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APRESENTAÇÃO

E

ste livro é resultado do workshop “Clientelismo e
Violência na América Latina e no Caribe”, realizado em
dezembro de 2013, na Universidade de Carleton, Ottawa, Canadá.
O workshop e o livro foram financiados pelo Social Sciences and
Humanities Research Council of Canada (SSHRC) Connection
Grant. O livro reúne as contribuições de estudiosos de diversos
países da região da América Latina e do Caribe que, com exceção
dos acadêmicos canadenses Macdonald, Mayer e Hilgers, são
também profissionais atuantes nos países pesquisados. Os
capítulos são baseados em suas pesquisas acadêmicas e políticas,
combinadas com o profundo conhecimento prático a respeito
das populações e dos territórios analisados. Jorge Luiz Barbosa,
Ana Thereza Barbosa, Raquel Willadino, Rodrigo Nascimento
e Eduardo Alves, fazem parte da equipe e do corpo diretivo do
Observatório de Favelas, instituição sediada na cidade do Rio de
Janeiro, Brasil; Horace Levy é membro-fundador da Iniciativa
de Gestão da Paz (Peace Management Initiative), Jamaica; e Iván
Darío Ramírez é membro-fundador da Corporación Mandala Por
la Vida y el Territorio em Medellín, Colômbia.
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O objetivo dessas páginas introdutórias é destacar os temas
comuns aos capítulos e fornecer um sumário dos seus conteúdos.
Dois elementos fundamentais estão presentes em todos os
capítulos: a identidade e o território. Seja na Jamaica, na Colômbia
ou no Brasil — ou qualquer outro país da região abordado nos
capítulos — as várias interseções de idade, gênero, raça definem as
experiências de violência, e a vulnerabilidade aumenta de acordo
com os grupos que ocupam determinados territórios. Uma vida
nas comunidades guarnição na área central de Kingston, Jamaica;
nas comunas periféricas de Medellín ou nas favelas e periferias do
Rio de Janeiro, tem menor valor para as instituições e agências do
Estado, e para a sociedade, do que uma vida em qualquer outra
parte dessas cidades. Análises sobre esse tipo de violência também
atravessam os capítulos. Os autores reconhecem os elevados
custos em número de vidas perdidas em decorrência da escalada
da violência nas últimas décadas na região, porém entendem isso
como um sintoma de problemas mais profundos e estruturais.
Eles exploram os sistemas de patriarcado, de racismo e de classe,
sistemas que estruturam as sociedades onde os danos físicos e
psicológicos perpetrados contra certos grupos da população são
naturalizados e até justificados.
A maioria dos capítulos destaca o papel da sociedade
civil como agente transformador do status quo, apontando a
necessidade de uma mobilização tanto no sentido mais amplo
quanto no particular. A ampla participação da sociedade civil é
crucial para promover mudanças sociais e políticas. Uma população
mobilizada é capaz de estimular um modelo de governança no
qual o Estado é o responsável — e é ativamente cobrado — por
atender as necessidades e demandas da sociedade (ver em Levy),
e também é capaz de promover uma transformação cultural que
supere a naturalização da violência, mudando o rumo em direção
a uma convivência de todos, fundada no respeito e na empatia
(ver em Alves). A participação de determinadas comunidades
— no sentido territorial e no identitário — é também necessária
para articular os problemas de suas realidades, assim como tomar
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decisões e implementar políticas que possam resolver esses
problemas e satisfazer as necessidades (ver em Barbosa e Barbosa,
Ramirez, Willadino, e Nascimento). Em suma, construir um tecido
social mais forte, capaz de confrontar a violência, demandará uma
prática mais participativa e deliberativa da democracia.
A seção que abre livro versa sobre as várias formas de
violência. O primeiro capítulo, por Hilgers e Macdonald, oferece
uma perspectiva sobre os traços da violência contemporânea na
América Latina e no Caribe, discutindo seus fatores determinantes,
suas raízes históricas, as posições estruturais de seus perpetradores
e a importância do território e da identidade para análise da
violência. Na era contemporânea e democrática, os atores em
disputa fazem uso de táticas violentas para tentar controlar seus
territórios. O que os motiva e como eles operam depende de como
as estruturas e as instituições de poder estão imersas no território
e interligadas com as identidades. As autoras indicam que para
aferir melhor as conexões entre a violência direta e a estrutural,
entre o território e a identidade, é necessário que os pesquisadores
concentrem seus esforços em desagregar os dados. Elas iniciam a
argumentação partindo de uma definição ampla da violência, que
inclui tanto as formas diretas de danos físicos e psicológicos quanto
as estruturas sociais que indiretamente causam danos às vítimas.
Em seguida, oferecem uma perspectiva histórica da violência na
América Latina e no Caribe, desde a época colonial até os dias
atuais, o último tendo suas raízes no primeiro. Então, analisam
que a sociedade é construída em redes de atores, nas quais a
violência está imersa. Por último, Hilgers e Macdonald defendem a
necessidade de se estudar a violência por meio de análises sensíveis
às questões do território e da identidade. Territórios diferentes são
marcados por configurações particulares de legados históricos, de
estruturas econômicas, de instituições e de atores que afetam os
indivíduos de formas diferentes, dependendo das interseções de
suas identidades: nacionalidade, raça, etnia, gênero e orientação
sexual, afetando também as condições de empregabilidade, de
representação, os direitos de propriedade, o acesso à justiça e a
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segurança pessoal.
O segundo capítulo dessa seção, de Barbosa e Barbosa,
analisa as relações de gênero como expressão de poder que
resultaram em um número crescente de assassinatos de mulheres
e de pessoas não heteronormativas. Os autores argumentam que
as condições definidoras de uma classificação hierarquizante de
gênero são baseadas nas tradições e nas leis, que estabelecem os
espaços e as conformidades sociais nas quais as relações de gênero
são construídas. As identidades individuais são forjadas a partir
de combinações de classe, de etnia, de nacionalidade, de idade e
de orientação sexual, que são subjugadas à violência simbólica e
física da opressão da heteronormatividade. A opressão também
tem uma dimensão prática e política, porque os valores, as regras
e os julgamentos centrados na masculinidade caracterizam os
ambientes de trabalho, os serviços de saúde, o acesso ao crédito
bancário e à justiça, e delimitam as possibilidades de tornar
públicas e visíveis as demandas sócio-políticas. Esse contexto,
escrevem Barbosa e Barbosa, é responsável pelas crescentes taxas
de homicídios de mulheres e de pessoas não heteronormativas no
Brasil e por toda América Latina e Caribe. Os autores concluem
sua argumentação com uma análise do conceito de femicídio
como uma possibilidade de provocar mudanças, porém ainda
muito limitado em sua forma atual. O femicídio é cada vez mais
tipificado e punido penalmente nos países da América Latina e do
Caribe, e pode ser um ponto de convergência para reivindicação
de direitos pelos subalternizados. Entretanto, para que isso ocorra,
o conceito precisa ser ampliado, abrigando também a penalização
do assassinato de pessoas não heteronormativas. Femicídio é o
extermínio do diferente, e as reformas legislativas e jurídicas se
mostram insuficientes, tornando fundamental a ampliação do
conceito de femicídio, para que se crie uma agenda comum e
uma ampla mobilização da sociedade civil a fim de promover a
afirmação da cidadania da diferença.
A segunda seção do livro aborda três estudos de caso: um
sobre Jamaica, outro sobre Colômbia e o último sobre o Brasil.
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No capítulo três, Levy analisa o desenvolvimento da governança
democrática na Jamaica, com foco na violência das “comunidades
guarnição”. A fim de entender os padrões e as mudanças no
governo e na violência, Levy delimita dois períodos históricos
e os seus desdobramentos. O primeiro período, de 1944 a
1980, é caracterizado pelos partidos políticos, apoiados pela
sociedade civil, criando as guarnições na disputa pelo poder.
O segundo período, de 1981 a 2010, foi marcado pela ação do
governo — apoiado pela oposição e pressionado pela sociedade
civil — baseada no uso da força e aliada a medidas alternativas,
como forma de afirmar sua autoridade nas, cada vez mais
independentes, comunidades guarnição. Esse período teve como
clímax a violenta incursão policial, em 2010, em uma importante
comunidade guarnição, resultando em execuções arbitrárias de
civis, e na subsequente extradição para os Estados Unidos do chefe
dessa comunidade guarnição. Levy discute que esse momento
poderia ter sido um momento de virada, porém não teve todo
esse potencial realizado. A elevada repressão policial afetou as
aspirações da juventude de ser tornar “chefes” das comunidades,
mas não controlou o crime organizado, resultando em constantes
violações dos direitos humanos. Medidas contra o crime e a
violência por meio de iniciativas socioeconômicas foram limitadas,
enquanto a ação repressiva da polícia criminalizava a pobreza.
Entretanto, a sociedade se manteve mobilizada, disposta e capaz
de pressionar o governo por mudanças, tendo como destaque a
criação da comissão independente de inquérito sobre as ações
policiais na incursão de 2010, e o caráter pacífico das eleições de
2011 e 2016. Levy conclui que avanços ocorreram, mas a violência
ainda é excessiva e os partidos políticos continuam dando ênfase
ao “poder acima da política”.
O capítulo quatro, por Ramirez, explica que o surgimento
de atores armados com interesses econômicos, sociais e políticos,
em Medellín, criou uma disputa de poder pelo território e por
seus benefícios. Ramirez argumenta que é difícil distinguir a
violência dos conflitos armados da violência presente na rotina
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familiar, nas relações de gênero, na delinquência e na ausência
do Estado, mas que todas estão concentradas nos territórios
pobres. Ele oferece uma visão histórica geral sobre os maiores
grupos armados e como o poder desses grupos na cidade oscilou,
enfatizando que essas disputas de poder são pelo domínio do
território e do controle sobre as populações e os recursos. Ramirez
também discute que as políticas propostas em resposta à violência
foram divididas em orientações com três aspectos: a repressão, o
investimento social e os acordos de paz. Ele argumenta que saídas
negociadas para os conflitos são de extrema urgência, porém
não são suficientes para pôr fim à violência presente na vida da
juventude — parcela mais afetada da sociedade — os meninos
e meninas que sofrem com os modelos patriarcais de poder,
de família e de violência de gênero, com o sistema de educação
falido, com a exclusão-desigualdade-pobreza e com as cicatrizes
emocionais dos conflitos armados. O desafio é reconhecer a
conexão entre a segurança e o desenvolvimento inclusivo, e que
as instituições estatais promovam uma ampla segurança com foco
na juventude. Isso só será possível quando o Estado reconhecer
que as comunidades têm interesses e objetivos específicos, e que
a participação dos cidadãos na articulação das necessidades e na
formulação de políticas relevantes é fundamental.
Mayer, no capítulo cinco, analisa as principais formas
de violência que afetam o grande setor informal do trabalho
doméstico no Brasil, discutindo os recentes avanços legais
voltados para a formalização do trabalho doméstico. Análises
sobre a violência nesse setor são de extrema importância, pois
é fonte de emprego para as mulheres brasileiras, especialmente
as mulheres pretas e pardas. Mayer apresenta uma conceituação
inclusiva da violência no ambiente do trabalho, incluindo não só
a violência física e o dano psicológico, mas também a violação
de direitos trabalhistas e sociais, tendo em vista que todos esses
aspectos caracterizam a situação das empregadas domésticas.
E, por conta da longa história de informalidade do trabalho
doméstico e da origem socioeconomicamente marginalizada
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dos empregados, tanto os empregadores quanto as empregadas
tendem a naturalizar as diversas formas de violência. Desde 1972,
diversas leis buscam proteger as empregadas domésticas, porém
poucas dessas proteções foram implementadas, uma vez que
os empregadores se recusam a cumpri-las, as empregadas, em
grande parte, desconhecem esse regime legal, e o Estado tem sido
moroso em implementar a legislação. Esse cenário mudou em
2013, durante o mandato do Partido dos Trabalhadores, por conta
de uma Emenda Constitucional que garantia aos trabalhadores
domésticos os mesmos direitos dos outros trabalhadores, e
também pela vontade do governo de fazer valer a lei. O governo
federal realizou uma campanha nacional, divulgando amplamente
as consequências da Emenda Constitucional para os empregados
domésticos e para seus empregadores. Mayer entende que a lei
pode ter um impacto tangível sobre os níveis de violência contra
as empregadas domésticas, porém chama a atenção que muito
ainda precisa ser feito para transformar os padrões arraigados de
naturalização da exploração das empregadas.
Na terceira seção, Alves, Nascimento e Willadino discutem as
políticas públicas e a construção de uma agenda cidadã. No capítulo
seis, Alves nos mostra que a cidade do Rio de Janeiro é marcada
por contrastes. A população conquistou muitas melhorias — as
comunidades populares ganharam ruas pavimentadas, moradias
dignas, escolas, clínicas de saúde — porém a sociedade continua
marcada pela desigualdade e pelas altas taxas de violência. A
juventude negra e pobre é a principal vítima da hegemônica cultura
de violência que rejeita todas as formas de diferença. Combinado
à tendência de esperar que o Estado e o governo federal sejam os
responsáveis pela mudança, essa cultura de violência faz com que
a juventude se torne o alvo da polícia em suas estratégias violentas
de garantir a “segurança pública”. A superação da violência requer
uma ação no nível municipal, onde a mudança de baixo para cima
se faz possível, por meio da participação da sociedade civil e da
promoção da juventude como ator da mudança. A juventude tem
o poder de inovar, de transformar a sociedade e de alterar o rumo
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da violência em direção à convivência. Os adultos devem assumir
a responsabilidade de investir nos jovens para que eles sejam
capazes de desmontar essa cultura e de construir uma convivência
social baseada na empatia.
No capítulo sete, Nascimento, propõe um novo debate sobre a
política de drogas. Ele explica que atual abordagem é fundamentada
no proibicionismo, que ganhou espaço globalmente na segunda
metade do século 20. Usando o exemplo do Brasil, ele mostra
que essa perspectiva reforçou a estigmatização e criminalização
dos moradores das favelas e das periferias, pessoas e territórios
historicamente estereotipados como violentos. Desde que as
facções do tráfico de drogas começaram a assumir o controle das
favelas e das periferias, em 1980, impondo o seu domínio sobre os
moradores, o discurso do Estado a respeito da “guerra contra as
drogas” tem provocado a naturalização do uso da violência nesses
territórios. Nascimento se debruça sobre a Lei 11.343, que tem
um caráter leniente em relação aos usuários de drogas e severo em
relação aos traficantes, mas não especifica a quantidade de drogas
em posse que configura o uso pessoal ou para fins de venda. A
diferenciação fica a cargo das forças responsáveis pela aplicação da
lei, cujas ações costumam reforçar as desigualdades e distorções,
tanto da prática quanto da percepção dos direitos e do exercício
da cidadania. Nascimento argumenta que um novo modelo
de política de drogas, regulamentando o uso de drogas como a
maconha, é necessário e deve ser elaborado com a colaboração
da sociedade civil. Uma ampla participação da sociedade civil
pode nivelar hierarquias construídas sobre o corpo e o território,
se novos espaços de participação forem criados, permitindo a
elaboração de um arcabouço legal capaz de lidar com a questão
das drogas de maneira que garanta e promova direitos.
E por fim, no capítulo de conclusão do livro, Willadino
mostra que as altas taxas de homicídios, no Brasil, afetam
principalmente os jovens negros moradores das favelas e das
periferias urbanas. Baseada nisso, ela argumenta que é necessário
reestruturar a política de combate à violência, realocando os
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recursos destinados às ações punitivas para as ações preventivas —
produzidas por meio da colaboração entre o Estado e a sociedade
— e pelo empoderamento dos adolescentes e dos jovens. Ela
destaca os resultados do Programa de Redução da Violência
Letal (PRVL), de 2009 a 2010. A análise dos pesquisadores sobre
programas de combate a violência em 44 municípios de 11
regiões metropolitanas, identificou três problemas transversais.
Primeiro, nos programas existentes, o monitoramento não é
integral, o que alimenta um problema maior, em que os dados a
respeito do que o programa realiza e da sua efetividade são pouco
confiáveis. Segundo, poucos programas são direcionados para
ações preventivas, e em número menor ainda são os voltados para
adolescentes e jovens, sendo que maioria não utiliza critérios de
raça e de gênero. Assim, eles não atingem a população que mais
precisa. O terceiro problema é que os adolescentes e os jovens
moradores de favelas e periferias com altas taxas de homicídios
percebem que interseção entre idade, raça e gênero é um ponto
decisivo de risco e de estigmatização. Eles entendem que a
mobilização, especialmente as formas culturais de comunicação, é
uma maneira de aumentar a consciência política a respeito de sua
situação e exigir que suas vozes sejam consideradas no processo de
formulação de políticas. Com base nessas descobertas, Willadino
organiza um conjunto de recomendações a fim de direcionar os
processos de formulação de políticas e futuras políticas. Apesar de
se basear na experiência brasileira e ter como objetivo a aplicação
dentro do país, as recomendações são relevantes para o contexto
de outros países da região.
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AS VARIAÇÕES DA VIOLÊNCIA:
ESPAÇO SUBNACIONAL, IDENTIDADE E
IMERSÃO
Tina Hilgers e Laura Macdonald

INTRODUÇÃO
Tarde de uma noite de 1997, duas mulheres estavam detidas
em uma sala prisional em Quito, Equador. Uma delas era uma
mulher local, grávida, de pele e cabelos escuros e havia sido
encontrada na posse de uma gaveta cheia de relógios. Ela tentava
proteger o rosto enquanto o policial jogava spray de pimenta
repetida vezes nela e a abusava verbalmente, exigindo saber onde
ela havia conseguido os relógios. O policial parecia frustrado e
dizia que a condição dela o impedia de jogá-la em uma cela e dar
o caso como encerrado. A outra mulher, uma estrangeira branca,
havia sido presa do lado de fora de uma boate por não portar um
documento de identidade válido. Um policial tentou intimidá-la,
ameaçando colocá-la “nos fundos” junto com as outras detentas,
dizendo: “Elas vão te matar lá.” Ela não levou o policial a sério e
acabou sendo liberada quando uma amiga equatoriana apareceu
com uma quantia de dinheiro para pagar os policiais1.
Essa anedota evidencia não só que a polícia nas Américas
(assim como em outras partes do mundo) frequentemente se
comporta de maneira antiética, mas também destaca que a (in)
segurança significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Os
1

