, historiador e cientista social Norbert Elias (1993). Esse autor
mostra o papel civilizatório da modernidade que criou mecanis-
mos de institucionalização e de solução de conflitos, levando os
indivíduos a dominarem sua agressividade e suas pulsões violen-
tas. Também Freud (1980) apresenta várias interpretações da vi-
olência no mesmo sentido, em diferentes etapas de seu pensa-
mento. Em seus primeiros escritos, esse pensador a associa à
agressividade instintiva do ser humano, o que o inclinaria a fazer
sofrer e a matar seu semelhante. Num segundo momento, defi-
ne-a como instrumento para arbitrar conflitos de interesse, sen-
do, portanto, um princípio geral da ação humana frente a situa-
ções competitivas. Numa terceira etapa, avança para a idéia de
construção de identidade de interesses. É dessa identidade, se-
gundo o autor, que surgem os vínculos emocionais entre os
membros da comunidade humana, levando-os a preferirem a
civilização, o diálogo e a convivência pacífica, ao uso puro e
simples da força física para se imporem. Em síntese, na visão
desses autores, os conflitos de interesse nas sociedades moder-
nas passaram a ser mediados pelo direito e pela lei; e a comuni-
dade de interesses, pela identidade e pela busca do bem coletivo.
Um dos problemas da abordagem culturalista é que ela não
inclui as mediações políticas, sociais e subjetivas.

Em recente trabalho, Wieviorka (2006), assinala a necessida-
de de entendermos violência em sua face atual, chamando nossa
atenção para seu enraizamento na história e nos processos sociais,
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pois suas expressões mudam e mudam as percepções e os com-
portamentos em relação a ela. Por exemplo, diz o autor
que, com a globalização, caiu o número de conflitos armados
no mundo, diminuíram os conflitos com mais de mil vítimas e
os golpes de estado. No entanto, a criminalidade organizada, as
guerras por razões étnicas, o terrorismo e as ameaças de guerra
que utilizam os mais recentes desenvolvimentos da biologia, da
bacteriologia, da química e da física nuclear cresceram. Tudo
isso vem acompanhando grandes e inegáveis transformações
no mundo, como o fim da Guerra Fria, a reestruturação produ-
tiva e suas conseqüências para o declínio do movimento operá-
rio. A violência pós-industrial cria novos tipos de vitimização e
de subjetividades. E ela se serve, sobretudo, da profunda revo-
lução no campo da comunicação, da informação e da informá-
tica, que trouxe, dentre outras mudanças, a compressão do
espaço e do tempo.

Ao sentido da mudança trazida pela globalização, pensada
como circulação de dinheiro, do capitalismo sem fronteiras, dos
fluxos financeiros e comerciais, contextos que ‘ressituam’ a proble-
mática da violência, é preciso acrescentar a circulação mundial
nos campos culturais, sociais e políticos e a combinação de di-
mensões mundiais, transnacionais e locais. Por exemplo, é assim
que o terrorismo tornou-se global, pois sua forma atual combi-
na dimensões planetárias, aspectos metapolíticos e ancoragem
no seio das localidades onde os terroristas instauram suas idéias
e suas células. Igualmente, o mesmo raciocínio se aplica às várias
formas de crime como o tráfico de armas, de drogas e de seres
humanos que são organizadas (e muitíssimo lucrativas) em esca-
la transnacional, mas atuam em rede, ancoradas nos atores radi-
cados em espaços locais.
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Wieviorka (2006), sem justificar a Guerra Fria, comenta que
ela ofereceu uma ‘certa contenção’ política dos países dos dois
blocos e do terrorismo. Conforme esse autor, o fim da Guerra
Fria inaugurou um novo repertório de ações como violências
militares, terrorismos e ameaças nucleares. Criou-se no mun-
do, sobretudo a partir do atentado de 11 de setembro nos
Estados Unidos, seguido por outros igualmente ameaçadores
como os de Madri e de Londres, uma sensação coletiva de
instabilidade e de crise que atinge, sobretudo, as relações entre
o Ocidente e o Oriente. A esse estado de conflitos sociais pós-
Guerra Fria, Samuel Huntington (não sem controvérsias) cha-
mou choque de civilizações.

