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O tipo de violência que, neste momento histórico específico,
invade o imaginário e a opinião pública brasileira, conforme teoriza
Wieviorka (1997), tem características ‘pós-modernas’. Suas manifes-
tações são múltiplas e se tornam particularmente relevantes suas
formas criminais e delinqüenciais. Por isso, ainda que os tipos mais
tradicionais e seculares como as agressões e abusos intrafamiliares e
comunitários conservem as mesmas características, essas estão sub-
sumidas às expressões mais hegemônicas da história atual.

Ou seja, a violência de cunho coletivo, tal como se expressa
hoje nas grandes cidades brasileiras, constitui-se, primordialmente,
como condição de manutenção de negócios ilegais, freqüente-
mente de origem globalizada e que se beneficiam das facilidades
geradas pelas revolucionárias transformações nos modos de
produção de riqueza e dos aparatos técnico-informacionais e
comunicacionais. Tem base econômica. As formas de gestão
dos negócios criminosos ou violentos são, ao mesmo tempo,
internacionalizadas, capilarizadas e em rede, funcionais à pro-
moção de uma veloz circulação financeira, de produtos e de
pessoas, à sombra da desregulamentação dos Estados nacionais
e nos interstícios da ausência de regulação internacional. Elas
possuem estratégias ao mesmo tempo internacionalizadas e cul-
turalizadas pelos contextos locais.

Verdadeiras guerrilhas urbanas dos anos 90, as das gangues
de narcotraficantes, por exemplo, apóiam-se em poderosos sis-
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temas de circulação e troca de produtos ilegais como drogas e
armas e de lavagem do dinheiro. Portanto, é preciso ressaltar
que no mundo da delinqüência pós-moderna, a forma mais he-
gemônica da violência coletiva no Brasil, segue a mesma lógica
da globalização e se realiza em conluio com a legalidade. Wieviorka
(1997) configura esse tipo de delinqüência utilizando os termos
‘infrapolítica’ e ‘metapolítica’ para explicar que ela se aproveita da
crise de poder dos Estados nacionais e deseja cada vez mais o seu
enfraquecimento (infrapolítica), ou mesmo se transforma na pró-
pria política de alguns Estados nacionais (metapolítica). Exempli-
ficando a forma de agir do crime globalizado, Luiz Eduardo Soares
(2002: 42) também fala do tráfico de drogas:

Em seu aspecto de atacado, o tráfico é uma articulação sub-
reptícia de malhas internacionais, para as quais concorrem
competências administrativas sofisticadas, conhecimento de equi-
pamentos de última geração, acesso a línguas diversas e conheci-
mento de dinâmicas do sistema financeiro internacional.

Assim, a promiscuidade entre legalidade-ilegalidade, o cará-
ter altamente lucrativo dos crimes e sua organização em rede
configuram os fatores determinantes das formas contemporâ-
neas de violência que, no Brasil, são responsáveis pelo aumento
das mortes por homicídio e as taxas de criminalidade nos últi-
mos 25 anos.

Um dos pontos mais perversos da delinqüência organizada
é a forma de inclusão dos pobres e dos jovens nos seus lucrati-
vos negócios. Eles se engajam nesses projetos e entram nos con-
flitos, no front dos combates como uma opção de mercado de
trabalho, visando ao status, ao acesso a bens econômicos e ao
consumo. O ato subjetivo de entrada no mundo do crime é
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secundado e contextualizado por uma situação de extremas de-
sigualdades, de falta de oportunidade para o protagonismo,
como cidadão, e de total descrença nas possibilidades de acesso
ao consumo, à cultura e ao reconhecimento social. Por isso, o
mercado da violência passa a se configurar como uma escolha
viável, numa conjuntura de crescente desemprego e exclusão
social, cultural e moral.

Apenas como um exemplo conjuntural, dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (Pnad/IBGE) mostram que, em
2004, estavam empregados apenas 51,7% dos jovens na faixa
de 18 a 19 anos (6,8 milhões) e somente 65,8% dos que têm 20
a 24 anos. Sabe-se que essas proporções de desempregados
são muito mais elevadas entre os jovens pobres das periferias
urbanas. São grupos populacionais inteiros excluídos do mer-
cado de trabalho, exatamente numa etapa da vida em que, a
história prova, estão exacerbadas as expectativas e as manifes-
tações de revolta, de contestação e de violência. As expressões
desse fenômeno na atualidade, como já foi dito, estão relaci-
onadas à reestruturação produtiva, à exacerbação da acumula-
ção capitalista e à ausência de ênfase na questão social por parte
dos governos.