Hilgers, experiência pessoal, Quito, primavera de 1997.
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policias, apesar de agirem fora dos limites regulatórios da lei, fazem
parte de um sistema policial e judicial que garante aos indivíduos
corruptos e abusivos proteção ativa e passiva por conta da história
político-social de poder sobre as massas. A democracia ainda
não foi capaz de mudar esse sistema de poder (Brinks, 2007). A
mulher estrangeira tinha recursos financeiros para comprar uma
maneira para sair daquela situação e podia contar com o amparo
de instituições e de indivíduos do seu círculo social mais imediato,
incluindo a sua embaixada, o seu empregador multinacional e seus
habilidosos amigos locais. Os policias sabiam disso. Já a mulher
local não dispunha desses recursos. Sua raça, seu gênero, sua cor
e provavelmente o lugar onde ocorrera sua prisão a colocavam
em uma posição vulnerável a abusos. Podemos imaginar que
essa não foi à primeira vez em que ela sofreu violações, porque
na prática seus direitos significavam muito pouco, sem dinheiro e
amigos influentes para protegê-la, ela não tinha qualquer poder. A
identidade e o lugar importam para a estrutura e para a experiência
da violência.
A insegurança é uma realidade diária na América Latina e no
Caribe, assumindo o posto de principal preocupação da sociedade
civil e das pautas políticas nos últimos anos. Em números conjuntos
da região, e individualmente em 12 dos 18 países pesquisados pelo
Latinobarómetro (2013), o crime e a insegurança estão à frente do
desemprego e da economia como as principais preocupações dos
cidadãos. Considerando as facilmente comparáveis estatísticas
nacionais de homicídio — frequentemente usadas para avaliar os
índices de violência — a preocupação deles é legitima. A região
concentra apenas 8% da população mundial, porém é responsável
por 42% dos homicídios causados por arma de fogo (OAS, 2008).
E, dos estimados 437.000 homicídios globais em 2012, a maior
porcentagem (36%) ocorreu na América Latina, com um aumento
de 8,5% comparado aos números de 2010. A América Central tem
a maior média regional do mundo (junto com a África Austral)
com 25 homicídios por 100.000 habitantes, enquanto a América
do Sul com 23 por 100.000 habitantes fica em terceiro lugar, e o
Caribe com 16 por 100.000 habitantes também está muito acima
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da média global de 6,2 por 100.000 habitantes (UNODC, 2013).
Individualmente, El Salvador tem a maior taxa de homicídio do
mundo com 103 homicídios por 100.000 habitantes, seguida das
altíssimas taxas da Venezuela (90), Honduras (57), e Jamaica (45)
(InSight Crime, 2016). Dados em ordem cronológica desde 1955
indicam que as taxas de homicídios nas Américas sempre foram
de 5 a 8 vezes maiores do que as taxas da Europa e da Ásia, as áreas
com as menores taxas do mundo (UNODC, 2013).
As taxas de homicídios alimentam a preocupação sobre
questão da segurança, mas elas não explicam a intensidade
do temor dos cidadãos. Os países da região, em sua maioria,
emergiram de uma era de guerras civis, de genocídio e de ditaduras,
como democracias pacíficas. Porém, a percepção dos cidadãos
sobre a segurança não melhorou. Na realidade, as coisas parecem
piores. Durante os tempos de guerra e de terror impulsionados
pelo Estado, existia uma sensação de que seria possível escapar da
violência evitando certas regiões geográficas ou ocultando suas
afinidades políticas. Atualmente, o crime e a violência são tão
onipresentes que não há maneira de prever de onde virá a ameaça
ou quando ela se realizará; “A‘paz’ pode ser ‘pior do que a guerra’”
(Moodie, 2010: 2).
As estatísticas de homicídios revelam pouco sobre as
vítimas, os perpetradores e sobre a natureza da violência. Somente
fazendo uma desagregação das estatísticas por gênero, idade, raça
e classe social, e indo além com os casos de agressões não letais,
foi possível perceber o escopo e as especificidades da violência.
Por exemplo, homens negros e jovens têm risco maior de morrer
por morte violenta do que os brancos (Amparo Alves 2014,
Willadino e Barbosa 2013); as mulheres têm chances menores de
serem mortas do que os homens, mas, ao contrário dos homens,
elas são mortas simplesmente por razões de gênero (PrietoCarrón, Thomson e Macdonald, 2007); as mulheres sofrem com
altas taxas de abuso físico e/ou sexual (ONU Mulheres 2012, Bott,
Guedes, Goodwin e Mendoza 2012); as agressões entre os jovens
explodiram (Imbusch, Misse e Carrión 2011, Auyero e Berti 2015).
O feminicídio é particularmente predominante em certas áreas da
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América Central e do México, a violência contra os jovens é maior
em áreas sob o domínio do tráfico de drogas, e os crimes raciais se
espalham pelas áreas mais pobres. A criminalização da pobreza e
da raça significa que as pessoas que vivem nas periferias urbanas
estão frequentemente sob a ameaça da violência policial (Müller,
2012). E, o isolamento de muitas áreas rurais, organizadas ainda
por uma hierarquia tradicional, propicia a violência contra os
trabalhadores e os agricultores locais (Kay, 2001). É muito difícil
determinar o que pode acontecer em cada cenário, porque as
diferenças não aparecem somente entre raças, gêneros, faixas de
renda e áreas geográficas, mas também entre os tipos de violência
sofrida (Bott, Guedes, Goodwin, e Mendoza 2012). Devemos
voltar nossa atenção para os espaços e os atores subnacionais para
entendermos quem são as vítimas da violência.
A necessidade de esmiuçar os dados é também motivada
pelas características dos perpetradores da violência. Na década
de 70, os Estados autoritário-burocráticos da América Latina
monopolizavam a violência em um grau muito maior do que nas
democracias contemporâneas. A violência em geral tinha um
intenso caráter local – particularmente relacionada com a posse
da terra, com a base de recursos naturais e com a estrutura de
mercado (ver em Roniger, 1990), mas nos regimes autoritárioburocráticos, que possuíam uma organização centralizada, as
hierarquias de poder capazes de infligir violência eram facilmente
identificáveis. Com o processo de democratização o poder foi
sendo descentralizado e com ele, a violência também (Eaton,
2006). Hoje, os agentes estatais, as organizações paraestatais, os
partidos políticos, o crime organizado, as gangues, as empresas
privadas, os latifundiários, os grupos da sociedade civil e os
cidadãos comuns usam a violência como instrumento para
impor suas vontades e dar notoriedade aos seus discursos, com o
objetivo de criar uma ordem social em que possam perseguir seus
interesses pessoais, econômicos e políticos (Arias e Goldstein,
2010). O Poder Judiciário sofre com a escassez de recursos, a
polícia investigativa é despreparada, a polícia ainda é militarizada
e a violência contra as massas pobres é culturalmente aceita. A
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impunidade reina entre os crimes de colarinho branco e os crimes
cometidos pelas elites ou por políticos, enquanto para as massas a
justiça parece fora do alcance (NACLA 1996; Ungar 2013). O que
define quem pode cometer atos de violência sem sofrer qualquer
punição é a estrutura de poder subnacional e as ligações entre os
indivíduos com diferentes tipos de recursos, isso é, depende de
como as pessoas estão imersas em seus contextos, como elas se
relacionam e como trocam bens, serviços, e depende também das
lealdades costuradas pelo apadrinhamento e pelo clientelismo.
Entendemos essa nova forma de violência competitiva
como um alvo em movimento, com características determinadas
pelos legados históricos, pelas estruturas econômicas, pelas
instituições e pelos atores imersos no espaço e nas identidades
subnacionais. Uma análise a nível meso, conectando os atores
políticos e as instituições à vida das pessoas, nos permite vincular
a violência física e estrutural, e relacionar os tipos de violência às
vezes separados em literaturas distintas, incluindo a criminal, a
eleitoral e das violências de gênero e de raça. Nas sociedades que
se desenvolveram no decorrer de séculos marcados pela exclusão
e pela violência, prevalecem divisões baseadas na identidade,
onde milhões de pessoas ficam à margem das oportunidades
econômicas e sociais, e em que a democratização neoliberal
acabou gerando mudanças institucionais que descentralizaram
o poder e a violência nos âmbitos regionais e locais. O crime
organizado, as elites ferozes e os pobres frustrados tentarão se
apossar do que puderem, usando suas redes pessoais ligadas às
fontes locais de poder para curvarem as leis e os regulamentos
formais aos seus interesses, enquanto as camadas de atores do
estado racional legal, engessadas pela falta de recursos, mostramse incapazes de monopolizar ou conter a violência. Como esse
cenário se desenvolve varia de um lugar para outro.
Esse capítulo começa com um panorama dos debates sobre
a violência enquanto conceito, para que então possamos analisar
suas variações, os contextos dos perpetradores, a importância
do espaço subnacional e da identidade para o entendimento da
violência.
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TIPOS DE VIOLÊNCIA
A violência é um conceito muito debatido. Intelectuais
e acadêmicos usam uma variedade de definições com escopos
diversos. Assim, Haan (2008) identifica 20 formas de violência
além de várias subdivisões com distinções próprias. Já os
criminologistas e os professores de direito tendem a definir
a violência como o uso ilegal da força, e os antropólogos
incluiriam como fatores as configurações sociais e culturais, onde
a marginalização de certos grupos e pessoas os expõem a uma
rotina de danos físicos e psicológicos.
Para a análise estatística, a violência é frequentemente
classificada pelo número de homicídios ou de outros atos de
violência que tenham perpetrador e vítima definidos. As taxas de
homicídios são relevantes porque permitem que os pesquisadores
criem índices comparativos entre localidades e sociedades, e
também, porque são mais fácies de identificar e de quantificar do
que outros indicadores (UNODC, 2013). A ótica da saúde pública
impõe uma visão mais ampla por conta da inclusão de “lesão,
dano, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento e privação
resultantes do uso ou da ameaça do uso da força.” (Organização
Mundial de Saúde - OMS. Citação de Dahlberg e Krug, 2002).
Esse entendimento da violência compreende o comportamento
autodirecionado, o interpessoal e o coletivo, sendo esse último
perpetrado pelo Estado e por grupos sociais motivados por razões
políticas (guerra e a violência do estado), sociais (terrorismo,
crimes de ódio, protestos) e econômicas (busca pelo lucro)
(Dahlberg e Krug, 2002). A tentativa da OMS de lidar com os
danos causados por comportamentos considerados aceitáveis
em algumas culturas, como os castigos corporais nos ambientes
familiares, colocando o foco no resultado em vez de no processo,
assim como as taxas de homicídios, tem facilitado a formulação
de comparações entre as regiões.
Alguns sociólogos e antropólogos têm levado o conceito
de violência para além do caso em que os perpetradores são
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facilmente identificáveis, incluindo assim as estruturas sociais
responsáveis pelos danos impostos às vítimas. Galtung (1969)
identifica a violência como uma barreira capaz de impedir alguém
de alcançar todo seu potencial, desse modo incluindo qualquer
contexto no qual exista a possibilidade de melhoria das condições
físicas, mentais e emocionais, mas também onde o conhecimento,
a liberdade de ação, os bens e os serviços necessários para isso
são mantidos fora do alcance dessas pessoas. Podemos não ser
capazes de distinguir com facilidade quem causa o dano de quem
sofre, mas podemos dizer que as estruturas de poder existem
para criar perdedores e vencedores. Farmer resume essa violência
estrutural como a “violência praticada de forma sistemática – ou
seja, indireta – por qualquer um que pertença a certa ordem social,
sistema social de opressão ou estruturas que são ‘condenáveis’ e
que de maneira geral ‘não são culpa de ninguém’.” (2004: 307).
Cruzando a antropologia com as ciências políticas, Arias e
Goldstein (2010) construíram ideias sobre a violência como uma
estrutura capaz de identificar as democracias da América Latina
como intrinsecamente violentas. O conceito de “pluralismo
violento”, criado por eles, tem a capacidade de fornecer um
entendimento mais aprofundado de uma ordem social violenta,
em que a violência entre os indivíduos é um sintoma mais amplo
da realidade. Cidadãos protegidos por uma constituição votam
em eleições regulares e são representados por políticos das
mais diversas linhas ideológicas e históricos pessoais, porém os
regimes se desviam das ideias normativas de democracia quando
são construídos pela violência. Os Estados fazem uso da violência
contra seus cidadãos para manter a ordem, os grupos não estatais
usam a violência para conseguir poder, e os cidadãos fazem uso
da violência para provocar o Estado. O uso legal (Weberiano) e
ilegal estão intrinsecamente conectados, com diferenças de um
lugar para outro, mas eles sempre constroem “formas particulares
de ordem” (Arias e Goldstein 2010: 26).
Nenhuma dessas definições se dá sem problemas
analíticos ou metodológicos. Ideias abrangentes são mais atraentes
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porque elas tentam capturar os efeitos que ficariam ocultos nas
configurações sociais. Ao mesmo tempo, os termos abrangentes
como ‘violência estrutural’ podem ser contraproducentes, quando
as causas e as consequências das ações dos perpetradores e das
vítimas precisam ser especificadas (Wacquant, 2004). Para os
interessados em comparações amplas e modelos quantitativos, o
conceito de violência estrutural é mais difícil de operacionalizar,
pois como seria possível identificar, ainda mais medir, algo
como os efeitos da exclusão incorporados nas normas culturais?
A violência se enquadra nessa categoria de conceitos amplos
junto com a democracia, o clientelismo, a corrupção e outros
(ver em Haan 2008, Collier e Levitsky 1997, Hilgers 2011).
Definições reducionistas, por outro lado, podem esconder tanto
quanto elas revelam. Os níveis nacionais de taxa de homicídios,
frequentemente usados como indicador da violência, mascaram
variações subnacionais espaciais e demográficas significativas,
como a coexistência de lugares violentos e seguros e, a diferença
numérica entre vítimas mulheres e vítimas homens, sem esquecer
também que as taxas de homicídios e de outros atos violentos
podem não ter relação entre si (Daudelin, 2013). E, as perspectivas
minimalistas não evitam problemas com os dados, uma vez que
até as estatísticas de homicídios podem ser inadequadas ou difíceis
de colher. Elas, muitas vezes são baseadas em combinações de
arquivos policiais, do sistema público de saúde e das organizações
não governamentais, para chegar a resultados razoavelmente
confiáveis, e sem menecionar as estatísticas desagregadas por
gênero e por idade (UNODC 2013, Dahlberg e Krug 2002, PrietoCarrón, Thomson, e Macdonald 2007).
Adotamos uma definição ampla de violência, incluindo
seus aspectos estruturais e epifenomenais. Nosso objetivo não é
empreender amplas comparações, mas entender o processo e as
qualidades que identificam o caráter das realidades localmente
diferenciadas. Acreditamos que a interseção entre a identidade
individual e a coletiva, as configurações políticas e sociais de
poder, as instituições políticas, as características econômicas e a
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história em nível local, regional e nacional, constituem a diferença
de níveis e das características da violência de um lugar para outro.
Estatísticas agregadas são interessantes para criar panoramas
das tendências globais básicas, mas escondem as variações entre as
regiões e as municipalidades domésticas em suas taxas, por exemplo,
as taxas de homicídios no Brasil estão em torno de 26 por 100.000
habitantes desde o fim dos anos 90, mas as taxas de 2013, divididas
por estados do país, variam de 11,6 em Santa Catarina, estado
da região Sul, a 65,3 em Alagoas, estado do Nordeste (Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, 2014). No período de 2005 a 2012,
as taxas nacionais cresceram 8%, mas no estado do Rio de Janeiro
reduziram em 40,3% e no estado de São Paulo em 36,6%, enquanto
na Paraíba houve um aumento de 186% (Anuário Brasileiro de
Segurança Pública 2013). Em 2009, a média de homicídios no Rio
de Janeiro era de 52 por 100.000 habitantes, mas eram bem mais
baixas, de 34 por 100.000 habitantes, nas infames violentas favelas.
Entre as favelas, as taxas vão de 22 a 44 por 100.000 habitantes; e nas
periferias entre 48 e 129 por 100.000 habitantes (Barcellos e Zaluar,
2014). Assim que começamos a analisar as estatísticas, descobrimos
importantes questões sobre os perpetradores, as vítimas e sobre os
processos que conduzem à violência. As estatísticas agregadas não
nos ajudam a identificar os grupos e os indivíduos envolvidos, nem
as estruturas político-sociais e as hierarquias que são integrais a
natureza e quantidade de violência no local.
Apesar de Wacquant (2004) considerar problemático o desejo
de Farmer (2004) de expressar a opressão dos marginalizados
nos termos mais abrangentes da violência, pelas mesmas razões
que destacamos para evitar as estatísticas nacionais, o conceito
de violência estrutural pode funcionar bem com os dados
discriminados. Isso nos fornece ferramentas para imaginar que
a violência enfrentada por muitas pessoas na região está imersa
nas estruturas, instituições, culturas e identidades, e nos permite
encontrar as características dos atores envolvidos, e assim, poder
entender como a ligação deles com contexto os colocam na posição
ativa ou passiva, de agressor ou de vítima.
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AS MUDANÇAS DA VIOLÊNCIA

A

história das Américas, enquanto região foi marcada
pela violência política e econômica, pois foram
potências coloniais, mercados mundiais e também por conta da
exploração perpetrada pela elite local sobre a própria população.
As colonizações espanholas e portuguesas da América Latina
custaram as vidas de milhões de índios no século XVI, e as
políticas das recém-independentes repúblicas do século XIX,
quase exterminaram os grupos nativos (Gabbert 2012, Trinchero
2006). As economias coloniais e pós-coloniais da América Latina
e do Caribe dependiam muito do trabalho escravo e da servidão
(Gabbert 2012, Alston, Mattiace, e Nonnenmacher 2009). Esses
sistemas radicais de opressão criaram uma economia agrária
exploradora e desigual (Kay, 2001). A industrialização levou
a uma mudança demográfica, quando os habitantes das áreas
rurais migraram para as cidades, mas o padrão relacionado à
marginalização da propriedade de terra foi perpetuado pelas
ações – implementadas pelos governos municipais – de remoção
dos pobres para as periferias das cidades, onde os serviços eram
pouco adequados e os direitos de propriedade eram incertos
(Davis, 2014). Lutas pelo acesso a terra no campo, à moradia
nas cidades, aos serviços e aos empregos tornaram-se parte de
uma disputa política maior que resultou em guerras civis e/ou
ditaduras militares, nas quais dezenas de milhares de vidas foram
perdidas (Kay 2001, Figueroa 2013, McSherry 2007, Ortiz de
Zarate 2003). Os padrões de violência variam muito internamente,
pois dependem do tipo de relação estabelecida entre as forças
colonizadoras e os nativos, da presença do mercado de escravos,
da força dos regimes democráticos locais, e da importância no
mercado e nas rotas globais (ver, por exemplo, Rueschemeyer,
Stephens, e Stephens 1992, Cardoso e Faletto 1979, Van Cott 2000,
Stinchcombe 1995). Entretanto, desde a terceira onda de transição
para a democracia e dos processos de paz, uma grande variedade
de atores subnacionais vêm assumindo o papel de perpetrador.
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A colonização, o mercado de escravos e a independência
foram igualmente violentos no Caribe e na América Latina.
Após dizimar as populações nativas, iniciou-se a exploraração
nas plantations — em condições brutais — do trabalho dos
escravos africanos e depois dos trabalhadores forçados asiáticos.
(Klein e Vinson 2007, Northrup 1995). Na pós-emancipação, as
elites brancas ou mulatas mantiveram o poder e os privilégios,
enquanto as questões de raça e de mobilidade social se mantiveram
estreitamente interligadas, apenas com exceção do Haiti, onde
a exploração não foi baseada em questões raciais. Porém, desde
a Revolução Escrava (1791-1804), a elite política negra do Haiti
tem sido incapaz de criar um “estado coeso”, no qual a sociedade
fosse capaz de reconhecer a hegemonia do seu líder, em vez
disso, ela tem feito uso da força para governar (Fatton, 2006).
Líderes autocráticos locais têm também governado a República
Dominicana e Cuba, mas fora esses casos de independência no
século XIX, os regimes coloniais sobreviveram até a segunda
metade do século XX, com algumas ilhas que permanecem
território ou protetorado da França, da Inglaterra e dos Estados
Unidos até os dias de hoje (Imbusch, Misse, e Carrión 2011). Os
atores subnacionais pautaram a violência na pós independência
na segunda metade do século XX. Os partidos políticos são
principais entre esses atores, em especial na Jamaica, onde as
tentativas dos partidos adversários de criar feudos eleitorais
levaram a violentos conflitos (Sives 2002, Levy 2013). Gangues
e traficantes de drogas atualmente desafiam a hegemonia dos
partidos políticos, comandando seus próprios territórios,
impondo suas leis, enquanto as autoridades adotam políticas de
mano dura no combate à violência das gangues, política que têm
como principal alvo os segmentos pobres e negros da população
(Levy 2013, Campbell e Clarke 2013).
As novas formas de violência são resultado de várias forças
culturais, econômicas e políticas. Ainda que a insegurança esteja
no topo das agendas políticas e das questões particulares, os
séculos de prevalência de um estado de violência e de corrupção
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relacionado aos direitos humanos e as questões de segurança
criaram uma cultura de aceitação. Os atores estatais e da sociedade
civil acreditam que a violência é parte integrante do contexto
regional. Esse determinismo mina as possibilidades de mudança
e abre espaço para novas formas de violência (Arias e Goldstein,
2010). Fatores estruturais acabam reforçando os fatores culturais.
O alto índice de desigualdade, a falta de oportunidades de
crescimento socioeconômico para os jovens de classes populares
e a baixa remuneração dos policiais permite que as gangues,
os grupos paramilitares e outras organizações criminosas que
possuem recursos, se tornem atrativas para os mais jovens e
sejam capazes de minar o poder das forças ordenatórias (Crisis
Group 2012, Perlman 2010, Shefner 2008). Efeitos inesperados
da democratização e das questões eleitorais criaram um ambiente
institucional que permite que elementos criminosos prosperem. A
crescente autonomia local que seguiu a democracia tinha a intenção
de limitar os conflitos, acentuar a representatividade e garantir
serviços. A descentralização tem gerado resultados positivos em
algumas áreas, porém em outras acabou possibilitando que forças
militares e paramilitares tomassem posse dos recursos e do poder
local, usando-os para consolidar e expandir suas atividades (Gay
2012, Eaton 2006). O esforço para conter a violência tem sido
difícil porque faltam programas efetivos e coerentes. As políticas
públicas estão sempre mudando e o desenvolvimento institucional
tende a ser fragmentado, assim o Estado – em todos os níveis –
não consegue controlar a violência (Imbusch, Misse, e Carrión
2011, Crisis Group 2012, World Bank 2011, UNODC 2007).
Os fatores que são favoráveis às atividades do crime
organizado, dos pequenos crimes, dos paramilitares e de
outros grupos ou indivíduos que impõem violência em seus
territórios, estão entrelaçados com aqueles que construíram as
estruturas em que grupos e indivíduos específicos ficam mais
vulneráveis e expostos a essas e a outras formas de violência.
Séculos de negligência e de exploração baseadas em questões
raciais, étnicas, de status social e de gênero foram exacerbadas
pelas políticas neoliberais que limitaram os programas de
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proteção social e flexibilizaram as garantias trabalhistas, criando
uma vasta subclasse de pessoas marginalizadas normativa,
institucional e economicamente. Assim, os descendentes dos
negros africanos trazidos para o trabalho escravo durante a época
colonial e da independência, continuam formando uma imensa
e desproporcional parte dos pobres e miseráveis, da população
carcerária e são os principais alvos da polícia (Amparo Alves,
,2014). Os grupos indígenas estão capturados em uma relação
paternalista com o Estado e são manipulados pelos interesses do
mercado que visam explorar suas terras e seus recursos (FinleyBrook e Thomas, 2014). Os crimes de gênero são vistos como
desimportantes e em geral nem são denunciados pelas vítimas, pois
elas recebem pouca ajuda dos agentes da lei e dos profissionais de
assistência médica, principalmente nas culturas que reverenciam
os estereótipos do homem dominante (machismo) e da mulher
virginal e pura (Prieto-Carrón, Thomson, e Macdonald 2007), a
homossexualidade permanece tabu e potencialmente perigosa em
muitos círculos.
A pobreza atravessa as dimensões raciais, étnicas e de
gênero. Entre as classes mais altas e os oficiais do Estado é comum
à visão de desconfiança em relação aos pobres, a de que eles são
irracionais e imprevisíveis, uma força latente que ameaça a ordem
e a estabilidade e que precisa ser contida. Por mais que os pobres
tenham direitos de cidadania e sejam beneficiários de um grande
número de políticas públicas e de estratégias de combate à pobreza,
eles são excluídos da sociedade por meio da criminalização da sua
condição social. Os direitos formais são atendidos com uma dupla
carga de exclusão, seja pela economia neoliberal ou pelo desejo
do estado neoliberal de controlar os setores sociais excluídos.
Por conta da pouca oferta de emprego, os pobres são atraídos
para a economia informal, ao passo que o Estado considera
suas vidas e suas atividades indesejáveis, buscando controlá-los
e remover suas moradias e seus trabalhos dos centros urbanos
para as periferias (Müller, 2013). Em qualquer interação entre
a polícia e as pessoas que aparentam – por suas características
físicas, linguagem, atitude, local ou vestimenta – serem membros
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de grupos ou de classes considerados menos importantes, a
balança de poder pesa sempre para lado da polícia, resultando
em brutalidade e impunidade (Brinks, 2007). O sistema de
exclusão generalizada também torna os pobres e outros grupos e
identidades, particularmente vulneráveis à ação dos criminosos e
dos atores paraestatais (paramilitares, milícias) responsáveis por
grande parte da violência direta atual.
Além das atuantes forças domésticas, os fluxos transnacionais
também possibilitam a ação dos atores contemporâneos da
violência. A dimensão transnacional está presente em três
eixos: nos crimes que envolvem drogas, armas e as gangues; nos
negócios; e na migração. Assim, como costuma ser enfatizada
por líderes da América Latina e do Caribe, a demanda por drogas
está baseada principalmente na parte norte do globo, mas o
fracasso das políticas de tolerância zero para sufocar a demanda
tiveram como resultado a escalada da violência na parte sul do
globo. O fluxo transnacional de drogas e de armas contagia os
conflitos existentes, as alianças antigas se desfazem e mudanças
nas rotas de comércio criam novas zonas geográficas de atividade.
As guerrilhas colombianas passaram a depender do tráfico de
drogas como fonte de recursos (Eaton, 2006). Os conflitos entre
as facções brasileiras tomaram contornos reais de guerra desde
que expandiram suas atividades para comércio de drogas apoiado
pela aquisição de armas (Gay, 2012). As forças combatentes da
Jamaica também são marcadas pelo tráfico de drogas (Levy 2013,
Sives 2002), e algumas regiões do México viraram verdadeiras
zonas de guerra depois que o governo federal enviou o Exército
para essas regiões, levando a fragmentação de muitas gangues
(Morris, 2013). A gangue Mara Salvatrucha que tem suas origens
nos bairros pobres de Los Angeles e opera na América Central,
no México e nos Estados Unidos, está envolvida com o tráfico
humano, de drogas e com mais uma imensa variedade de atividades
criminosas (Perez 2013, Nagle 2008). Em relação a migração, os
imigrantes que tentam chegar aos Estados Unidos ou ao Canadá
acabam encurralados pela violência e são forçados ao trabalho no
tráfico de drogas ou no mercado sexual, quando não são feridos
35