O foco da discussão para Wievioka, com relação à reestru-
turação produtiva e ao declínio do movimento operário, com
o qual compartilho, é que no mundo contemporâneo, diferen-
temente da era industrial, faltam mecanismos de expressão de
conflitos. A violência encontra espaço muito mais propício para
se exprimir quando a realidade social não está estruturada
por tipos de conflitos passíveis de serem tratados pelos atores.
Por isso, considero que a violência é o contrário do conflito
institucionalizado. Ela traduz a existência de problemas sociais
que não se transformam em tema de debate e busca de solu-
ção pela sociedade.

No campo da subjetividade, que se pode entender como a
capacidade do ser humano construir sua experiência e produzir
suas escolhas, retomo, com Wieviorka, críticas às teorias que ex-
plicam a violência social e política ora como fruto de frustrações
sociais, ora de cálculos racionais, ora de processos culturais. To-
das essas abordagens são válidas em parte e ajudam a compre-
ender o fenômeno, mas nenhuma delas leva em conta o imbri-
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camento do sujeito. É preciso dar relevo à lógica da perda e da
sobrecarga, dos excessos e da falta de sentido que pervertem,
preservam ou também asseguram a sobrevivência dos sujeitos
no mundo pós-industrial e na atual ‘sociedade dos indivíduos’.
Nesse contexto, não é desprezível o papel da religião que justifi-
ca atos violentos, transcendendo aos parâmetros convencionais
das instituições políticas.

Mas o mundo atual da globalização e da criminalidade em
rede é também a era da demanda de reconhecimento, no espaço
público, de identidades particulares e da exigência de reparação
de injustiças ancestrais. É a era dos movimentos de mulheres, de
homossexuais, de indígenas, de negros, de deficientes físicos ou
de doentes mentais, de idosos, de descendentes de vítimas de ge-
nocídios, da cidadania de crianças e dos adolescentes, dentre
outros. Esses personagens que foram crescendo como atores po-
líticos no decorrer do século XX e, principalmente, no mundo
depois da Segunda Guerra Mundial, ao se constituírem, passaram
a influir na cena pública, transformando sua opressão e seu so-
frimento em causas sociais. Eles chamam atenção para as conse-
qüências da violência para a integridade física, emocional e moral
dos sujeitos e ressaltam seus efeitos para as gerações futuras.

Uma das mais fundamentais contribuições das demandas dos
citados grupos e movimentos foi a de trazer para o cotidiano,
para o chão da realidade existencial das pessoas comuns, a dis-
cussão da violência que, tradicionalmente, ocorria no plano das
relações políticas formais. Ao colocar a subjetividade na discus-
são da violência, ressalto a importância de levar em conta a mi-
cropolítica, mostrando que ela afeta existências singulares e cole-
tivas. Por isso é preciso que existam mecanismos e formas de
proteção das vítimas de segregação e de discriminações na vida
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pública e privada, tanto quanto é necessária a segurança pública
no sentido tradicional, voltada para conter a violência social.

Concluindo, sublinho que nem a filosofia popular nem os
filósofos eruditos têm uma última palavra sobre o significado
da violência. Muita gente defende um pensamento pragmático e
maniqueísta sobre o tema: a violência é boa ou má, positiva ou
negativa, segundo as forças históricas que a sustentam. Outros
reafirmam sua negatividade sob qualquer pretexto. Exemplos
estão aí, em pleno início do século XXI, inoculados pelo vene-
no do medo, da luta pelo poder e pelos bens escassos, para os
quais a humanidade ainda não encontrou um antídoto. Ao con-
trário, vários chefes de Estado continuam a justificar conflitos
políticos e guerras no mundo em nome da civilização e da paz.
Igualmente, pais e mães ainda hoje persistem em abusar física e
emocionalmente dos filhos por tradicionais e seculares razões
ditas pedagógicas.
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