Essas situações que têm origem macroeconômica e social
são acompanhadas pelo surgimento de novas subjetividades
marcadas pela secularização, pela desvalorização das hierarquias
tradicionais e da autoridade familiar e comunitária. O desencan-
to com a política e com a democracia, tal como ela é praticada
em benefício dos próprios políticos e de grupos privilegiados,
coroa o panorama propício à configuração da violência social
brasileira contemporânea.
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Por se incluírem como a ponta do iceberg dos negócios ile-
gais, (sobretudo, de drogas e de armas de fogo) principalmente
os jovens pobres, que se integram na sociedade por meio desse
tipo de atividade, tentam se fazer presentes e visíveis, conquistar
territórios e defender espaços. Geralmente, o processo de tra-
balho do mercado da violência em que se colocam exige deles
tarefas desafiantes que realizam com disciplina militar, rígida
hierarquia e sob o controle freqüente de ameaças, torturas, ele-
vado risco de vida e sob a mira de poderosas armas de fogo.
Do ponto de vista das relações de poder, essa população inclu-
ída pelo crime e excluída do mercado de trabalho legal, repro-
duz o que existe de mais autoritário e cruel nas estruturas de
poder da sociedade brasileira.

No mercado de varejo do narcotráfico, a arma dá status aos
jovens, ao mesmo tempo em que mudanças na organização vi-
cinal afrouxaram o controle social informal, tradicionalmente
exercido pelos mais velhos sobre os mais novos. Soares argu-
menta que são duas as moedas usadas nessa sedução dos jovens
para o crime: a material e a simbólica. A primeira é trivial, diz o
autor. A segunda é fundamental e, freqüentemente, subestimada
pelos agentes responsáveis pela formulação de políticas de se-
gurança: “Quando o tráfico oferece ao menino uma arma, dá a
ele não apenas um instrumento de operação econômica, mas
um instrumento de constituição subjetiva de afirmação de si
mesmo, de recuperação de sua visibilidade, de imposição de sua
presença social” (Soares, 2002: 43).

A violência que o jovem pobre e das periferias urbanas re-
produz a partir de sua entrada em organizações criminosas tem
relação com a violência do não-reconhecimento que o acompa-
nha desde o nascimento. Continua Soares (idem):
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Esse menino pobre das metrópoles brasileiras, que não en-
controu acolhimento na estrutura familiar, também não foi
acolhido pela escola ou pela comunidade, a sociedade passa
por ele como se ele fosse transparente, como se ele não ti-
vesse nenhuma densidade ontológica, antropológica ou se-
quer, humana. Quando porta uma arma adquire presença,
torna-se capaz de paralisar o interlocutor pelo medo, de fa-
zer que o transeunte pare na frente dele, reconhecendo-o,
afinal, como um sujeito.

Vários autores aprofundam a questão da intricada relação
entre individualidade, subjetividade e circunstâncias sociais her-
dadas e fortemente influentes, lembrando que sempre existe o
espaço de opção dos sujeitos, mas que, os possíveis sociais são
muito limitados para eles. Dessa perspectiva, falarei mais detida-
mente quando tratar das interpretações dos teóricos do setor
saúde. Nesse sentido são de grande relevância o estudo de Si-
mone Gonçalves de Assis (1999) em que a autora mostra como
vai se formando a subjetividade enfraquecida pela ausência real
e simbólica do pai no contexto familiar, como se diferenciam as
posturas dos jovens pobres numa mesma família em que ir-
mãos optam pelo ingresso no crime e outros tentam se manter
na busca de um lugar na sociedade ‘legal’ e como a origem social
propicia o ambiente, mas não determina as escolhas.

Podemos concluir que as formas de delinqüência organizada
no Brasil, classificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
na categoria de violência coletiva (e que a população reconhece
como a própria violência), presentes nos últimos 25 anos no
Brasil, são subprodutos da esfera política: denunciam o fim de
uma época desenvolvimentista e a decomposição dos sistemas
sociais e dos aparatos formais que consolidaram o Estado nacio-
nal. Enunciam, também, a exacerbação de novas formas de so-
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ciabilidade, construídas com ingredientes que fazem parte de
uma emergente ideologia dominante: a que mescla o consumis-
mo com o hedonismo, o individualismo com o egocêntrico e o
imediatismo. Tais valores (contravalores?) dificilmente poderão
ser contidos pelas instituições de segurança pública, como se
acreditava nas origens do Estado moderno, quando a elas foi
conferido o monopólio da violência em nome da sociedade,
para superar a tradição então vigente de fazer ‘justiça pelas pró-
prias mãos’.

É bem verdade que as expressões da violência que ocorrem
hoje no Brasil são muito mais complexas, não se limitam à ques-
tão dos crimes que ocorrem nas áreas pobres das grandes cida-
des. No entanto, é sobre as condições e as circunstâncias da
escassez de oportunidades e perspectivas – principalmente no
caso da juventude bombardeada pelos apelos de consumo e
pela falta de reconhecimento e de chances sociais – que se cons-
troem as taxas de criminalidade e as conseqüências da violência,
particularmente, nas regiões metropolitanas.
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