ou mortos (Jacome 2010, Slack e Whiteford 2011).
Conflitos tradicionais rurais pela posse da terra também
têm sido afetados pelos processos transnacionais. Apesar da
reforma agrária ter sido implementada em muitos países da
região, a concentração de terra e a exploração dos trabalhadores
rurais ainda são muito problemáticas (Kay 2001, Hammond 2009,
Slave Nation 2005). Agricultores comerciais estão cada vez mais
voltando suas produções para a monocultura de exportação,
como as promovidas pelas gigantes internacionais Monsanto
e Cargill. Esse novo impulso de concentração fundiária vem
acompanhado de efeitos nocivos às populações rurais gerados pelo
uso de agroquímicos (Lapegna, 2013). A apropriação de terras é
também uma faceta das indústrias extrativistas, uma vez que a
crescente demanda e a valorização dos preços das commodities
no mercado internacional motivaram empresas mineradoras a
expandirem o número e o escopo de seus projetos, resultando na
intensificação dos conflitos com a população local, especialmente
com as populações indígenas (Bebbington e Bury, 2013). Um
vez que os estados parecem incapazes de reduzir as atividades
ilegais tanto no campo quanto nas cidades, os donos de terras e
trabalhadores amedrontados pelos danos causados pelas gangues,
por criminosos e por invasores acabam contratando serviços de
segurança privada ou forças paramilitares organizadas. Esses
últimos operam à margem da legalidade, geralmente abusando do
uso da força e contribuindo para um ciclo de violência (Grajales
2011, Civico 2012, Gay 2013).
Os socialmente, política e economicamente marginalizados
não são apenas as vítimas da brutalidade, eles são também os
perpetradores. Em um estudo etnográfico feito nos bairros
violentos de Buenos Aires, Auyero e Berti (2015), mostram que
as pessoas que vivem em lugares perigosos acabam introjetando
a violência. Elas estão vulneráveis por causa de fatores amplos
e estruturais, mas também por conta das suas imediações mais
próximas, onde correm risco de serem roubadas, agredidas ou
mortas a qualquer momento e vivem com o medo constante de
que seus entes queridos estejam ou venham a se envolver com
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as gangues e com o uso de drogas. Nesse estado generalizado
de impotência eles usam a brutalidade como recurso. Violência
conjugal e familiar, assaltos e tiroteios tornam-se meios de resolver
os conflitos e manter algum tipo de controle sobre o que é vivido
como uma situação incontrolável.
Sejamos justos, existem zonas pacíficas na América Latina e
no Caribe, e em termos de taxas homicídios, a Argentina, o Chile,
o Suriname e Cuba estão no mesmo patamar dos Estados Unidos,
de alguns países do Leste Europeu, da Índia e de uma dúzia de
outros países com taxas consideradas baixas pelo Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (2013). O Chile não é apenas
o país menos violento da região, como também a população tende
a confiar na polícia, que é considerada honesta e bem treinada.
O governo chileno também criou políticas anticrime efetivas,
tendo como destaque os programas voltados para o policiamento
comunitário (Dammert e Malone, 2003).2 No nível subnacional
existem comunidades que também têm conseguido diminuir o
número de crimes. Iniciativas envolvendo os cidadãos, os oficiais
do estado, e as organizações da sociedade civil, dentro e fora das
comunidades em questão, têm se mostrado efetivas. Entretanto,
o fenômeno contrário também acontece, existem enclaves
violentos em áreas pacificas (ver em Auyero e Berti, 2015). Em
geral, e apesar das áreas pacíficas, a violência e a insegurança estão
presentes e são também as principais preocupações dos cidadãos
e dos formuladores de políticas.
Em muitos relatos sobre como a violência se desenvolve,
estão presentes os debates sobre as redes sociais, econômicas e
políticas dos perpetradores e como a violência se imerge nessas
redes. E, também, a conexão dos perpetradores com os poderes
econômicos e políticos e/ou com as comunidades marginalizadas,
o que permite que eles atuem livremente. Como essas pessoas
estão conectadas é um fenômeno de caráter local.
É importante salientar que os cidadãos no Chile, e de outros países ou áreas relativamente
seguras, não se sentem necessariamente mais seguros do que os semelhantes de outros
lugares. (Dammert e Malone 2003).
2
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IMERSÃO

U

ma sociedade é construída por meio de redes pelas
quais os indivíduos estabelecem e mantêm contato
entre si, gerando confiança mútua, assim o comportamento
de indivíduos e suas consequências estão imersos nas relações
que caracterizam o seu contexto. Os elos entre os atores que se
conhecem intimamente, que se conhecem pouco ou que não
se conhecem, se estabelecem pelos contatos em comum, são
estruturas de confiança que sustentam e moldam as características
das iniciativas sociais e permitem que elas funcionem. Em algumas
instâncias, as redes acabam se tornando institucionalizadas. A
confiança então circula por meio das leis e das estruturas formais do
Estado, não necessitando mais das conexões pessoais para garantir
o funcionamento desses compromissos. Em outras, o Estado e as
leis formais são incapazes de superar esses laços interpessoais, que
permanecem centrais na organização social (ver em Tilly 2005,
Migdal 1988, e Granovetter 1973). Onde esse é o caso, o Estado e
as redes informais não existem em paralelo, eles se entrelaçam. Os
agentes do Estado ocupam posições oficias, agindo de acordo as
regras e os requisitos de seus cargos, mas também fazem parte das
redes informais que são contrárias as suas posições formais. Redes
personalistas permeiam o legalismo racional Weberiano, com
atores leais a ambos, em um sistema neopatrimonialista (ver em
Erdmann e Engel, 2007). O que é construído sob a estrutura dos
laços neopatrimonialistas pode ter efeitos positivos ou negativos
para os indivíduos ou para a sociedade como um todo, mas de
qualquer maneira, vai depender das conexões entre as partes
interessadas. Vamos nos ater aos efeitos potencialmente negativos
das redes, sem perder de vista os seus significados para além dos
atos ilegais e violentos em que elas estão inseridas.
Granovetter (1985) argumenta que as trocas comerciais
funcionam porque o comportamento econômico e o das
instituições estão imersos nas relações sociais. O mercado e as
empresas não são selvas hobbesianas cheias de assassinos que
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buscam apenas maximizar seus ganhos, pois as conexões pessoais
obrigam os sujeitos a levaram em consideração as necessidades
do outro, temendo ser rejeitados pelo clube ou ridicularizados
nas fofocas dos colegas de trabalho. Pessoas que se conhecem,
que já fizeram negócio entre si e que provavelmente irão trabalhar
juntas no futuro, criam redes de confiança que limitam o
oportunismo, porque esse comportamento pode comprometer
uma relação duradoura. A questão fundamental de Granovetter
é a de que empresas e mercados não são caóticos, mas ele aponta
um potencial negativo das relações de confiança: elas podem ser
usadas por um enganador ou para encobrir evidências de desvios.
Os resultados tanto da ordem quanto da desordem dependem dos
“detalhes da estrutura social”
Em sua análise sobre o tráfico de drogas e a democracia
no Brasil, Arias (2006) nos mostra que a violência está baseada
nas redes que os criminosos constroem com o Estado e com a
sociedade civil, fundindo as atividades legais e ilegais, em que
os criminosos não só estão protegidos, por conta do seu acesso
ao poder oficial e pelo enraizamento em seus territórios, mas
também porque os elementos legais aos quais eles estão ligados
podem encobrir as operações ilegais. Ao mesmo tempo, a relação
de reciprocidade com a sociedade civil implica em um acordo que
os civis não denunciam as atividades ilegais, e por meio de recursos
que os criminosos oferecem em troca de poder mobilizar os civis
contra as incursões do Estado aparentemente arbitrárias nos
bairros pobres. O resultado são formas perversas do poder estatal
e do capital social “que podem ter o efeito de alterar a governança
de forma radical e distorcer os sistemas democráticos.” (52).
Nós iremos voltar a nossa atenção para o potencial
negativo das redes, mas iremos além do entendimento do Arias
de que elas são conexões que propagam a violência, porque
percebemos que essas redes podem ter um caráter ambíguo. As
redes são um fenômeno difuso das estruturas sociais, econômicas
e políticas regionais. Elas produzem segurança nos mercados
informais desregulamentados (Portes e Haller 2005); possibilitam
oportunidades de crédito e de poupança nas comunidades pobres
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(Hellman, 1994); propiciam aos pobres o acesso ao Estado
(Auyero, 1999a); criam sólidos grupos de eleitores para os partidos
políticos (Kitschelt e Wilkinson, 2007); e criam confiança para
trocas comerciais (Teichman, 2001), para o recrutamento político
(Camp, 1980) e para a definição de políticas (Acosta, 2006).
Formas novas e formas estruturais de violência estão
incorporadas nessas redes. A violência estrutural é parte integrante
da existência das redes, porque elas são simultaneamente inclusivas
e excludentes. Aqueles que gozam de algum status social são parte
inerente dos círculos privilegiados que podem explorar todas as
esferas de poder, enquanto os que estão nas classes mais baixas
podem obter alguns privilégios em uma troca clientelista por meio
de conexões com os poderosos ou com seus intermediadores, se
assegurarem alguma forma de ganho político ou apoio, o que é
entendido como um bom comportamento.
As novas fontes de violência direta que estudamos estão
intimamente ligadas com o Estado, com as estruturas políticas
formais e com as redes que as permeiam. Sem esquecer que as
gangues armadas pesquisadas por Arias e que se conectam com
as redes legítimas de poder, estão por trás de grande parte da
violência da região. Porém, o poder legítimo é por muitas vezes
o responsável pela violência, para além do sentido Weberiano
de monopólio da violência. Congressistas que mantêm suas
fazendas com trabalho escravo e com a proteção de milícias
(Slave Nation, 2005), ou governadores que aceitam a brutalidade
da polícia porque não acham politicamente conveniente correr
o risco de uma rebelião policial (Müller, 2013), têm um status
mais duvidoso que os traficantes de drogas. As suas atividades
produzem violência direta por conta das forças de segurança e das
condições de trabalho, e produzem violência indireta por meio
de um sistema de racismo, pobreza e desigualdade reforçado por
suas atitudes e estilo de vida. Eles operam de dentro dos órgãos
políticos legítimos e muitas de suas atividades são motivadas pelas
finalidades legais desses órgãos. Grande parte dessas redes e dos nós
dentro delas existem para além do objetivo estratégico de encobrir
as atividades criminosas. Essa ambiguidade indica que essas são
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configurações neopatrimonialistas onde o sistema racional-legal e
o sistema personalista se sobrepõem e se entrelaçam.
A importância da imersão fica evidente em todos os níveis
de análise. Em uma região onde uma pequena minoria ainda é
proprietária de grande parte da terra, os latifundiários e as empresas
transnacionais extrativistas nas áreas rurais — particularmente nas
áreas mais afastadas dos grandes centros políticos — agem com
certa impunidade no trato com os camponeses, com os sem-terra
e com as comunidades nativas. Crimes, incluindo assassinatos,
ameaças, agressões físicas e estupros são encomendados pelos
donos de terras e pelos empresários. Os proprietários de terra
e os empresários fazem parte da elite política e econômica, são
políticos, juízes, investidores ou têm laços de apadrinhamento ou
de amizade com essa rede de pessoas. As conexões com os governos
locais e nacionais, e sua importância econômica, incluindo os
laços com entidades e fluxos supranacionais, significa que suas
transgressões aos direitos humanos não são punidas (MST 2012,
Lapegna 2011, Carroll 2011, Kay 2001, Bebbington e Bury 2013).
A violência local pode ser afetada tanto pela ausência do
poder nacional quanto pela sua presença. Quando o Estado
se ausenta da política local, seja por conta da descentralização,
das reformas neoliberais, dos conflitos com as guerrilhas ou
com as forças paramilitares, o tráfico de drogas se expande. Em
algumas situações os traficantes se tornam os intermediários
entre suas comunidades e os políticos de fora, e são usados
por eles para atrair votos (Arias, 2006); em outras situações, a
diferença entre os chefões das drogas e os políticos não é muito
clara, os patronos são candidatos a cargos políticos e às vezes
são traficantes (Sives, 2002), ou no caso dos grupos insurgentes
que têm objetivos ideológicos e políticos particulares, e usam o
comércio de drogas como forma de financiar suas causas e de
afastar o Estado dos territórios que ocupam (Eaton, 2006). As
gangues que comercializam drogas muitas vezes estão imersas
nas comunidades por meio do clientelismo, assim alguns setores
da sociedade consideram que elas têm um trabalho importante,
apesar de toda a violência que geram. Por exemplo, em Sinaloa, no
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México, 43% dos cidadãos acreditam que as gangues trouxeram
certo progresso à comunidade, 46% acha que elas geram empregos,
e 29% acha que elas financiam mais bens públicos que o governo
(Parametría, 2011)3.
Os agentes da polícia também fazem parte desse sistema
de trocas: dentro da estrutura estatal e com as organizações
criminosas, eles acabam se envolvendo com a corrupção e com
a violência e/ou acobertam essas atividades. Membros das forças
policiais estão normalmente envolvidos com grupos criminosos,
como o tráfico de drogas, os ajudando a atingir seus objetivos, por
meio do envolvimento direto ou por acordos (para acobertar),
deixando os cidadãos reféns e sem a quem recorrer quando são
vítimas de violência ou de outros crimes (Gay 2012, Arias 2006). A
polícia também é abusivamente violenta nas comunidades pobres
mais estigmatizadas de fomentarem a criminalidade, além de
contar com certa impunidade, por conta das suas conexões com os
poderosos, incluindo os políticos eleitos e os membros do poder
judiciário. Esses últimos tendem a fazer vistas grossas enquanto
a polícia for capaz proteger suas famílias e suas propriedades,
ou quando se vêem relativamente impotentes diante da enorme
necessidade de uma reforma estrutural da polícia (Müller 2010,
Cruz 2009, Levy 2009).
Os pequenos infratores raramente gozam de conexões
diretas com os agentes poderosos do Estado, mas eles estão imersos
em suas comunidades. Eles dividem os ganhos de suas atividades
com suas famílias e, por mais que possam ser violentos entre si,
eles também tentam garantir a segurança para os não membros
de gangues dos seus bairros. Os seus vizinhos não costumam
cooperar com os agentes do Estado que tentam controlar esses
criminosos (Rodgers, 1999), particularmente, desde que a
violência e a corrupção policial deram motivos para os moradores
dessas comunidades desconfiarem mais dos agentes da lei do que
dos infratores que eles conhecem (Müller 2012, Cruz 2009).
Uma vez que muitos dos novos perpetradores da violência
No nível nacional as respostas para as mesmas perguntas foram de 33%, 41%, e 34%,
respectivamente. (Parametría 2011).
3
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na América Latina e no Caribe são agentes subnacionais, imersos
em suas comunidades, no contexto regional, nas redes nacionais
de poder e nas dinâmicas transnacionais econômicas e criminosas,
se faz necessário desagregar os dados sobre a violência para tentar
entender as dinâmicas da violência.
REDUZIR, AMPLIAR E ATRAVESSAR ESPAÇOS
E IDENTIDADES

M

uitos cientistas políticos e sociólogos orientam suas
pesquisas por meio de comparações nacionais,
buscando soluções em experiências de outro país para questões
políticas e institucionais problemáticas de determinado país, ou
buscando perspectivas sobre problemas práticos por meio da
comparação com as soluções normativas aplicadas em outros
lugares. Assim, o refinamento de Dahl (1971) de uma democracia
praticável a oito princípios baseados na experiência do Norte
Ocidental, levou a inúmeras avaliações sobre a política e as
sociedades da América Latina e do Caribe, inspiradas por esses
trabalhos (como a literatura de transições democráticas, incluindo
O’Donnell e Schmitter, 1996). Ainda assim, os fatores de escala
nacional, como as características do regime, pouco nos ajudam a
explicar a violência na América Latina e no Caribe, que deveria,
segundo as noções normativas, estar diminuindo com a expansão
da democracia. O Brasil, por exemplo, é uma democracia que
conta com uma rede de proteção dos direitos civis e políticos e das
liberdades (Freedom House, 2014), mas ainda está entre os países
mais violentos do mundo.
Arias e Goldstein (2010) argumentam que uma maneira de
entender a aparente dicotomia entre a democracia e a violência
nessa região é que, de fato, essas democracias são intrinsecamente
violentas, construídas com o uso da força estatal para manter a
estabilidade, e o uso da força pela sociedade como instrumento
de disputa e de conquista de espaço. Em uma construção teórica
indutiva, a noção de democracia violenta pode nos levar a
entender a coexistência do pluralismo e da violência na região,
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mas gostaríamos de aprofundar essa ideia porque, como foi
indicado pelos homicídios no exemplo do Brasil, a maneira que o
pluralismo e a violência coexistem é desigual.
Estudiosos têm abordado essa desigualdade a partir de
perspectivas diferentes. Muitos acadêmicos de estudos políticos
comparativos trabalham da escala nacional para baixo, como meio
de controlar melhor as variáveis e codificar os casos estudados.
Eles perceberam que as reformas neoliberais e o processo de
democratização descentralizaram os poderes econômicos e
políticos para as regiões subnacionais e para as municipalidades,
aumentando a probabilidade dos mercados e da governança nos
níveis nacionais e subnacionais, e entre os lugares subnacionais,
diferirem de forma significativa (ver em Macdonald e Luccisano,
2012). Esses estudiosos pretendem identificar as unidades locais
de análise que tenham características semelhantes e diferentes, e
assim poder comparar e tirar conclusões generalizáveis, muitas
vezes usando métodos quantitativos ou modelos formais para
agruparem suas descobertas em comparações mais amplas
(Snyder 2001, APSA CD 2012). Os estudiosos influenciados pelas
políticas comparativas tendem a analisar as instituições — que
se constituíram nos anos 1980 — concentrando seus esforços
na evolução, nas mudanças e nas interações das ideias e das
organizações que caracterizam as sociedades e que estruturam as
escolhas e as decisões (Hall e Taylor 1996, Schmitter 2009).
Uma das mais importantes áreas de estudo dessa nova
tendência de redução de escala é o estudo sobre o autoritarismo
subnacional. Os estudiosos do processo de democratização
argumentam que os enclaves autoritários continuam existindo em
níveis locais e regionais, mesmo após os direitos e as liberdades
políticas e civis serem garantidos pela lei em nível nacional. Eles
descobriram que os políticos e os administradores nos níveis
subnacionais usam as instituições democráticas formais — as
eleições, o financiamento, a representação dos interesses regionais
no âmbito nacional, entre outros — para fortalecer seu poder e
o das elites locais que eles protegem das forças oposicionistas.
Líderes políticos nacionais fazem vista grossa quando dependem
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do apoio legislativo do autoritarismo subnacional (Gibson 2005,
Durazo Herrmann 2010).
Esse tipo de trabalho com frequência encontra dois
problemas. O primeiro é a dificuldade de identificar as fronteiras
de uma unidade local de análise, por exemplo: onde começa e
onde termina uma cidade ou uma região, e que atores devemos
considerar como agentes internos ou externos (Moncada e Snyder,
2012)? O segundo está relacionado com a questão weberiana sobre
o poder e a violência do Estado. Nas democracias violentas da
América Latina e do Caribe, o poder do Estado é contestado ativa e
violentamente pelos atores paraestatais e não estatais, que cobram
lealdade dos cidadãos. Esses grupos são tão parte da política e do
governo subnacional quanto os atores formalmente ligados aos
partidos políticos, ao Estado e às instituições (ver em Migdal,
1988).
Antropólogos, geógrafos e sociólogos, cujas pesquisas
são movidas pelo desejo de entender o processo que afeta a
realidade vivida e que se desenvolve a partir dela, têm considerado
construções alternativas do poder local. Suas análises detalhadas
nos permitiram visualizar as vidas dos sujeitos estudados, enquanto
nos mostravam como suas vidas se ligam em processos culturais
e sociais mais abstratos, às vezes até o nível global (e.g. Portes
1972, Portes e Haller 2005, Auyero 1999a, 1999b, 2000, Auyero
e Berti 2015, Gay 1999, Freeman 2000, Shefner e FernandezKelly 2006). Porém, até aqueles que estudam os níveis locais
tendem a relacionar a violência com fatores mais gerais, como a
desigualdade e a pobreza, que nem sempre são capazes de elucidar
o que vem ocorrendo. No caso brasileiro, por exemplo, a pobreza
e a desigualdade vêm diminuindo, mas a violência não. Nós temos
que observar as configurações locais e como elas estão imersas nas
dinâmicas regionais, nacionais e transnacionais.
Ao discutir a existência de uma singularidade local e
enfrentar o instinto de delimitar locais a serem estudados com
limites físicos e buscar comunidades coesas, Doreen Massey
elabora um “sentido global de lugar” (1994: 156). Uma vez que a
tecnologia aumentou a velocidade com que o capital, os bens, os
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serviços e as pessoas transitam pelo mundo e se estabelecem em
locais diferentes, o espaço é comprimido e o significado de lugar se
transforma. Massey argumenta que a identificação de localidades
geográficas com comunidades coesas nunca foi exata, porque
os indivíduos (por exemplo, como homens e mulheres) podem
estar circunscritos ao mesmo espaço, mas irão experimentá-lo de
maneiras diferentes. A fusão se torna particularmente difícil uma
vez que as interligações entre os lugares e as pessoas no mundo
crescem. Ela diz que é necessário entrelaçar as esferas global e
local, entendendo lugar como “momentos articulados em redes
de relações sociais e de acordos, mas onde também grande parte
dessas relações, experiências e acordos são construídas em uma
escala muito maior do que a podemos definir naquele momento
como lugar” (1994: 154). Então, devemos não só reduzir a escala,
mas também ampliá-la e atravessar todos os níveis.
Na nossa perspectiva, o espaço subnacional não é definido
apenas nos termos de limites físicos que criam e delimitam cidades
e regiões, ou nas delimitações políticas que definem sob que
jurisdição fica determinada área. Esses elementos do espaço são
certamente importantes e parte integral do escopo de nossa análise,
porém a identidade é também tão importante para formação da
esfera subnacional. Questões de nacionalidade, raça, etnia, gênero
e de sexualidade afetam as condições de empregabilidade, de
representatividade, de direitos de propriedade, de acesso à justiça
e de segurança pessoal.
Voltando ao exemplo brasileiro das variações da violência,
os homicídios e as experiências gerais de violência diferem não
só entre os locais subnacionais, mas também por questões de
identidade. Os negros sofrem de forma desproporcional com o
desemprego, com os baixos salários, com o encarceramento e com
a violência policial, e as taxas de morte de negros são muito mais
altas do que as de brancos. A população negra dos bairros pobres
observa que o Estado está mais interessado em garantir a segurança,
especialmente a dos brancos donos de pequenos negócios em suas
comunidades, do que assegurar os serviços necessários, como
assistência médica e transporte público. Na cidade de São Paulo, os
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dados de primeira década dos anos 2000, mostram que os negros
têm 70% mais de chance de morrem em circunstâncias de violência
do que os brancos, e em 2010, os negros eram 31% da população
do estado de São Paulo, mas eram 51% da população carcerária.
Entre os mortos, a maioria esmagadora é de homens, adolescentes
ou jovens no início dos 20 anos de idade; em 2011, 20% das vítimas
de homicídio eram jovens negros, mortos pela polícia. As mulheres
negras têm menos chance de serem assassinadas ou presas do que os
homens negros, porém elas sofrem com outras violências: elas têm
a maior taxa de desemprego (25%) e recebem os menores salários
(30% do que os homens brancos ganham) (Amparo Alves 2014, ver
em Costa Vargas e Amparo Alves 2010, Willadino e Barbosa 2013). O
governo federal tem incentivado a promoção da igualdade de várias
formas, e tem, de fato, promovido várias políticas para garantir a
equidade, mas na prática as políticas têm impactos diferentes em
alguns locais subnacionais (Chamley, 2011).
Pesquisadoras feministas têm defendido que o poder é
organizado em torno de interseções identitárias. Acker (1999: 51)
escreve “uma mulher negra (branca), falante da língua espanhola
(inglesa), médica (garçonete) não se percebe em segmentos
desarticulados de gênero, raça, etnia e classe; na verdade, todos
esses elementos estão presentes e se reproduzem na sua vida diária”
(ver em Gabriel 2001). Jovens negros brasileiros não experimentam
a democracia da mesma maneira que as mulheres pretas/brancas/
pardas/indígenas ou que os homens não negros. As mulheres são
particularmente mais vulneráveis à violência porque as autoridades
e os profissionais da assistência médica minimizam os crimes de que
elas são vítimas. Dependendo de outros aspectos da sua identidade
– condição social, status migratório, tipo de emprego (sobretudo
se for profissional do mercado sexual) — elas normalmente não
contam com qualquer proteção. O feminicídio — o assassinato de
mulheres simplesmente por serem mulheres — se tornou alarmante
na América Central e no México desde os anos 1990, e estima-se
que cerca de 1.000 mulheres por ano sejam assassinadas apenas
na América Central (Prieto-Carrón, Thomson, e Macdonald
2007). Muitos dos perpetradores são membros ativos em gangues
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criminosas, enquanto suas outras ações criminosas têm a atenção
do Estado, esse tende a ignorar as violências de gênero cometidas.
As vítimas costumam ser culpadas por se colocarem em risco, por
conta de suas ações, dos elementos pessoais, como a sua ocupação,
migração ou por “provocar” os homens (Prieto-Cárron, Thomson
e Macdonald, 2007). Em resumo, as populações são heterogêneas,
e determinadas interseções de características podem significar que
indivíduos experimentam a violência, o governo, a democracia e a
cidadania de maneiras diferentes.
Interseções de características individuais são significativas
para a imersão. Podemos visualizar as conexões neopatrimonialistas
como teias construídas de forma desalinhadas e que desenham as
ligações entre os atores, grupos, as instituições nas esferas locais,
regionais e globais. Os nós e as linhas nessas teias representam
os indivíduos e as conexões entre eles. Os nós têm características
sociais (trabalho, pertencimento) e identitárias (raça, gênero, etnia).
Qualquer nó individual pode ser caracterizado pelo emprego na
econômica formal ou informal, no setor público ou privado; em
empreendimentos legais ou ilegais; ser o provedor ou receptor de
remessas; ser membro de alguma organização não governamental,
de associações governamentais ou partidos políticos; ser candidato
a algum cargo eleitoral ou político. Por meio do contato direto
ou indireto com outros nós é possível se conectar com outros
grupos, organizações e instituições as quais eles pertençam. As
linhas entre os nós transportam valores. Alguns são laços formais
ou institucionais, outros são puramente pessoais, às vezes eles
se combinam. Porém, o caráter dessas conexões é afetado pelas
informações identitárias. Partes dessas informações são inerentes
e (não) autocentradas, outras partes são socialmente construídas
e (não) aceitas pelos indivíduos, mas o gênero, emprego, local de
moradia, status de cidadania, a orientação sexual, idade, cor da
pele, etnia, renda, e a condição social, são marcadores que dão
significado às interações entre os nós.
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CONCLUSÃO

N

a era contemporânea e democrática, os atores em disputa
fazem uso de táticas violentas para tentar controlar seus
ambientes. O que os motiva e como eles operam é questão de como
as estruturas, as instituições econômicas, socais e políticas estão
imersas no espaço e como elas se interligam com as identidades.
Para entender melhor as conexões entre a violência estrutural, a
violência direta, o espaço e a identidade seria necessário que os
pesquisadores se concentrassem em desagregar os dados.
Reduzir a escala é a chave para desenvolvimento de políticas
contra a violência. Podemos dizer que existem especificidades na
violência que diferenciam cidades, municípios ou províncias entre
si, e é essencial considerar essas particularidades para tentar conter
a violência. Assim, seguindo o que Giddens (2011) argumenta,
Muggah (2012) reitera que a escala municipal é o nível mais
favorável para programar mudanças. As cidades, escreve ele, são
mais capazes de atender as complexas e diversas necessidades e
interesses locais do que os governos nacionais. Em sintonia com
a nossa proposta, muitos outros especialistas sugerem que os
legisladores e oficiais do Estado devem considerar promover em
conjunto políticas que visam às manifestações diretas de violência
e reagir aos problemas econômicos, institucionais e socioculturais
que permeiam essas manifestações. Muggah (2012: 55-56) descreve
uma série de intervenções que vêm sendo promovidas nos países
em desenvolvimento, incluindo a pacificação progressiva e o
policiamento comunitário, as ações de proteção da juventude e de
redução de riscos, a promoção de redes horizontais capazes que
criar comunidades mais coesas, a revitalização urbana e as obras
de infraestrutura nas favelas, a fim de promover a segurança, e
os programas voltados para a melhoria da governança na área
da segurança (ver em OAS, 2013). Essas iniciativas sustentam a
ideia de que o progresso pode ser alcançado de forma gradativa,
por meio da presença positiva do Estado na vida dos cidadãos, do
empoderamento, da participação das comunidades e da mobilização
da sociedade civil.
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RELAÇÕES DE GÊNERO: ESPACIALIDADES
DE PODER EM TEMPOS DE VIOLÊNCIA
Jorge Luiz Barbosa1
Ana Thereza de Andrade Barbosa2

INTRODUÇÃO

A

s relações de desigualdade entre homens e mulheres
fazem parte de um conjunto de representações
simbólicas e práticas corporificadas historicamente construídas
e, a partir delas, são reproduzidas as relações de gênero como
experiências sociais. O gênero como conceito e prática social
recebe — em cada campo societário — valores, posições e
disposições de distinção entre seres humanos. Podemos afirmar
que, as relações de gênero são expressões de relações de poder,
envolvendo inscrições de autoridade, mando e privilégio que
atravessam diferentes sociedades, classes, etnias e grupos sociais.
É presente, em nossas sociedades, um modo de organizar
as relações de gênero como um conjunto de construções
hegemônicas, tanto no que se refere a coletivos, ou mesmo no
que concerne a indivíduos, em condições sociais discricionárias
e violentas de poder.
O gênero emerge como uma das categorias de análise mais
importantes para inquirir as relações societárias e, principalmente,
das relações de poder nas esferas pública e privada, contribuindo
para novas miradas reflexivas sobre as sociedades do presente e
Diretor do Observatório de Favelas, Docente da Universidade Federal Fluminense e
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do passado, e não exclusivamente, sobre relações entre homens e
mulheres circunscritas a um campo dual de oposições.
A perspectiva crítica de superação de relações discricionárias
de poder significa assumir o gênero como condição da pluralidade
de existências sociais e, sobretudo, como referência política de
enfrentamento da escalada de violência presente nas sociedades
contemporâneas.
DESCRIÇÕES DE GÊNERO COMO RELAÇÃO DE PODER

D

e imediato, é preciso enfrentar criticamente o conceito
dominante de gênero, superando a consideração dos
traços fisiológicos e biológicos com constituintes de posições
socialmente construídas, como o masculino e o feminino.
O percurso reflexivo pretendido visa adentrar no âmbito de
relações de gênero, especialmente ao buscar superar a visão ainda
predominante de sua interpretação no âmbito das distinções
sexuais entre as pessoas. Aqui, reside a oportunidade de superar
epistemologias conservadoras fundamentadas na naturalização
das relações humanas, assim como as de caráter essenciais
baseadas em estruturas binárias universais.
As condições que definem as classificações hierarquizantes
de gênero não são naturais ou biológicas. Costumes, tradições,
religiões, relações contratuais, vida comunitária e familiar
configuradas em espacialidades sociais de compartilhamentos,
conformidades e enfrentamentos que reúnem relações entre
homens e mulheres na história particular de cada sociedade.
Todavia, desnaturalizar as classificações de gênero não
significa simplesmente deslocar para o campo da cultura para
alcançar uma conceituação crítica. Segundo Butler (2003), a
concepção epistêmica do gênero como interpretação cultural do
sexo não supera a limitação do discurso ideológico e, sobretudo,
coloca sérios entraves à descrição analítica das relações entre
sujeitos sociais. A autora considera que mesmo em discursos
aparentemente avançados — quando comparado às teorias
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essencialistas do caráter imutável do sexo — acabam por endossar
a ilusão de que a definição de sexo é pré-discursiva, anterior à
cultura, ou então, se manifesta em uma superfície politicamente
neutra sobre a qual cultura é expressa.
É nesta perspectiva que Joan Scott (1989) afirmou o seu
interesse intelectual e político pelas categorias de classe, de raça,
e de gênero como compromissos primeiros do (a) pesquisador
(a) com a história, incluindo a fala dos (as) oprimidos (as) com
uma análise do sentido e da condição de sua opressão, colocando
no centro do debate a organização das desigualdades de poder a
partir daquelas três vertentes principais.
Ao se considerar atributos históricos múltiplos como os
de classe, de raça e de gênero para enunciar as qualidades dos
sujeitos em relação com outros diferentes, se faz preciso investir na
superação de leituras concebidas sob o primado das identidades
fixas que diluem diferente em posições de inferioridade
sociocultural e naturalizam subalternidades corpóreo-políticas.
Portanto, as múltiplas formas de subordinação de gênero se
reproduzem como: desigualdades sociais e distinções corpóreas
de direitos, tornando urgentes as críticas analíticas com
consequências políticas, como postula MATOS (2008).
A desconstrução de binarismos estéreis que facultam lugares
fixos e naturalizados para os gêneros. Através de significados e resignificações produzidos e compartilhados na nova perspectiva
analítica e que transversalizam dimensões de classe, etárias, raciais
e sexuais, o gênero tem tido o papel fundamental nas ciências
humanas de denunciar e desmascarar as estruturas modernas de
muita opressão colonial, econômica, geracional, racista e sexista,
que operam há séculos em espacialidades (espaço) e temporalidades
(tempo) distintas de realidade e de condição humanas. (MATOS.
2008, p.336).
As premissas em exposição exigem, em especial, a
desconstrução das relações de gênero tipificadas em relações
binárias (homem e mulher) para sua reconstrução crítica nas
condições de sujeitos em relações de afirmação de seu ser no
mundo. Movimento que se faz evidente com a construção de
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pertencimento não necessariamente associados aos sujeitos
masculinos e femininos, a exemplo das lésbicas, transexuais,
homossexuais e hermafroditas na constituição de tensões
permanentes da relação entre gênero e sexo biológico.
Advogamos que o conceito de gênero deve ser abrangente o
suficiente para abrigar as relações entre mulheres e homens, assim
como entre as próprias mulheres e, entre homens e homens3. Do
mesmo modo é também decisivo reconhecer como tais relações
criam desigualdades socioeconômicas e impõem hierarquias de
valorização de papéis sociais, fazendo com que alguns assumam
posições hegemônicas de dominação sobre outros. É justamente
sob o crivo destas relações que determinados sujeitos sociais se
fazem mais importantes, protegidos e respeitados na sociedade
em que vivem. Então, pode se argumentar, como o faz Lauretis
(1994), sobre a permanência de um sistema sexo-gênero como
aparato semiótico que atribui significados de valor, prestígio e
status dentro da hierarquia social de indivíduos, de grupos e de
classes sociais. Portanto, concordamos com Nancy Fraser quando
afirma que a injustiça do androcentrismo repousa “em um padrão
institucionalizado de valor cultural que privilegia traços associados
com a masculinidade, assim como desvaloriza tudo que seja
codificado como ‘feminino” (FRASER, 2002, p. 64). É justamente
nesse sentido que as descrições de gênero são expressões de
disputa de reconhecimento político em relações constitutivas de
poder social.
A identificação das grafias do poder de gênero nos conduz
à crítica das experiências corpóreas, sobretudo, localizando-as
em espaços recortados por disposições, interdições e reduções
de relações materiais e simbólicas entre indivíduos e coletivos
sociais. Assim, tomamos a decisão de colocar em cena relações de
poder enfeixadas em corpos sexuados, e reproduzidas em espaços
As experiências no mundo da vida têm sido decisivas para a ampliação do debate do
conceito de gênero, sobretudo com a consolidação dos movimentos das chamadas
minorias sexuais (lésbicas, homossexuais e hermafroditas), que identificam a si mesmas
como sujeitos femininos e/ou masculinos, sem necessariamente se apoiarem em
características sexuais biológicas.
3
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sociais hierarquizados, como possibilidade de aprofundamento
de descrições críticas e da transgressão de representações binárias
já exauridas.
AS ESPACIALIDADES DO PODER DE GÊNERO
Colocar o gênero como uma categoria de análise de relações
entre desiguais é reconhecer formas de regulação e de controle
do corpo, que constituem o poder biopolítico das sociedades
modernas (M. Foucault)4. Está em causa o regime de produção de
corpos modelados em espaços de sujeição - a família, a escola, a
fábrica, o hospital e o cárcere - para o ingresso na ordem burguesa
urbano-industrial. É sob este prisma que as relações de gênero
se revelam como posições sociais hierarquizadas, normatizadas e
ordenadas em um sistema de poder que naturaliza e generaliza a
prevalência do masculino:
As relações de gênero se estabelecem dentro de um sistema
hierárquico que dá lugar a relações de poder, nas quais o masculino
não é unicamente diferente do feminino. Esta diferença de poder
torna possível à ordenação da existência em função do masculino,
em que a hegemonia se traduz em um consenso generalizado a
respeito da importância e supremacia da esfera masculina (Lauretis,
1994, p. 212).
As relações discricionárias e hierarquizadas pautadas
no sistema conservador gênero-sexo inscrevem os modos de
distribuição de poder social que se reproduzem como se fossem
próprios à condição humana, estabelecendo uma perversa
naturalização de relações desiguais entre sujeitos sociais em
espaços de interdição que as reproduzem. Neste construto
prático-ideológico, indivíduos e coletivos podem ser descritos,
Para M. Foucault o poder que se instaura na modernidade representa uma modelagem
de um corpo-espécie com a apropriação e o controle por parte do Estado de uma
ordem da vida, tais como a natalidade, saúde, a higiene e a mortalidade. O poder
biopolítico é dispositivo de produção de corpos submissos, porém economicamente
produtivos, atendendo as demandas do capital industrial-urbano de uma força-trabalho
subalternizada.
4

67

selecionados, classificados em um regime de significação de
atributos e, como decorrência deste, participar ou não de sistemas
de reconhecimento no âmbito dos espaços do doméstico, do
privado e do público.
É partir do reconhecimento das relações de gênero em
espaços diferenciais que, Adrianne Rich (1984), elaborou o conceito
de politics of location, que define o significado da identidade a
partir de contextos específicos de individualização de classe,
etnia, nacionalidade, idade e escolha sexual para compreensão
de relações desiguais de poder. A combinação dessas múltiplas
categorias, somadas à produção de subjetividades individuais,
requer modos de pensar as relações de gênero como relações de
poder, tanto no sentido conceitual como no horizonte prático de
apropriação e uso do espaço social.
Pensar as relações de gênero pelo conceito de polítics
of location significa abrir um debate sobre as dimensões
da colonialidade do poder que se afirma em uma ordem
heteronormativa universalizada. Como explicitam Smith e
Ramalho (1999), o gênero tem sido declinado a partir de um
conceito universal de homem branco-heterossexual-civilizado do
mundo ocidental, evocando latitudes ocidentais de inscrição de
superioridade masculina.
As expressões de hierarquia social advindas de identidades
naturalizadas e lugares fixados de subordinação de gênero se
aprofundam e se reproduzem em localizações cotidianas de
relações. Portanto, o modo pelo qual inventamos nossa existência
sociocultural como corpo, sexo, raça e classe – nas condições
dadas em termos de idade, de escolha sexual, de origem étnica e
de crenças religiosas – possuem dimensões geográficas explicitas
nas relações de poder socialmente construídas. É nesta via que
Linda MacDowel (2000) assegura a necessidade da leitura do
gênero, como significado corpóreo-simbólico inserido em
distintas espacialidades:
Ao definir gênero (...) devemos ter em conta que as atuações
sociais, entre um amplo espectro de interações de múltiplos lugares
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de situações – por exemplo, na casa, no trabalho, ou no bar –
possuem distintas formas de pensar e representar os lugares e os
gêneros em relação entre si e criando uma as outras. Todos nós
atuamos como nos ditam as nossas ideias, que sempre respondem a
uma construção cultural, e estão histórica e espacialmente situadas
(MacDowel, 2000, p.22).
As relações sociais ganham dimensões prático-simbólicas
de opressão heteronormativa, para além das expressas nas
condições de inserção nas atividades produtivas ou mesmo nas
possibilidades de visibilidade pública de demandas sociopolíticas.
Portanto, é preciso sublinhar que a discriminação de gênero não
repercute apenas no mundo do trabalho (onde se fazem notórias
as marcações da desigualdade como a distinção sexuada de
salários e de cargos) e na representação política nas esferas de
poder do Estado, elas também se fazem presentes nas condições
de aquisição da habitação, do uso de transporte, do atendimento
à saúde, do acesso a créditos bancários, e, até mesmo no que se
refere ao acesso à justiça legal (Barbosa; Barbosa, 2014).
Espaços demarcados com limites sociais, econômicos e
políticos são também demarcados com valores, regras e juízos
masculinos autocentrados. Bancos, fábricas, lojas, hospitais, escolas,
agências do Estado (...) são inscrições de relações desiguais entre
sujeitos para além da extração da mais-valia, uma vez que também
reproduzem relações abertas ou veladas de poder masculino5.
A revelação da desigualdade em espaços normativos do
MacKinnon coloca em questão a inferioridade sexuada que se faz presente nos espaços de
trabalho, sobretudo ao considerar que o capitalismo requero recrutamento de indivíduos
para ocupar posições mal remuneradas e de baixo status. Tais pessoas são biologicamente
escolhidas: as mulheres. Ainda segundo a autora, o fato de que os empregadores homens
frequentemente não contratem mulheres qualificadas, mesmo quando eles podem pagálas menos, sugere que há algum motivo a mais do que o lucro em suas escolhas. Explica-se
porque as mulheres não sejam somente inferiorizadas em empregos de menores salários
(como secretárias, empregadas domésticas, datilógrafas, operadoras de telefone, babás,
garçonetes), mas a própria “sexualização das mulheres” faz parte da inferiorização imposta.
São, portanto, intrínsecas às realidades econômicas das vidas das mulheres a exigência de
que elas irão “comercializar atratividade sexual para os homens, que tendem a manter
o poder e a posição econômica para garantir suas predileções” (Sexual Harassment of
Working Women: a 19 Case of Sex Discrimination, Catharine A. MacKinnon).
5
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masculino é mais contundente quando se ressalta dimensões
raciais, de escolha sexual e de corporeidade de desejo.
Mulheres negras, homossexuais, travestis e transexuais são
discricionariamente postos em situações de inferioridade por sua
“natureza racial” e “conduta desviante” que, mesmo quando não
explicitadas formalmente, encontram-se muito bem definidas
no quadro de representações heterossexuais hegemônicas. É
nesse prisma que a violência de gênero deve ser tratada de modo
mais amplo, abrangendo espacialidades de reprodução e modos
políticos de reconhecimento mais amplo dos sujeitos oprimidos
em suas diferenças corporificadas.
Existem outras espacialidades onde a opressão combinada
à violência assumem proporções psicológicas e corpóreas no
mínimo alarmantes: a casa e a rua. É justamente no interior da
domesticidade do lar e na exterioridade do comum que formas de
autoritarismo e de barbárie se reproduzem sem cessar contra os
corpos femininos e feminizados.
A ordem patriarcal embora contestada em diversas frentes
e movimentos feministas e femininos ainda mantém seu lócus
de preservação nas espacialidades do íntimo, onde as regras de
conduta são ditadas pelo poder de força física e simbólica do
homem masculino, inclusive contando com a permissividade
social para ações punitivas contra mulheres, jovens e crianças6.
Todavia, não apenas no recôndito do lar que se manifesta a
ordem patriarcal. Há transbordamentos e desdobramentos que
alimentam prescrições de normas e privilégios sociais em espaços
comuns que acabam por sustentar a execução do projeto de
dominação de classe auxiliado pela violência de gênero7. A ordem
A violência de gênero é assim ampliada, uma vez que abrangeentre suas vítimas mulheres,
crianças e adolescentes de ambos os sexos. A posição de mando patriarcal tem sido auxiliada
largamente pelo uso da coerção e da agressão no âmbito do doméstico para se perpetuar e se
generalizar como ordenamento da sociedade.
7
A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica, tendendo a ratificar a
dominação masculina na qual se funda: da divisão técnica do trabalho à distribuição restrita das
atividades doméstica atribuídas a cada um dos dois sexos; do lugar cultural atribuído aos sexos
aos instrumentos legais de representação social. O poder masculino atravessa todas as relações
sociais, transforma-se em algo objetivo, traduzindo-se em estruturas hierarquizadas, em objetos
cumpliciados, em senso comum.
6
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do íntimo e a do público ganha entrelaçamentos ao exprimir
conflitos paradoxais das relações sociais contemporâneas e,
consequentemente, fazendo da politização das espacialidades do
íntimo algo tão importante como as do privado e do público.
GEOGRAFIAS DE GÊNERO EM TEMPOS DE VIOLÊNCIA
SIMBÓLICA E CORPÓREA

P

odemos afirmar que a dominação de gênero significa
por si uma violência contra diferenças individualizadas
e coletivas submetidas à ordem heteronormativa capitalista.
Todavia, é preciso explicitar a violência de gênero nas condições
da desigualdade profunda que hoje se fazem presentes nas mais
diferentes sociedades.
Abramovay (2000) considera a violência um fenômeno
multifacetado e diretamente relacionado à vulnerabilidade de
sujeitos sociais, atingindo não somente a integridade física,
mas também a integridade psíquica, emocional e simbólica de
indivíduos ou grupos, nas diversas esferas sociais, seja no espaço
público, seja no espaço privado. Portanto, abordar a violência é
reconhecer que estamos tratando de atos complexos, como uma
hidra de múltiplas cabeças e, no âmbito específico do debate da
violência de gênero podemos destacar duas de suas principais
formas: a simbólica e a corpórea.
A violência simbólica é produzida quando o dominado
incorpora os valores e juízos do dominador como seus próprios,
constituindo um modo de adesão de si ao discurso daquele que
o faz inferiorizado. Há, portanto, uma naturalização perversa
de relações assimétricas, fazendo com que o sentido do ser
ontológico dos indivíduos se dilua em um sistema semiótico de
inferiorização, reduzindo sua capacidade de perceber e avaliar a
dominação como produto social de classificações hegemônicas.
Para P. Bourdieu (2003) a violência simbólica é “suave,
insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se exerce
essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação
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e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento,
do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento”
(BOURDIEU, 2003, p. 7-8).
Insidiosa nos múltiplos lugares do nosso cotidiano aos
comerciais publicitários invasores do íntimo e do público, a
violência simbólica legitima significações, via esquemas de
percepção e disposições incorporados pelos sujeitos, sendo
exemplos dessas os atos de admirar, respeitar e amar segundo
distinções hierarquizantes dos sujeitos em suas práticas, gostos,
desejos e, inclusive em seus próprios corpos. Pode-se considerar
que a violência simbólica funciona como uma máquina propulsora
de muitas outras formas e conteúdos de desrespeito à integridade
psíquica, cultural e corpórea de uma pessoa, alcançando inclusive
a perversidade da anulação da vida8.
A reprodução destas relações discricionárias embora não
demande necessariamente o uso de violência física ou de qualquer
outro artifício de imposição, ganha sua instrumentalidade em
espaços de força simbólica: a Família, a Igreja, a Escola e o Estado.
São espacialidades de coordenação complexa de assentamento
e difusão de ajuizamentos pessoais, valores morais, dispositivos
epistemológicos e normativos jurídico-políticos consagrados à
legitimação do monopólio de classe da violência simbólica para
dispor da vida do outro diferente9.
Apesar dos recursos socioespaciais de domínio de
subjetividades e a permeabilidade da violência simbólica, as
relações de gênero são marcadas por conflitos das mais diversas
qualidades, traduzindo fissuras e rupturas por meio da quais
a diferença subalternizada aflora suas marcações de desejo e
O produto perverso da dominação simbólica se exerce não na lógica pura das
consciências cognoscentes, mas através de esquemas de percepção, de avaliação e
de ação que são construídos nos habitus e que fundamentam aquém das decisões da
consciência e os controles da vontade. (BOURDIEU, 2007)
9
A construção social do monopólio da violência também traz no seu bojo a produção
de representações e imagens de degradação do outro diferente. Preceitos e preconceitos
são mobilizados para submissão de condutas e aniquilação de diferenças. A sexualidade
feminina é destruída com o estigma de vadia, assim como prostitutas podem ser agredidas
por se tratarem de mulheres da vida. Enquanto lésbicas, transvestis e homossexuais são
identificados como desviantes e doentes como uma condenação odiosa à invisibilidade.
8
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suas intencionalidades de afirmação em contextos de outras
sociabilidades. É justamente neste movimento de recusa da ordem
heteronormativa e da coragem da busca de si que se inscreve a
violação corpórea de gênero.
Adentramos na tempestade da vontade dominadora de
dotar de forma identificada e identificável às diversas e diferentes
manifestações da vida. Trata-se de uma soberania político-jurídica
de estabelecer condutas normativas legitimadas pelo discurso
cientificista e associado à reprodução de hegemonias ideológicas
de gênero na sociedade.
As relações de força simbólica se transfiguram em agressões,
espancamentos, estupros e homicídios, expondo radicalmente
o corpo à violência de gênero. As graves violações de direitos
se tornaram tragicamente expressivas quando espacialidades
da ordem patriarcal são questionadas e enfrentadas em atos de
insubmissão. Trata-se de atravessamentos de fronteiras simbólicas
e corpóreas estabelecidas no sistema de poder que, devido
a profunda indisposição ao reconhecimento de conflitos de
representações da diferença e de apresentações das desigualdades,
são resolvidos pela violência contra o (a) invasor (a) dos limites
consentidos.
É notadamente este o quadro no qual sociedade brasileira
se inscreve, uma vez que cinco mulheres são agredidas a cada dois
minutos (Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado,
FPA/SESC, 2010) por maridos, namorados e parceiros10. Com o
agravante das agressões estarem concentradas nas adolescentes,
como informam os dados de violência sexual de Delegacias
de Mulheres. Estamos diante de brutalidades que não são
advindas simplesmente do sentimento de posse do outro, mas
da hierarquização de vidas femininas em relação ao masculino
superior.
Em 67,36% dos relatos de mulheres agredidas, as violências foram cometidas por
homens com quem as vítimas tinham ou tiveram vínculo afetivo: companheiros,
cônjuges, namorados ou amantes, ex-companheiros, ex-cônjuges, ex-namorados ou examantes. Em 27% dos casos registrados, o agressor era um familiar, amigo, vizinho ou
conhecido.
10
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Os homicídios praticados contra as mulheres radicalizam
a violação de direitos das mulheres. O Mapa da Violência (2013)
revela que mulheres com idade entre 15 e 24 anos foram as
principais vítimas de homicídio na última década. O estudo, de
autoria de Julio Jacobo Waiselfisz, assinala que entre 2001 e 2011,
o índice de homicídios de mulheres cresceu 17,2%, com a morte
de mais de 48 mil brasileiras nesse período11. Em 2011, mais de 4,5
mil mulheres foram assassinadas no país. Desse seu total, a taxa
de mortes entre as mulheres jovens foi de 7,1 por grupo de 100
mil, enquanto na população não jovem, com idades abaixo de 15
e acima dos 24 anos, o índice foi de 4,1. Ao adicionarmos o recorte
racial às mortes violentas de mulheres pode-se observar que o
homicídio de negras aumentou em 54% em dez anos, passando
de 1.864, em 2003, para 2.875, em 2013. (Neste mesmo período
houve a redução de homicídios de mulheres brancas em 9,8%; de
1.747, em 2003, para 1.576, 2013).
Há, sem dúvida, progressos significativos na legislação
brasileira de proteção às mulheres, sendo inclusive iniciativa de
movimentos sociais12. Porém, ações de prevenção à violência
sexual ainda exigem mudanças culturais e políticas profundas na
sociedade, justamente as que reconheçam sujeitos de direitos nas
suas diferenças.
A realidade enfrentada pelas mulheres na América Latina e
Caribe é igualmente violenta como no Brasil. Os estudos pioneiros
de Carcedo (2010) revelam situações extremadas da violência letal
contra mulheres em nosso continente: em El Salvador, entre 2000
e 2006, em plena época de pacificação dos confrontos armados,
verificou-se um aumento de 40% nos homicídios de homens,
ao passo que, no caso das mulheres, os homicídios aumentaram
A taxa de homicídio de mulheres do Brasil para 2013 (4,4 assassinatos a cada grupo
de 100 mil mulheres) era bastante superior às da África do Sul (2,8), dos Estados
Unidos (2,1), do México (2), da Argentina (1,2), do Chile (1) e da Espanha (0,3). No
Brasil, entre 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino passou de 3.937 para
4.762, incremento de 21,0% na década. Essas 4.762 mortes em 2013 representavam 13
homicídios femininos diários
12
Destacamos a Lei Maria da Penha (Lei 11.340), criada em 2006, que tipifica cinco
formas de violência doméstica e familiar:psicológica, física, sexual, patrimonial e moral.
11
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quase o triplo, em 111%; na Guatemala, concomitante ao
restabelecimento dos direitos democráticos, entre 1995 e 2004,
os homicídios de homens aumentaram 68%, enquanto para as
mulheres o aumento foi de 144%, quase o dobro; em Honduras,
entre 2003 e 2007, o aumento da vitimização de homens foi de
40% e de mulheres de 166%, quatro vezes maior que o total de
homens assassinados.
Os alarmantes casos de homicídios, o contexto histórico
de cada país que se inscrevem e o exame de suas motivações
demonstraram que muitos dos assassinatos de mulheres estavam
diretamente relacionados à violência patriarcal de gênero,
passando a ser tipificados, por sua generalização e características
de violência sexuada, como femicídio.
O ENFRETAMENTO AO FEMICÍDIO COMO CONVERGÊNCIA
DAS LUTAS CONTRA OS PODERES DE GÊNERO

E

ntre 2010 e 2015, o número de países da América Latina
e Caribe que reconheceram e tipificaram penalmente
o femicídio, que aumentou de quatro para dezesseis13. Segundo
relatórios da Cepal, 1.678 mulheres foram assassinadas em 2014
por motivações de gênero em 14 países de América Latina e três do
Caribe (CEPAL, 2014). Atualmente, Honduras é o país com o maior
número total de femicídios (531 em 2014), alcançando a taxa de 13,3
por cada 100 mil mulheres. No que se refere aos números absolutos,
Argentina e Guatemala se encontram em segundo e terceiro lugar
respectivamente, com mais de 200 femicídios em 2014.
Acreditamos que, o conceito de femicídio precisa ser
ampliado, sobretudo com o objetivo de abrigar os assassinatos que
envolvem a torpeza da heterossexualidade compulsória. Para além
da brutal violência letal praticada contra mulheres, por motivações
Apesar da promoção de legislações penais em diversos países, a tipificação caraterística
do femicídio ainda é limitada, pois necessita estar acompanhada de melhor coleta e
registro de notificações para sua identificação precisa e sanção, além da sensibilização
e compromissos éticos e políticos dos operadores de serviços de justiça, segurança
pública, assistência social e saúde e, da própria sociedade como um todo.
13
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de poder de gênero, tornou-se cada vez mais visível o assassinato
derivado de práticas homofóbicas na América Latina, em especial,
no Brasil.
Segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB), o
número de homicídios de homossexuais no Brasil cresceu 115%
em 2010, com os assassinatos de 260 gays, lésbicas e travestis. Duas
mil denúncias de agressões foram computadas contra esse mesmo
grupo em 2015, com 132 homicídios por motivação homofóbica.
Estima-se que a cada 28 horas, um homossexual seja vítima de
morte violenta no país, apesar da subnotificação da homofobia
como sua motivação principal.
O ódio e o preconceito de gênero revelados em atos de
violência contra os diferentes sexuais ainda não são devidamente
enfrentados pelas reformas legislativas e jurídicas. As imposições
normativas do poder de gênero se debatem ferrenhamente face ao
reconhecimento de direitos básicos de homossexuais em muitos
países da América Latina, como o casamento e co-parentalidade
entre pessoas do mesmo sexo ou a mudança de identidade civil para
pessoa transgênero. É justamente quando a diferença sexual ousa o
ultrapassar dos limites estabelecidos do poder heteronormativo que
as sanções regressivas, as falácias ideológicas e violências brutais
passam a operar no cotidiano e absolutamente à margem da lei.
A busca de saída da imposição de viver em gueto, ou
mesmo construir mobilizações políticas de recepção dos diferentes
femininos, trouxe para indivíduos e coletivos homossexuais a
exposição à violência simbólica e corpórea. Portanto, se faz
inadiável a ação crítica à violência de gênero no cotidiano de nossas
existências e em todos os espaços em que se reproduzem: da casa à
rua; do bar à fábrica; da escola ao hospital.
É na perspectiva de afirmação da ação política que ampliação
do conceito de femicídio se torna fundamental para o enfretamento
de toda forma de discriminação e violência de gênero, especialmente
as de caráter letal. É preciso entender que as singularidades das
existências estão subsumidas em máquinas de reprodução de
desigualdades sociais e distinções corpóreas. O femicídio é esta
perversa e destrutiva engrenagem de extermínio de diferentes
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e de diferenças. Mulheres, gays, lésbicas, travestis, transexuais e
transgêneros possuem, portanto, um marco de convergência de
suas múltiplas lutas na sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O gênero não é apenas uma construção discursiva e/ou
cultural, mas um modo de ordenamento de posições sociais
atribuídas ao “sexo feminino”, e ao “sexo masculino”, registrando
relações entre sujeitos em desiguais e diferentes espacialidades
da existência. É justamente esse campo de tensão social, ética
e política que se localiza a centralidade da reprodução da
desigualdade e, sem dúvida, a possibilidade da transformação
democrática da sociedade contemporânea.
Na contracorrente da reprodução da hegemonia das relações
de poder de gênero se inscrevem a pluralidade de enfretamentos
individuais e coletivos. Mulheres, lésbicas, homossexuais,
travestis, transexuais inventam suas múltiplas insubordinações
face ao sistema hegemônico de gênero em geografias desiguais
de poder. É nas tempestades das violências sofridas que
compreendem que suas conquistas derivam do compartilhamento
de experiências de vida, da criação de subjetividades autônomas
e práticas políticas que alcancem posições de potencialidades
emancipadoras. Agendas comuns de invenção de direitos serão
fundamentais para afirmação radical da cidadania da diferença
e para proclamar múltiplas espacialidades da liberdade de ser no
mundo da vida.
Há, sem dúvida, uma questão que por sua gravidade e
letalidade precisa ser assumida integralmente pelo Estado, pelas
organizações da sociedade civil e pelo conjunto de cidadãos
e cidadãs: o femicídio. Aqui considerado com expressão mais
radical das relações de desigualdade e de distinção de gênero que
operam em nossas sociedades.
Para além das legislações mais contundentes para enfrentar
violações e da presença do Estado para proteger e reconhecer
77

direitos, é preciso uma ampla mobilização da sociedade civil para
a construção e afirmação de uma agenda pública de valorização
das vidas femininas e da vida dos femininos. É evidente que
esta agenda propositiva exige rupturas com poder de gênero em
suas formas simbólicas e corpóreas de uso da violência em sua
reprodução socioespacial de classe.
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MAFIA, PODER Y TERRITORIO
EL CASO MEDELLÍN
Iván Darío Ramírez Adarve 1

INTRODUCCIÓN

D

urante los últimos treinta años, la ciudad de Medellín
ha sido reconocida internacionalmente por mantener
dinámicas de violencia armada complejas, con la participación
de diversos actores armados y estrategias de regulación de vida
cotidiana y los recursos económicos, sociales y políticos. Estas
dinámicas se han menguado temporal y coyunturalmente, pero,
de manera frecuente se reeditan y transforman a partir de actores
emergentes, intereses diversos y contextos explicativos.
En algunos períodos de las últimas tres décadas se han
presentado picos en las cifras de homicidios y desapariciones de
personas, por lo que la ciudad ha sido incluida en algunos listados
como una de las más peligrosas del mundo (El Espectador, 2013).
Sin embargo, no solo los homicidios determinan el nivel de
violencia, otras expresiones de la misma persisten sistemáticamente
por lo que explicar el caso Medellín implica preguntarse ¿por
Sociólogo. Director Corporación Mandala, por la vida y el territorio. Investigador en
temas de violencia y reclutamiento de niños y niñas.
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qué ocurre? ¿por qué persiste? ¿por qué no se detiene pese a las
políticas de seguridad? ¿por qué no se consolidan procesos de
convivencia y paz en una sociedad que innova en otros aspectos?
Las particularidades de Medellín, hacen difícil discriminar
entre la violencia política y la violencia social. La primera para
referirse al conflicto armado, al carácter y reconocimiento político
dado a los grupos insurgentes. Y la violencia social para referirse
a aquella que no es política, no es perpetrada por grupos armados
constituidos en rebeldía o apoyo al Estado, más bien que es
cotidiana, asociada a riñas, a violencia intrafamiliar, violencia de
género, a la del narcotráfico, a la de bandas delincuenciales. A ello,
se le suma la violencia producida por los medios de comunicación,
a la negación de espacios para personas con movilidades diversas,
la que implica la inoperancia de los sistemas de justicia y salud,
entre otros.

M

LA CIUDAD

edellín está localizada al noroccidente de Colombia,
a 420 km de la capital del país. Tiene un área total de
380,64 km², de los cuales 110,22 km² corresponden a suelo urbano
y 270,42 km² a suelo rural. Desde el punto de vista administrativo
está subdividida en 16 comunas urbanas y 5 urbano-rurales.
a población de la ciudad se encuentra clasificada por
estratos del 1 al 6 siendo 1 el más bajo y 6 el más alto.
El número de habitantes es 2.417.325, de ellos, aproximadamente
el 80% se ubica en los estratos 1, 2 y 3 (Alcaldía de Medellín,
2013). Este porcentaje indica entre otras cosas, que Medellín es
una ciudad profundamente inequitativa. La mayor parte de la
población tiene empleos temporales, devenga el salario mínimo y
vive con cerca de 3 dólares al día.

L

“Según revela un informe del Programa de Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat),
Unidad administrativa compuesta por barrios.
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pese a que en los últimos 10 años América Latina ha conseguido
revertir el crecimiento de la desigualdad, Colombia y Medellín
no han logrado ser ejemplos a mostrar en la configuración
de esta tendencia. Según los datos del informe, hasta ahora
revelados en diferentes medios de comunicación, la brecha
entre ricos y pobres se ha profundizado.
En este informe, Medellín, como símbolo de la
inequidad, pasó de una brecha de 21 puntos, en 1991, a 56
puntos en 2010. Esto quiere decir, que si en 1991 un habitante
pobre ganaba $1, un rico ganaba 21 veces más que él. En
2010 esa brecha fue de 1 a 56, ampliándose en 35 puntos.
(Betancur, 2013).
Dicha inequidad puede evidenciarse tanto en la distribución
de los ingresos, como desde la forma en que se ocupa y distribuye
el territorio. Al norte, centroriente y centroccidente se ubica la
población más pobre, es decir, la clasificada en los estratos 1 al
3, mientras que la población de estratos 4, 5 y 6 se concentra
en algunos sectores del centro occidente y en el sur oriente,
especialmente en la comuna 14. La población con ingresos altos
es poca y se ubica en sectores de la ciudad que tienen las mejores
condiciones de infraestructura, mejor amoblamiento urbano,
espacios y escenarios de convivencia y recreación.
La manera como se ha dado la distribución físico-espacial
en Medellín, se enmarca en procesos de poblamiento a partir
de la migración, adecuación urbana, industrialización, vivienda
de acuerdo a la clase social, niveles de participación política,
construcción de ciudadanía. En tales circunstancias el espacio es a
la vez un escenario de inclusión-exclusión y los problemas de alta
conflictividad social, incluyendo las violencias, se expresan con
mayor claridad y nitidez en estas zonas, correspondientes a los
estratos 1, 2 y 3 en los que una característica es el hacinamiento.
Con el fin de enfrentar la falta de oportunidades y mejorar
las condiciones de inclusión, los últimos gobiernos locales han
ampliado la inversión en educación y programas sociales. Los
indicadores de los planes de desarrollo han incluido perspectivas
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coherentes con el enfoque de desarrollo humano. Se ha optado
por la transformación de la ciudad hacia mejores presupuestos
en educación, atención a población con escasos recursos con
cobertura en programas de deporte, arte y cultura, atención
y reparación a víctimas del conflicto armado y programas de
reincorporación para actores armados desmovilizados. La ciudad
fue reconocida recientemente por el diario Wall Street Journal y
City Group como la ciudad más innovadora, reconocimiento que
la puso por encima de New York en tal concurso.
Hay cambios significativos, aunque insuficientes. Ha
mejorado la infraestructura educativa, la disposición de espacios
públicos, los sistemas de transporte masivo optimizan los traslados
en la ciudad, y más programas sociales con enfoque poblacional
están en marcha. No obstante, en los últimos años cerca del 10%
de la población ha estado desconectada de servicios públicos
domiciliarios (Sinergia Informativa, 2013), el desempleo en 2013
ha sido del 11.2% y la informalidad ha alcanzado el 46%.(Medellín
cómovamos, 2013).

CICLOS Y DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA

L

a historia de la violencia en Medellín ha sido analizada
con métodos epidemiológicos y estudios desde las
ciencias sociales, humanas y políticas. En la mayoría de ellos se
ha planteado que no es posible explicar la violencia en Colombia
y particularmente en Medellín, desde una sola disciplina. se debe
acudir a varias perspectivas y comprender que en ocasiones una
causa es también una consecuencia y por lo tanto demanda una
mirada relacional. Es necesario acudir a los contextos explicativos
entendidos como
(…) un conjunto específico de condiciones y situaciones
culturales, económicas y político-sociales en las cuales se hace
racionalmente posible entender la presentación y el desarrollo
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de un fenómeno. No es sólo entonces el entorno situacional del
acontecimiento sino el entramado racional que lo hace posible
y entendible. Se trata, en términos lógicos, de una especie de
punto intermedio entre la descripción y la causalidad. Intenta
ir más allá de la primera, pero acepta con realismo quedarse
más acá de la segunda. Difiere de la descripción en la medida
en que, a partir de ella y del conocimiento disponible sobre
el fenómeno en cuestión, intenta establecer relaciones,
condiciones de posibilidad y explicaciones lógicas. Pero no
se desvela por la causalidad ni pretende sustituirla. (Franco,
1999, p. 16).
En ese sentido, las imbricaciones entre la violencia
estructural, la violencia organizada de grupos de narcotráfico y el
conflicto armado se traducen en formas de ejercicio de poder en el
territorio que afectan a la población a veces de manera diferenciada
y otras generalizada. Así se crea una imagen de ciudad violenta
que en 40 años ha pasado de ser referente de industrialización y
expansión a ser nido del contrabando práctica que abrió el camino
al narcotráfico o llegar a ser disputada militarmente por varios
grupos armados.
Partiendo de la configuración de actores hegemónicos
puede observarse cómo la actuación de dichas organizaciones
en Medellín ha sido secuencial o superpuesta generando ciclos
de la violencia y surgimiento de grupos que se interrelacionan
y comprometen ideológica y estructuralmente. A continuación,
se presenta una narrativa histórica de prácticas de poder y datos
contextuales con el ánimo de favorecer la comprensión sobre
cómo ha ocurrido la violencia en Medellín.
a) La emergencia, consolidación y debilitamiento del cartel de
Medellín
El surgimiento del Cartel de Medellín a principios de los años 80
estuvo marcado por la acumulación de enormes fortunas, inversiones
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sociales como la construcción de viviendas, canchas de futbol,
proyectos ambientales, fiestas barriales y la generación de empleo en
la implementación de tales inversiones o en actividades delictivas del
cartel.
Una de las estrategias implementadas por los capos del
narcotráfico fue incursionar en la política. El reconocido jefe de la
organización, Pablo Escobar, se presentó como candidato a un cargo de
elección popular y creó como parte de su campaña política el programa
“Medellín sin tugurios”. Con esto, ganó simpatía entre los habitantes
de algunos sectores de la ciudad. Su generosidad lo convirtió en un ser
mitológico al que una parte de la población respetaba y respaldaba.
Escobar accedió a una curul en la cámara de representantes por un
movimiento de corte liberal y estando allí las denuncias sobre sus
negocios ilícitos y la procedencia de su fortuna no se hicieron esperar. En
represalia, él hizo visible su poder ordenando el asesinato del Ministro
de Justicia en el gobierno del Belisario Betancur y otras personas del
sistema jurisdiccional, así como el director del diario El espectador.
Lo anterior, detona una guerra entre el gobierno y los capos
del narcotráfico. Estos se ajustaron a la clandestinidad e iniciaron la
estrategia de reclutar y dotar de armas a hombres jóvenes de los barrios
pobres de las ciudades. Medellín se convirtió en la proveedora de
sicarios al servicio del narcotráfico. En la mayoría de los barrios pobres,
incluido el sector que él mismo había fundado, muchos jóvenes se
incorporaron a las actividades delincuenciales, basados en una cultura
de adquisición de bienes rápida incubada en los 70 con el contrabando.
Algunas familias pagaron simbólicamente la vivienda, entregando sus
hijos a trabajos mortales a favor del cartel. Decenas de ellas tuvieron
más ingresos.
En los 80 diversas formas de violencia se hacen innegables,
grupos de justicia privada, bandas del crimen organizado, sicariato,
surgimiento de milicias populares.(Ramírez & Granda, 2001)
El narcotráfico impactó en todas las esferas. Una de sus principales
estrategias fue la corrupción de funcionarios o como algunos autores
lo denominaron “la captura del Estado” (Garay, Salcedo Albarán,
de León-Beltrán, & Guerrero, 2008). Partidos políticos, gremios,
instituciones militares, organismos judiciales lograron distribución de
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cargos, entrega de dinero y prebendas.
En los años 90 Llegó la fragmentación del poder unificado e
inició un nuevo modelo de micro poderes en cabeza de varios jefes lo
que les permitió ser menos visibles y mayor clandestinidad. Su modelo
se conoció como “la Oficina de Envigado”.
b) El proyecto miliciano y la transformación de las estructuras
mafiosas
Los grupos guerrilleros especialmente del M-19 y ELN
decidieron llevar la insurrección a las ciudades. Para ellos, existía
la necesidad de brindar seguridad a las comunidades ya que el
Estado no la proveía pues la prioridad era la lucha contra las
drogas, en alianza con el gobierno norteamericano, abandonando
la seguridad local.
Las milicias ofrecieron un modelo de convivencia a las
comunidades con el que ganaron confianza, coparon territorio y
ampliaron su organización. Por espacio de varios años los jefes
milicianos se determinaron reglas de tránsito, uso del espacio
público, formas de tramitar los conflictos y cobros a comerciantes.
En los primeros años de la década del 90 el proyecto de la
insurgencia se llenó de divisiones internas, abusos de poder y reglas
autoritarias hacia las comunidades que lo fueron autodestruyendo.
Por ello, las milicias decidieron iniciar un proceso de paz con
el gobierno, siendo el primero de carácter local y urbano que
realizaba la guerrilla.
Pese a ser una negociación fundamental para la ciudad, la
desmovilización y reincorporación de las milicias fue cuestionada
debido a que uno de los acuerdos fue la creación de cooperativas
de vigilancia privada. Esto es, hubo desmovilización mas no
desarme.(Giraldo & Mejía, 2013)
c) La violencia armada organizada y la irrupción del
paramilitarismo
Distintos tipos de estructuras armadas asociadas al
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narcotráfico y otras prácticas delictivas que no pueden definirse
como actores del conflicto armado han existido marcando
relaciones de mercenarismo u orgánicas y han servido a intereses
de grupos paramilitares y eventualmente de la guerrilla. A
estas estructuras caracterizadas por su persistencia, autonomía,
estrategias y formas de mando se les puede denominar violencia
armada organizada. (Dowdney, 2005)
Surgen en contextos en los que es confusa la pertenencia a
una estructura específica, pero se conforman como estructuras
con identidad, autoridad y lealtad. Quienes se vinculan a grupos
de violencia armada organizada sienten que hacen parte de un
espacio físico, tienen una comunidad concreta y ejercen el poder
en relación con el territorio que ocupan.(Pérez & Luz, 2008)
Los grupos de violencia armada organizada adquieren
relevancia teórica en Medellín a partir de 1994 cuando los
cambios es las estructuras armadas que venían ejerciendo poder
implicaron modificación en la consecución de recursos, jefes
reconocidos y relaciones comunitarias. De acuerdo con diversos
informes en los años 90 en Medellín existían más de 200 grupos
armados en los que participaban alrededor de 8.500 personas. El
50% poseían y usaban armas legalizadas y otro tanto conseguidas
en tráfico ilegal. De acuerdo a sus fortalezas tenían una escala
organizativa así:
Bandas: Se asumen como un nivel de organización
avanzado, con una estructura jerárquica con buen abastecimiento
y dotación, con capacidad de permear a la manera del narcotráfico,
con una dinámica propia y especializada en muchos casos, con
actos dirigidos al secuestro, la extorsión, los asaltos bancarios y a
controlar grandes extensiones de territorio, con todo lo que ello
implica, de manera directa o a través de otros, subordinados.
Combos: EEstos se asumen con un nivel de jerarquización
menor, en la mayoría de los casos subordinados, con un interés
particular por el territorio, que venden o alquilan sus servicios,
ejecutan acciones menores para sí y sirven en muchos casos
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de vínculo de afectación o respaldo en los territorios donde se
inscriben. Estos combos, sin duda son los más, y son los que
fundamentalmente están diseminados por los espacios periféricos
de las zonas Nororiental, Noroccidental, Centro Oriental, Sur y
Centro Occidental, y en algunos corregimientos. A ellos suele
atribuírseles la llamada violencia difusa”.(Ramírez & Granda,
2001, p. 19)
Ahora, estos actores no fueron autónomos, establecieron
relaciones para actuar como prestadores de servicios, cooperantes
o ejércitos de confrontación lo cual sirvió a la llegada e instalación
del paramilitarismo en la ciudad. En la segunda mitad de la
década del 90 se dio un crecimiento acelerado de este grupo
armado. Como estrategia contrainsurgente tenían la necesidad de
apropiarse de las zonas de influencia guerrillera, especialmente
rurales y como proyecto de construcción de un modelo de
sociedad, el control social en las ciudades era un objetivo.
La aparición en las ciudades de este actor armado es, sin duda,
el último de los acontecimientos que explica la estrecha relación
establecida entre la dinámica histórica del conflicto político
armado, las regiones y las ciudades. En 1997 diversos grupos de
paramilitares del país se aglutinaron bajo una organización de
segundo nivel denominada Autodefensas Unidas de Colombia
– AUC que recogió diversos poderes regionales con carácter
contrainsurgente que contaban con la aceptación y apoyo de las
fuerzas militares y poderes económicos en manos de mafiosos
interesados en vincularse a una estructura con estatus político.
Las AUC buscaron consolidarse como un proyecto con
reconocimiento político, su carácter contrainsurgente les permitió
ganar apoyo de sectores de la sociedad y el establecimiento que
antes habían sido afectados patrimonialmente por la guerrilla.
Con ello lograron ser el brazo armado de un proyecto paraestatal
que, mediante el discurso y las prácticas contrainsurgentes se
expandió, se apropió de cargos en el Estado para actuar desde la
institucionalidad (verdadabierta, 2013), transformó las dinámicas
rurales favoreciendo el despojo de tierras y llegó a las ciudades
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como Medellín a obtener dividendos de los grupos armados
anteriormente había financiado el narcotráfico.
d) La hegemonía paramilitar
Entre 1999 y 2000 se implantó el paramilitarismo en la ciudad
de Medellín mediante la presencia del Bloque Metro3 de las AUC.
En estos años, la mayoría de la ciudad estaba siendo intervenida
por bandas que prestaban servicios a diversos actores, entre ellos
los paramilitares que utilizaron la mano de obra existente en la
ciudad para ingresar atacando las estructuras milicianas que
quedaban y a los habitantes de los barrios que se convirtieron en
blanco por el supuesto favorecimiento a la insurgencia.
Su establecimiento se dio también desde la lógica de crear su
propia estructura y producir distintos niveles de intervención en
la ciudad, actuando en zonas de alta conflictividad y asumiéndola
como un espacio de abastecimiento en recursos y personal. Con la
estrategia de acceso a las ciudades el paramilitarismo se multiplicó
al doble vinculando a su estructura orgánica las bandas o grupos
de violencia armada organizada. Lo que se hizo incluyendo:
•
•
•
•
•

Centralización jerárquica
Reorganización las funciones de control territorial
Mejoramiento de armamento
Entrenamiento y alistamiento en acciones militares y
práctica de violaciones de derechos humanos en las zonas
rurales.
Creación de organizaciones sociales

Lo que se da en este periodo es un proceso de hibridación de
las AUC con grupos de violencia armada organizada. Inicialmente
dicho proceso se produjo entre el bloque Metro y algunas bandas
y posteriormente la oficina de envigado constituyó el bloque
El Bloque Metro fue la primera estructura paramilitar que se instaló en la ciudad.
Su jefe, Carlos Mauricio García, alias Rodrigo o doble cero, fue teniente del ejército
colombiano.
3
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Cacique Nutibara. Por disputas entre los comandantes de estos
grupos hubo un fuerte enfrentamiento en la ciudad y municipios
cercanos. Finalmente, este último bloque se consolidó como el
paramilitarismo en la ciudad y se posicionó en territorios con
alguna presencia guerrillera en los que consolidó poder económico,
territorial, social y estableció una estrategia de impunidad.
El 2002 fue el año de vigorización del BCN como grupo
paramilitar, en ese periodo se focalizó en la intervención militar
en territorios considerados refugios de las milicias, entre ellos
las comunas 1 y 13. Durante este año se incrementaron las tazas
de desplazamiento forzado intraurbano, desaparición forzada,
ejecuciones extrajudiciales y homicidios debido entre otras cosas
a varias estrategias militares de la policía y los mismos grupos
armados ilegales, entre ellas, la operación Mariscal realizada en
mayo y ordenada en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, y
la operación Orión ordenada por el presidente Álvaro Uribe para
ser llevada a cabo de manera conjunta por la policía, el ejército y
según desmovilizados de las AUC, con apoyo del BCN.(Grupo de
Memoria Histórica, 2011)
El fortalecimiento del paramilitarismo en Medellín coincidió
con el inicio del proceso de desmovilización de las AUC en el
marco de un proceso de negociación acordado con el presidente
Uribe. En julio de 2003 fue instalada formalmente la Mesa de
Negociación en Santa Fe de Ralito del departamento de Córdoba
y en ella se establecieron diversos aspectos sobre el desmonte y
desarme del paramilitarismo, entre ellos, la desmovilización
gradual. El primer grupo en desmovilizarse fue el Bloque Cacique
Nutibara, pero esta como otras experiencias en la ciudad fue
cuestionada. Y por los niveles de violencias que se vivían podría
decirse que no sólo cuestionada sino poco creíble para gran parte
de la población.
e) Herederos del paramilitarismo.
La desmovilización del BCN en la ciudad de Medellín fue la
primera en el proceso con las AUC. El mismo había iniciado en
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junio y el 25 de noviembre del mismo año sin contar aún con todas
las claridades políticas y jurídicas se permitió la realización de
una ceremonia en la más de 800 miembros del grupo entregaron
uniformes y armas. Una de las cosas que se pudo establecer con
posterioridad fue que algunas de las armas entregadas habían sido
suministradas a personas reclutadas a última hora, familiares de
miembros del grupo, miembros de las comunidades, miembros
de bandas recién conformadas. En general se trató de una
desmovilización en gran medida ficticia.(Human Rights Watch,
2005)
Otro aspecto destacable, fue la preparación algunas estrategias
de impunidad. Por ejemplo, semanas antes fueron entregados 43
niños del grupo en lo que más que un acto humanitario había un
mecanismo para que el grupo no fuera acusado del crimen de
guerra de reclutamiento de niños y niñas.(El País, 2013)
Aunque los desmovilizados del BCN crearon la Corporación
Democracia para constituirse en una organización de la sociedad
civil, e implementaron proyectos sociales financiados con
recursos públicos, conformaron un equipo interdisciplinario y
aparentemente se dispusieron a aportar a la ciudad desde otro
lugar, se demostró que su desmovilización fue artificial. Algunos
miembros que estaban incluso en cargos directivos de la corporación
nunca se desmovilizaron manteniendo el ejercicio del mando,
control, emitiendo órdenes delictivas y manteniendo estructuras
económicas.(Human Rights Watch, 2010)
Con tales antecedentes los desmovilizados se debatieron entre
varias posibilidades:
Algunos se desarmaron y se reintegraron a la sociedad.
Se acogieron y aprovecharon todos los programas de atención
sicosocial, familiar, educativos y las ayudas económicas, se
vincularon a sus comunidades y construyeron un proyecto de vida
diferente.
Otros no se desmovilizaron realmente, no se desarmaron y en
consecuencia tampoco se reinsertaron. Esto es, un grupo importante
que accedieron a los beneficios, participaron parcialmente de
algunos programas y paralelamente mantenían una actividad
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armada de manera autónoma o bajo un mando superior.
Otros se desarmaron, pero no se desmovilizaron. Aquellos que
entregaron sus armas, se insertaron en las listas, participaron o no
de algunos programas, pero mantuvieron sus prácticas sociales y
políticas en las mismas formas y contenidos de los grupos armados
y en muchos casos, sin armas, mantuvieron un vínculo con los
actores armados.
Finalmente, algunos ni se desmovilizaron ni se desarmaron.
manteniendo dependencia jerárquica de alias don Berna, se
enfrentaron como mandos medios para ganar superioridad en el
control de la ciudad heredada del BCN.
A nivel nacional el proceso también se repite. Grupos y
miembros que no se desmovilizaron o se rearmaron y vieron la
oportunidad de copar los espacios dejados por los paramilitares.
Aquellos mantuvieron un interés por las rentas económicas, el
control territorial, social e institucional y fue así como surgieron
a nivel nacional los denominados Urabeños, Rastrojos y Águilas
Negras.(Human Rights Watch, 2010)
En Medellín, estas nuevas configuraciones se manifiestan en
el liderazgo de alias Sebastián y alias Valenciano, que de alguna
manera responden a los intereses de los Urabeños y la propia Oficina
de Envigado respectivamente. Esto entre otras cosas impacta
incrementando las cifras de homicidios y creando un ambiente
se zozobra permanente. La permanente sensación de peligro que
hace sentir a sus habitantes en contextos de guerra, incluso como
lo afirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Medellín, la
situación amerita la valoración de ayuda humanitaria. (El Mundo,
2013)
Otros impactos de esta reconfiguración fueron:
• Consolidación de otras economías ilegales y legales, más
allá del tráfico de drogas. Como la explotación minera.
• El control territorial de escenarios que antes no habían
sido de interés para las mafias, como las escuelas usadas para
el mercado de las drogas, explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes- NNA, intervenir el gobierno escolar, usos de los
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espacios por parte de grupos armados, reclutamiento de NNA.
(Coalición contra la vinculación de niños niñas y jóvenes al
conflicto armado en Colombia, 2012).
• Tratamiento jurídicamente controvertido: para el Estado
los nuevos actores armados surgidos después de la desmovilización
de los grupos paramilitares son grupos de bandas criminales –
Bacrim. Su tratamiento ha sido el de delincuencia común y por lo
tanto sus víctimas no han sido reconocidas oportunamente.

L

PODER Y TERRITORIO

a lucha por el poder y el control por parte de actores
armados en la ciudad de Medellín se ha hecho sobre la
población, los recursos y el territorio. Todo ello en las siguientes
dimensiones:
Económica: Es la posibilidad de sobrevivir, de acumular
capital para beneficio individual con cero o poca inversión. La
apropiación del territorio les ha dado posibilidades como tráfico
de drogas, cobros extorsivos a transportadores, comerciantes,
habitantes de los barrios.
Social: implica la intervención en procesos de participación
y organización social, incidiendo negativamente en la
configuración de relaciones sociales y comunitarias, creación
de referentes simbólicos, arquetipos de hombre joven guerrero,
poderoso, valiente y armado y mujer madre, amiga, amante,
dedicada solidaria, que respalda. Se crea además, un modelo
comportamiento esperado de líderes de grupos armados,
cualidades resaltadas como la generosidad con la comunidad.
Protección y la seguridad: estrategia que le ha dado
capacidad de movilización a los actores armados. En los territorios
sin planificación urbana, con poca presencia estatal en términos
de atención a las necesidades ciudadanas y garantía de seguridad,
se han abierto posibilidades para que quienes portan las armas y
controlan ingresos ilegales creen nichos de protección y seguridad
que son convalidados por la ciudadanía, ya sea por los beneficios
que les representan, como por temor infundado a cambio de
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aceptar protección. Protección violenta.(Bedoya, 2010)
Política: corresponde a la oportunidad de incidencia en los
escenarios de participación. Esto se ha logrado gracias al aliento
de relaciones clientelistas o amenazas para ordenar la votación
por uno u otro candidato a corporaciones públicas. En algunos
casos miembros de los grupos o líderes sociales y políticos
cercanos, participan como candidatos para ganar capacidad de
relacionamiento e incidencia en el gobierno.(Verdadabierta, 2013)
Con el cubrimiento de estas dimensiones los actores
armados crean un escenario que favorece su reconocimiento en el
territorio, por su presencia, capacidad de control y hegemonía que
pone en cuestión el papel regulador del estado y el monopolio de
la fuerza por lo que ellos asumen funciones de:
La justicia: en la medida que bajo sus propios criterios y
normas se vuelven mediadores de conflictos familiares, vecinales
y comunitarios. Las regulaciones que establecen son verticales
y autoritarias y con ellas se emiten órdenes sobre las vidas, los
recursos.
La seguridad: definiciones sobre circulación de personas,
establecimiento de horarios, zonas vigiladas y en general reglas de
movilidad y comportamiento en los espacios públicos.
Como consecuencia, se da la naturalización de violencia
y la creencia de que es normal y hasta justa la existencia de
organizaciones armadas con tal poder. Sus tácticas de legitimación
en la comunidad construyen un inconsciente colectivo en el que
se comparten los ideales de los armados, se les respeta y se les
tiene consideración, se fortalecen afectos y solidaridades, se
contribuye a la impunidad y se les otorga simbólicamente el poder
de administrar la vida comunitaria.
f) Herederos del paramilitarismo.
Con la necesidad de enfrentar la violencia más allá del
narcotráfico en la ciudad se han propuesto diversos enfoques y
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políticas de atención. ha experimentado tres tipos de medidas
para enfrentarse la violencia armada. En los años 90 se abrieron
ejercicios de ciudadanía, se creó la Consejería Presidencial
para Medellín, se desplegaron propuestas académicas con los
Seminarios de Alternativas de Futuro para Medellín y las Mesas
de trabajo y se iniciaron ejercicios de planeación zonal.
El contexto de las negociaciones entre grupos armados
guerrilleros y el gobierno nacional beneficiaron el crecimiento de
ideas sobre salidas negociadas a los conflictos. Se proponía por
diversas poblaciones una salida negociada al conflicto armado y
en esa búsqueda surgieron movimientos como la Ruta Pacífica de
las Mujeres y Redes de organizaciones sociales.
Desde la institucionalidad se propuso que las políticas de
seguridad coexistieran con las propuestas alternativas y se creó un
panorama de trabajo múltiple, escenarios de concertación con las
organizaciones sociales, apertura a la construcción colectiva de la
paz local a través de la colaboración en al menos tres estrategias:
•

Represión: Acciones de captura y encarcelamiento de
actores armados, aumento de pie de fuerza, aumento
de penas, diversificación en las medidas de seguridad,
creación de burocracia para la seguridad.
• Inversión social en los estratos económicos bajos: Esto
fue más evidente entre 1991 y 1997 con la intención
de contener más que de dar una respuesta integral y
sostenida en materia de protección y garantía de derechos
sociales. Entre el 1998 y el 2002 se redujo la inversión en
este sentido y entre 2003-2011 los gobiernos locales han
incrementado la inversión social especialmente en materia
de infraestructura educativa y cultural, ampliación de
cupos, equipamientos urbanos en barrios empobrecidos
y mejoramiento en los sistemas de transporte para los
estratos bajos.
• Acuerdos de paz. Todos los gobiernos han ensayado
mecanismos alternativos de justicia que buscan la interpelación
con actores armados básicamente desde dos perspectivas: (1)
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cambiar las armas por alguna oferta educativa y económica
mediante diversos programas. (2) hacer pactos de no agresión,
basados en la preservación de la vida.
El primer pacto de no agresión registrado es aquel que se da
a principios de los años 90 entre la estructura de alias “Lucho” un
antiguo guerrillero del ELN que se había independizado de esta
organización y había conformado las Milicias Populares del Valle
de Aburra, y Pablo Escobar quien se había escapado de la cárcel
la Catedral y enfrentaba una guerra con el Estado. Este pacto tuvo
la característica de ser una decisión autónoma de dos estructuras
armadas que necesitaban alianzas para mantenerse protegidos en
la impunidad y poder mover sus recursos en la ciudad. (Medina
Franco, 2006)
A este, le sigue la alianza que la fuerza pública realizó con
el Cartel de Cali y el grupo denominado Perseguidos por Pablo
Escobar - Pepes, en la que acordaron cercar las posibilidades de
actuación criminal de Escobar. Este fue un pacto que, en lugar
de disminuir los índices de violencia en la ciudad, se convirtió
en una maquinaria dedicada a hacer ejecuciones extrajudiciales,
retaliaciones entre miembros de los carteles, persecución por
parte del cartel de Medellín a miembros de la fuerza pública. 1993
el pacto termina con la muerte de Pablo Escobar y se transforma
en un pacto por el silencio frente a las actuaciones de esos años.
Entre 1994 y 2003 se dio una respuesta importante a la
creciente forma de violencia organizada y constitución de bandas
y combos. A través de la Oficina de Paz y Convivencia4, el gobierno
local promovió la política de “Pactos de no agresión” como
estrategia implementada en el reconocimiento factores objetivos
que facilitaban la existencia de grupos armados, de una deuda
social del Estado con los jóvenes de la ciudad y de la necesidad de
atender las expectativas personales de los miembros de las bandas.
Esta Oficina fue creada por el alcalde de Medellín, Luis Alfredo Ramos, en el año 1994
como una estrategia local de atender la participación de jóvenes en grupos armados,
promoviendo acercamientos de orden social en los territorios y de mecanismos
alternativos de justicia.
4
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Estos pactos incluían acuerdos sobre el ejercicio de la violencia
y el tráfico y uso de drogas ilícitas en particular, se concertaban
en escenarios comunitarios acompañados de partidos de futbol
y fiestas populares. Adicionalmente, se incluía la participación
de la iglesia católica, quienes actuaban como testigos y además
implementaron estrategias propias para aportar a la solución del
problema en la ciudad como la iglesia.
Pese a las buenas intenciones, los pactos se rompieron
fácilmente, los líderes de las bandas se empoderaron como
interlocutores válidos para el aparato gubernamental, ganaron
capacidad argumentativa que no se tradujo en mayores aportes
a la consolidación de los pactos y la construcción de la paz, sino
que les dio una ventaja para posteriormente hacer negociaciones
con la las AUC que llegaron a la ciudad. En varios aspectos la
estrategia tuvo resultados contrarios y lo que podría ser una forma
de disminuir la violencia, terminó posicionando un actor armado
y validando su convencimiento en el control territorial y social e
inmunidad frente a la justicia.
El siguiente testimonio, expresado Henry de Jesús López,
Alias MI Sangre ilustra lo anterior
“(…) hacemos unos pactos de no agresión, logró tener un
buen impacto y monseñor Darío Monsalve, de la Pastoral Social,
nos pide que extendamos esa experiencia…La idea era convencer
a los jóvenes de sus posibilidades de liderazgo, pero sin dejar
de adoctrinarlos en la guerra contrainsurgente…planificamos
política y socialmente el trabajo en Medellín…Poco a poco nos
fuimos haciendo al control de la ciudad… En la Iglesia nadie sabía
de ese doble trabajo (...). (Restrepo, 2013).
En 2010 personas reconocidas de la ciudad promovieron un
pacto que tenía como objetivo alentar a los jefes de las Bacrim5
que actuaban en la ciudad para que cesaran los enfrentamientos,
sacaran a la población civil de la confrontación y abrir caminos
para encontrar salidas jurídicas a su situación legal. Este pacto
Bandas criminales. Denominación que dio la Policía Nacional a las organizaciones
neoparamilitares.
5
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tuvo la misma suerte que los anteriores.
El pacto más reciente que se conoce es el pacto entre los jefes
de grupos armados sobrevivientes en la ciudad. En los últimos años
ha ocurrido una disminución notoria en las cifras de homicidios y
de acuerdo para respetar los territorios que controlan los combos
que le rinden cuentas a cada una de estructuras armadas. Es un
pacto que, según analistas y expertos en el tema, responde a un
acuerdo entre Urabeños, la oficina de Envigado y más de 350
bandas (Revista Semana, 2013b).
Dicho acuerdo, bautizado por analistas de la ciudad como
el “pacto de fusil” implicó respetar las zonas donde opera cada
una de las estructuras, detener asesinatos, respetar las finanzas
criminales de cada estructura, garantizar las fronteras invisibles.
Sobre este asunto no existe consenso, la institucionalidad no
acepta pública ni oficialmente que los actores armados existentes
en la ciudad realicen este tipo de acuerdos y mucho menos que
esto sea convalidado por las comunidades. Para las autoridades
lo objetivo y verificable es la reducción de homicidios. (Revista
Semana, 2013a)
g) Fronteras Invisibles
Los grupos armados tienen el control territorial de diversas
maneras, la actualidad una de las manifestaciones de ello son las
fronteras invisibles. Estas afectan a las comunidades e implican
enfrentamientos, balas perdidas, microtráfico, reclutamiento de
niños y jóvenes, y rentas ilegales al comercio y a transportadores.
(Ruiz, 2010)
El control que ejercen los actores armados implica la
movilización de la población. El acceso y tránsito por los barrios
son pactados y autorizados por quien ejerce el poder.(Centro
de Estudios de Opinión, 2010) Se hacen retenes para investigar
quién se transporta en el transporte público o vehículos privados
desconocidos, que alimentos se distribuyen y cuáles son los
proveedores de los comerciantes. Es el ejercicio del dominio en
toda la extensión de la palabra.
100

Los efectos de este modelo de distribución del territorio son
similares a los impactos de las minas antipersonal. están diseñadas
para impactar a quien cruzar algunos lugares, no discriminan
entre combatientes y civiles, generan desplazamiento forzado o
emplazamientos producen miedo en las comunidades, afectan la
vida escolar y las pocas opciones de recreación.
SEGURIDAD PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA

L

a Medellín actual no logra transformaciones de fondo, a
pesar de la innovación, sus premios y reconocimientos,
no logra parar los ciclos de violencia y generar esperanza en sus
habitantes. La ciudad sigue acostumbrándose a la victimización,
a la existencia de grupos armados que vinculan niños y niñas y
renuevan maquinarias y fuerza de trabajo liberada por la falta de
oportunidades y desconocimiento de los múltiples factores que
producen y reproducen la violencia.
Colombia se encuentra cerca de lograr acuerdos de paz con
guerrillas históricas como las FARC y el ELN. Uno de los puntos
de la agenda de diálogos es el fin del conflicto armado interno y
con ello se espera una verdadera transformación en la situación
del país y una nueva oportunidad para trabajar en la violencia
que afecta a las ciudades. Vista la historia de Medellín, el conflicto
armado es sólo la punta del iceberg.
Desde que inició el registro de víctimas en Colombia se
han reconocido un poco más de 8 millones de personas afectadas
directamente en el conflicto armado por hechos como secuestros,
asesinatos selectivos, acciones bélicas, ataques a bienes, acciones
terroristas, masacres, desapariciones forzadas, violencia
sexual, desplazamientos forzados, uso de minas antipersonal y
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Hechos que se han
causado por acciones bélicas degradadas, infracciones al DIH,
emergencia de actores con diversas posiciones e intereses en los
territorios y otras complejidades.
Con tal cifra de víctimas y más de 50 años de permanente
confrontación, Colombia requiere una salida negociada al conflicto
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de manera urgente. Hechos como el desplazamiento forzado han
generado crisis humanitarias, millones de personas sin sus tierras,
arraigo e identidad campesina. El 81% de las muertes causadas
en el conflicto armado han sido civiles6, la violencia sexual ha
sido usada como estrategia de guerra (Corporación Humanas,
2013) y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes uno de los
delitos con mayor subregistro (Coalición contra la vinculación de
niños niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Comisión
Colombiana de Juristas, 2013).
Como se ha explicado, simultáneamente con el conflicto
armado, Colombia ha vivido, bajo la violencia armada organizada
incubada en ciudades grandes como Medellín. Ambos escenarios
representan los principales referentes comportamentales para las
nuevas generaciones ya que la memoria familiar y personal está
cargada de historias de violencia. Los niños y las niñas de sectores
populares, empobrecidos, con escasos recursos económicos,
carencia de oportunidades y falta de condiciones materiales
para la sobrevivencia tienen el acecho de la criminalidad como
aparente oportunidad de reconocimiento personal y adquisición
de ingresos.
Los distintos procesos de Desmovilización, Desarme y
Reinserción - DDR, tanto de grupos guerrilleros como de grupos
paramilitares si bien han servido para desescalar el conflicto
temporalmente, no han sido suficientes para terminarlo y mucho
menos para terminar definitivamente la violencia.
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se mantiene
de manera real y simbólica. Para la delincuencia organizada los
niños y las niñas están al centro, aprendiendo la violencia como
método y la resistencia como tragedia.
Así las cosas, en una ciudad en la que la mayoría de su
población actual ha vivido siempre en medio de la violencia, una
desigualdad económica que no ofrece oportunidades protectoras
para la infancia, debe ocuparse de otras violencias tan avasallantes
Esta cifra está calculada por las declaraciones de las víctimas y publicada por el centro
Nacional de Memoria Histórica en la página web: http://www.centrodememoriahistorica.
gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
6
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como la guerra. Entre ellas:
• Modelos patriarcales de ejercicio de la paternidad,
abandono de las obligaciones económicas y afectivas por
parte de los padres.
• Sobrevaloración de la maternidad acompañada
de sobrecarga económica y desconocimiento de la autoridad
materna.
• Violencia intrafamiliar, generalmente basada en
género y motivada por la imposición de roles masculinos
y femeninos asociados a una función proveedora de los
hombres y una cuidadora de las mujeres.
• Un sistema educativo atrasado en términos de
pedagogías diversas. Que se mantiene sobre la base de la
necesidad de cursar áreas básicas mas no de potenciar las
capacidades personales.
• Condiciones de exclusión, inequidad y pobreza
que generan en los nnaj para obtener ingresos.
• Ausencia de recursos económicos que permitan a
los nnaj tener adherencia en ofertas culturales y deportivas
• La herencia emocional de familias que han sido
víctimas en el marco del conflicto armado en hechos que aún
no han sido sanados.
• El desconocimiento de la diversidad en el
desarrollo psicosocial de los y las jóvenes, sus diferentes
vivencias/retos, la construcción de sus identidades. Muchos
conflictos de convivencia cotidiana están mediados por
la falta de respeto, reconocimiento y la valoración de la
diversidad convirtiéndose esta última en factor de exclusión
e inequidad.
La terminación del conflicto armado, no es el fin de la
Violencia. Más allá de la manera como se aborde el problema,
gobierno y sociedad civil coinciden en la necesidad de establecer
políticas públicas en función de atender y resolver los problemas
de violencia de las ciudades. La clave está en el enfoque, los
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recursos, la voluntad política del gobierno y la capacidad de la
sociedad para actuar y movilizarse en torno a ello.
Esta tarea no es fácil, tanto por el nivel de consolidación,
apropiación territorial y de influencia de los actores armados,
como por la debilidad del Estado y el enfoque de sus políticas para
enfrentarlos. Superado el conflicto armado, las situaciones post
conflicto y de violencia armada organizada surgirán como dos
grandes retos para los que se requieren propuestas de seguridad
firmes y contextualizadas con todos los factores que afectan a las
personas.
El modelo de seguridad es técnicamente el mecanismo para
enfrentar la violencia, en Medellín, se ha acudido en los últimos
años al enfoque de seguridad ciudadana haciendo énfasis en la
corresponsabilidad entre ciudadanos y el Estado, específicamente
en la participación y la constitución en sujetos de la acción política
constructores de democracia.
El reto que se tiene actualmente, es reconocer que la
seguridad no es únicamente la lucha contra la delincuencia ni el
conflicto armado urbano en la ciudad que ha existido por más de
50 años, es también la interconexión entre la seguridad ciudadana
y un desarrollo incluyente. Reto que implica ver la seguridad
ciudadana como un ejercicio de relaciones las instituciones del
Estado con el objetivo de brindar seguridad humana desde una
perspectiva integral que beneficie a todos y todas.
Dicha perspectiva requiere la incorporación de diversos
enfoques pues en Medellín la violencia ha puesto a los niños, niñas
y adolescentes como protagonistas, sea por su vinculación o por la
forma en como el conflicto les afecta. Las violencias en la escuela
terminan pareciéndose a las dinámicas de violencia armada
organizada del territorio, las formas de resolver los conflictos se
asemejan a la forma violentas como actúan los grupos armados.
La condición de ser joven ha sido estigmatizada
históricamente y la cercanía entre jóvenes y riesgo, así como la
asimilación perversa entre barrios populares y violencia, deben ser
atendidas promoviendo oportunidades reales que compitan con el
104

éxito de la violencia. Así las cosas, la seguridad y el enfrentamiento
de la violencia tendría que incluir temas de resolución pacífica
de conflictos, atención a los efectos emocionales de la violencia
generalizada, estrategias de autocuidado y potenciar actividades
artísticas que ayuden a desarrollar habilidades para la vida en los
niños y las niñas.
Integrado a los mencionados enfoques, se requiere el
mejoramiento en el conocimiento de los entornos urbanos.
Avanzar en la predicción del riesgo y reconocer lo urbano
como territorio en disputa que demanda una fuerte, decidida
y legítima reacción del Estado con medidas que disuadan a las
personas y contrarresten la oportunidad de la delincuencia. Los
últimos gobiernos lo han intentado apostando al impulso de un
urbanismo social que genere alternativas a la ciudadanía. En ese
marco se encuentras los parques biblioteca y las Unidades de Vida
Articulada7.
Finalmente, es necesario reconstruir la cohesión
comunitaria. Que el Estado reconozca que las comunidades tienen
intereses y fines específicos. La participación ciudadana como
la facultad individual y colectiva de las personas de manifestar
sus intereses y demandas e incidir en la formulación de políticas
públicas y la toma de decisiones gubernamentales. Así mismo, es
necesario que el Estado reconozca el aporte y valor de los procesos
comunitarios culturales de resistencia y resiliencia y les dé un lugar
en la agenda, el presupuesto y lo integre a las políticas sectoriales
como educación, salud, cultura.
La violencia, el poder en el territorio por parte de grupos
armados y la dominación de las mafias tiene salida en la priorización
de intervenciones basadas en seguridad humana, el desarrollo
“Las Unidades de Vida Articulada “UVA”, son intervenciones urbanas ubicadas en
los barrios de la ciudad para el encuentro ciudadano a través del fomento de prácticas
deportivas, recreativas de actividad física saludable; manifestaciones culturales y la
promoción de espacios para la participación comunitaria. En las UVA se articulan
programas y proyectos de administración pública, pero también del sector comunitario
y privado. Son espacios de protección a la vida donde tienen lugar actividades al servicio
de todo el ciclo vital.” http://www.inder.gov.co/index.php/Escenarios/Unidades-deVida-Articulada-Comunidad-UVA/
7
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humano sostenible y el respeto por los derechos humanos con
enfoques diferenciales. El Estado necesita menos armas y más
decisiones asertivas estructurales, duraderas e inclusivas.
Para tal salida, Medellín cuenta con importantes e históricas
experiencias sociales y comunitarias de construcción de espacios
de organización y participación para reducir violencia, generar
procesos de autogestión, con fuertes capacidades y dispositivos de
orden cultural, educativo, económicos y ambientales que deben
ser reconocidas.
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VIOLÊNCIA E TRABALHO: O CASO DAS
EMPREGADAS DOMÉSTICAS NO BRASIL
Jean François Mayer 1

INTRODUÇÃO

V

ilma Souza é uma mulher negra, nascida no nordeste
— a região mais pobre — do Brasil. Quando se tornou
empregada doméstica, ela repetiu a decisão que a maioria das
mulheres em sua situação toma desde o fim da escravidão. Baseado
em suas experiências diretas das demandas do trabalho doméstico,
o veredicto de Souza é indiscutível. Ela acredita que as empregadas
domésticas no Brasil não são valorizadas e nem respeitadas. Souza
insiste que “é tratada como uma pessoa insignificante [...] e incapaz
de fazer outra coisa” (ver em Garcia-Navarro 2013, pg. 2-3). Souza
considera que essa falta de respeito é a razão pela qual ela tem
grandes dificuldades de conseguir uma remuneração adequada.
Essa declaração é corroborada por Creuza Oliveira, presidente da
Federação Nacional das Empregadas Domésticas (FENATRAD),
segundo a qual o trabalho doméstico no Brasil é uma ocupação
tipicamente caracterizada pela ausência da aplicação de diretos,
por abusos e pela violência (OHCHR 2009).
Do trabalho escravo à peonagem, às linhas de montagem
industriais, ao emprego precário e informal em uma economia
Docente de Ciências Políticas na Universidade de Concordia (Montreal, Canadá).
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globalizada, a violência representa uma dimensão essencial dos
vários tipos de trabalho, ao qual a maioria das pessoas se dedicou
ao longo do tempo. Apesar de existir uma longa tradição de
estudos com ênfase na violência no trabalho, no contexto do
emprego formal — especialmente o industrial — menos atenção
tem sido dada à violência que acontece nos ambientes de trabalho
informal. Esse é o caso dos ambulantes, dos trabalhadores diários
de lavouras e das empregadas domésticas.
Este capítulo examina as principais formas de violência
que afetam as empregadas domésticas no Brasil e analisa de que
maneira os recentes avanços legais voltados para a formalização
do trabalho doméstico impactaram esse contexto. Entre
outras coisas, esse estudo mostra sua significância pelo fato de
aproximadamente seis milhões de pessoas no Brasil estarem
empregadas no trabalho doméstico, cuja maioria esmagadora
(96%) é de mulheres. Um pouco mais de 14% da força de trabalho
feminina está envolvida com o trabalhado doméstico, e a maior
parte delas (65%) é de pretas ou pardas. O trabalho doméstico
sozinho representa a maior fonte de emprego para as mulheres
brasileiras e ele é especialmente importante para as mulheres
pretas e pardas. Além disso, a América Latina é a região do mundo
onde o trabalho doméstico está crescendo mais rapidamente em
relação ao número total de empregos (Tokman 2010, pg. 1; ILO
2013, pg. 3; IBGE 2015). Assim, se revela imperativo estudar a
forma que as trabalhadoras brasileiras são incorporadas a esse
importante segmento do mercado de trabalho, com especial
atenção ao impacto da violência em suas vidas cotidianas.
Nas próximas páginas ofereceremos um breve quadro
para conceituar o trabalho doméstico e a violência. Adiante,
apresentaremos um resumo do trabalho doméstico no Brasil,
examinaremos as raízes e as principais formas de violência e como
elas afetam o trabalho doméstico. Em seguida, analisaremos a
evolução da legislação trabalhista do Brasil, e no que diz respeito
à formalização e à regulação do trabalho doméstico, destacaremos
como as recentes mudanças na legislação trabalhista do país
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podem contribuir para a redução da violência experimentada
pelas empregadas domésticas. Concluímos que, apesar dos
recentes e significativos progressos, ainda falta muito a ser
feito para garantir um ambiente seguro e salários justos para as
empregadas domésticas.
CONCEITUANDO TRABALHO
DOMÉSTICO E VIOLÊNCIA:

D

e acordo com o ILO (2015, pg. 1), as empregadas
domésticas “trabalham para lares particulares,
frequentemente sem termos empregatícios claros, informais
e excluídos de qualquer garantia da legislação trabalhista.”2 O
trabalho realizado pelas empregadas domésticas inclui cuidar
das crianças e dos idosos, cozinhar, limpar e também realizar
jardinagem. Nas décadas recentes, um significativo segmento das
mulheres brasileiras das classes média e alta tem dependido do
trabalho das empregadas domésticas para poder se juntar à força de
trabalho. Como resultado dessa inserção no mercado de trabalho,
essas mulheres transferem seu papel tradicional na família para as
empregadas (Reiter 2008, pg. 80). Esse contexto levou Chen (2011,
página168-9) a argumentar que “as empregadas domésticas prestam
serviços essenciais que permitem que outras mulheres trabalhem
fora de casa, facilitando a operação do mercado de trabalho e o
funcionamento da economia”.
O trabalho doméstico está situado no nexo do trabalho
reprodutivo e produtivo, misturando atividades e responsabilidades
que são comumente associadas ao papel das mulheres na família
e ao emprego (teoricamente) remunerado. Ademais, o trabalho
doméstico não gera nenhum resultado comercial, ficando difícil
analisar formalmente (Moreira Gomes & Martins Bertolin,
2009). O trabalho doméstico costuma ser de natureza informal3
Dado que a esmagadora maioria dos empregados domésticos no Brasil são mulheres,
optamos por recorrer ao gênero feminino quando nos referimos a essa categoria
específica de trabalhadores neste texto.
2
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e precária4 (Troncoso Leone 2010, p. 20-21). Por causa disso, o
trabalho doméstico é desvalorizado e tratado como “invisível”
pelos empregadores e pelos legisladores (Tomei 2011, p. 186). Logo,
o trabalho doméstico tem passado ao largo da legislação trabalhista
nacional, e consequentemente tem sofrido com a ausência de
regulação sobre o ambiente de trabalho e do salário mínimo, assim
como a falta da proteção social oferecida pelos planos da previdência
social, do seguro desemprego, da indenização por demissão etc.
Como especificado no início desse livro, a violência pode
ser conceituada em uma variedade de formas. Por exemplo,
ela é entendida frequentemente como a ameaça ou o uso real
da força, resultando em “lesões, morte, dano psicológico, mau
desenvolvimento ou privação” (Organização Mundial da Saúde –
OMS, em Dahlberg e Krug 2002). Uma perspectiva estrutural sobre
essa questão propõe um foco analítico mais amplo, que inclua
todos os fatores que impedem os indivíduos de melhorarem suas
condições físicas e psicológicas (Galtung, 1969).
Neste capítulo, iremos utilizar a definição abrangente
proposta por Passos de Oliveira & de Oliveira Nunes (2008, p. 30)
do conceito de violência relacionada ao trabalho, isto é:
Quaisquer ações voluntárias de um indivíduo ou de um
grupo contra outro indivíduo ou grupo, que cause danos físicos ou
psicológicos, e que aconteçam no ambiente de trabalho ou no contexto
de atividades relacionadas ao trabalho, [incluindo] todas as formas de
infração dos direitos fundamentais de segurança social e do trabalho.
Isso inclui tratar de forma humilhante ou infantilizar a
empregada, recusar pagar a compensação financeira adequada pelo
O conceito de trabalho informal é usado aqui como: atípico (isto é, meio-período,
temporário ou trabalhar de casa) ou trabalho terceirizado, não protegido ou coberto pela
legislação trabalhista existente por conta da ausência de relação clara entre empregadoempregador que a defina. (Hussmanns 2004, p. 6).
4
A noção de “trabalho precário” se refere ao: trabalho que tem uma duração contratual
limitada, pouco claro sobre a relação de emprego que pressupõe, e no qual as condições
de trabalho são más, incluindo baixos salários, nenhuma estabilidade empregatícia,
nenhum acesso à proteção social e aos benefícios, e pouco cumprimento dos direitos
trabalhistas. (ACTRAV, 2011, p.7).
3
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trabalho realizado, não pagar as contribuições de previdência social
do empregado, não firmar contrato de trabalho adequado, o assédio
sexual, o isolamento e confinamento físico das empregadas etc. Essa
definição é corroborada pelo entendimento de violência no trabalho
da Agência Européia para a Segurança e Saúde no Trabalho (OSHA
2002a, 2002b).
A relação entre a violência e o trabalho tem sido um tópico
de análises acadêmicas. Talvez a mais antiga e mais conhecida
tradição de pesquisa se origina das teorias marxistas, segundo as
quais a violência compreende uma dimensão integral da maneira
com que o modelo de produção capitalista se desenvolve. Mais
especificamente, o marxismo considera que o sistema econômico
capitalista tem como premissa a exploração dos trabalhadores pelos
donos do capital, tendo como resultado o pagamento de apenas
uma fração do trabalho real dos empregados (Marx 1962, p. 29).
Essa extração da mais-valia do trabalho é o que permite que a
burguesia obtenha lucros do processo de produção. Nesse contexto,
“o trabalho é considerado desumanizante, reduzido à mercadoria”
e fonte inerente de violência contra os trabalhadores (Braverman
1977, apud Passos de Oliveira & de Oliveira Nunes 2008, p. 28).
Ainda, a esmagadora maioria dessa literatura permanece
limitada ao mercado de trabalho formal, exibindo uma preocupação
com o emprego nas economias industriais. Sendo assim, apesar da
presença endêmica da violência na situação do trabalho doméstico,
esse fenômeno tem sido negligenciado pelas ciências sociais5.
Isso se deu por conta da natureza informal e precária do trabalho
doméstico, que não se encaixa, em essência, nas construções
teóricas marxistas. O trabalho doméstico também atravessa de
forma frequente e incômoda a fronteira entre as esferas pública e
privada, o que dificulta a compreensão em parâmetros analíticos
moldados pela situação de emprego formal e industrial. Ademais,
a referida natureza “invisível” do trabalho doméstico se dá pelo
fato de que é desvalorizado ou nem é considerado como um
Para uma notória exceção dessa tendência, ver o estudo de Gatmaytan (1997) sobre
violência e trabalho doméstico em relação às Filipinas no mercado internacional
5
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trabalho genuíno pelos empregadores e pela legislação trabalhista.
No presente capítulo, desejamos contribuir para essa literatura por
meio de uma análise da natureza e das ramificações da violência no
trabalho doméstico no Brasil.
RAÍZES E FORMAS DA VIOLÊNCIA NO TRABALHO
DOMÉSTICO NO BRASIL

C

omo mencionado anteriormente, o perfil demográfico
básico dos empregados domésticos no Brasil indica que
sua maioria é de mulheres pretas ou pardas, vindas de um contexto
socioeconômico pobre, com nenhum ou com níveis muito
baixos de formação educacional (Troncoso Leone 2010, p. 8). As
empregadas domésticas frequentemente são das áreas geográficas
mais pobres do Brasil, que em geral são associadas à região
Nordeste. O trabalho doméstico costuma representar a principal
— e às vezes a única — possibilidade de emprego disponível para
centenas de milhares de mulheres que se encaixam nesse perfil.
Empregadas prestam serviços cruciais para as famílias das
classes média e alta, assumindo o trabalho cotidiano relacionado ao
funcionamento do lar e do bem-estar dos seus moradores. Talvez
por essa razão, os dias de trabalho das empregadas costumavam
ser intermináveis até a promulgação da Constituição Brasileira
de 1988. Essa característica foi impulsionada pelo fato da maior
parte das trabalhadoras domésticas “dormirem no trabalho”, isto
é, elas residem na casa de seus empregadores, e ocasionalmente
retornam às próprias residências (Reiter 2008, pp. 74-5). Assim,
era esperado que as empregadas estivessem disponíveis para
trabalhar 24 horas por dia e sete dias por semana. Apesar de,
na teoria, a Constituição de 1988 ter alterado o arcabouço legal,
regulando a jornada de trabalho semanal das empregadas e
impondo o mínimo obrigatório de um dia da semana de descanso,
a situação mudou pouco até a reforma da legislação trabalhista de
2013, que discutiremos adiante (Moreira Gomes 2015, p. 105).
No Brasil, o trabalho realizado pelas empregadas sempre
foi mal remunerado e contava com pouca proteção social. Isso
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se atribuía a dois principais fatores. Primeiro, a maior parte
dos empregadores considerava que havia dado remuneração
significativa na forma de acomodação, alimentação e vestimentas
fornecidas às empregadas domésticas que residiam no trabalho. O
segundo é que, até a Constituição de 1988, elementos da legislação
trabalhista do Brasil, como a garantia do salário mínimo e a
integração ao sistema previdenciário do país, não se estendiam
às trabalhadoras domésticas. Porém, como era o caso da questão
da jornada semanal de trabalho, as previsões legais geralmente
eram ignoradas pelos empregadores e eram desconhecidas pelas
empregadas, que por sua vez não reivindicavam essas garantias.
Em ambas as instâncias, o desprezo dos empregadores
pelas condições legais que regulam o trabalho das empregadas foi
facilitado pela predominância da natureza informal do trabalho
doméstico, assim como o fato de estar no campo das atividades da
esfera privada (Chen 2011, pp. 168, 176; Moreira Gomes 2015, p.
106.). Por outro lado, essas características do trabalho doméstico
no Brasil favoreceram o surgimento de várias formas de violência
relacionadas ao trabalho. Assim, as causas gerais da violência que
afeta as empregadas domésticas podem ser identificadas como:
racismo, discriminação de gênero, pobreza, analfabetismo, assim
como a informalidade e a precariedade do trabalho doméstico.
Atualmente, há uma falta de dados sistemáticos sobre a violência
no ambiente do trabalho doméstico, tanto na forma de estatísticas
confiáveis quanto na forma de entrevistas exaustivas. Neste
contexto, oferecemos uma análise concisa desses fatores causais
nos parágrafos seguintes, mantendo em mente que muitas
instâncias de violência resultam da conjunção de dois ou mais
desses fatores, que estão frequentemente inter-relacionados.
A violência resultante do racismo está enraizada na história
do Brasil. O último país das Américas a abolir a escravidão,
o Brasil dependeu, até 1888, do trabalho escravo da população
negra trazida à força da África para realizar a maior parte do labor
necessário para sua economia baseada na produção agrícola e na
extração de minérios (Klein & Luna, 2009). Desde então o Brasil
vem lidando com o duradouro e multifacetado legado de seu
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passado. Isso é perceptível nas dificuldades persistentes vividas
pelo país de se afastar do mito da democracia racial e de reconhecer
a discriminação racial como um desafio socioeconômico e político
que afeta milhões de brasileiros (dos Santos, 2006).
O legado do racismo fica particularmente claro quando se
trata da violência nas relações de trabalho no ambiente doméstico,
que perpetuam muitos dos traços relacionados à exploração do
trabalho escravo dos negros até 1888. De fato, após a abolição da
escravidão, a maioria esmagadora da população negra masculina
continuou trabalhando no campo ou se mudou para áreas urbanas,
onde geralmente foi incorporada à economia informal. Enquanto
os homens encontravam emprego como trabalhadores não
qualificados, a principal oportunidade para as mulheres negras
era o trabalho doméstico, tradicionalmente associado ao trabalho
escravo feminino (Moreira Gomes & Martins Bertolin 2010, p.134). Isso levou a perpetuação de preconceitos e de muitas práticas
violentas resultantes da escravidão.
Talvez a manifestação mais tangível dessa violência decorra
das práticas de segregação física contra as empregadas domésticas
pretas e pardas. Por exemplo, por muito tempo foi exigido que
elas usassem a entrada e o elevador de serviço — em vez de os
principais — dos prédios onde trabalhavam (Sheriff 2001, p. 124).
Ademais, as empregadas que moram no emprego costumam
viver em quartos pequenos adjacentes à cozinha e afastados das
acomodações principais da casa dos empregadores (Reiter 2008, p.
81). As empregadas normalmente não compartilham as refeições
ou se sentam à mesa com seus patrões, apesar de realizarem as
tarefas mais íntimas da residência, como cuidar das crianças,
dos idosos, dos doentes ou dos incapacitados. Essas práticas
segregacionistas estabelecem e demonstram a assimetria de poder
existente entre as empregadas domésticas e seus empregadores.
Nessa relação patriarcal, os empregadores, em sua maioria branca,
têm a posição dominante sobre as empregadas, que são pretas e
pardas.
Esse contexto estrutural é remanescente do tempo da
escravidão e sugere que “as trabalhadoras domésticas são
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consideradas propriedade da família para a qual trabalham”,
e que as horas intermináveis trabalhadas, frequentemente em
troca de uma pequena ou de nenhuma remuneração seria então
normal (Moreira Gomes & Martins Bartolin 2010, p. 13). Sheriff
(2001) sugere também que a segregação é baseada em um medo
persistente entre os empregadores brancos de classes média e
alta de uma “poluição racial”, isto é, que a “branquitude” de suas
famílias possa ser diminuída por meio do casamento inter-racial.
Esses elementos estruturais são fontes da violência contra as
empregadas e eles resultam na humilhação e na depreciação das
empregadas domésticas, assim como na desvalorização do seu
trabalho.
Essa relação desigual de poder é reforçada de forma
constante pelos elementos discursivos. Por exemplo, os
empregadores frequentemente infantilizam suas empregadas,
insistindo em chamá-las de “menina”, mesmo que elas já sejam
mulheres adultas. Essa prática reduz as empregadas domésticas
“ao status legal de um menor de idade e retira delas o status de
pessoa autônoma que sabe o que é bom para si” (Reiter 2008, p.
79). Muitos empregadores recorrem aos insultos e aos comentários
depreciativos. Alguns desses qualificadores têm conotação racial,
como: macaca, preta fétida, preta suja, etc. Enquanto outros se
referem a percepções que datam do período da escravidão,
relativas a certos traços físicos e mentais supostamente inerentes
às empregadas domésticas, como: preguiçosa, incapaz, alguém
que não sabe fazer as coisas corretamente, etc. (OHCHR 2009;
Reiter 2008, p. 77-80; Ferreira dos Santos 2011, p. 2610). É comum
também a falta de elogios ou agradecimentos às empregadas
por seu trabalho (Scheper-Hughes 1992, p. 120). Isso cria um
contexto em que o trabalho das empregadas parece desapreciado
ou até não reconhecido – exceto quando as coisas não são feitas
de acordo com o gosto dos empregadores, e elas são repreendidas
com a declaração de que “o trabalho foi mal feito”. Comentários
abusivos e degradantes, assim como um ambiente de trabalho
tenso e sombrio, representam as causas mais comuns de violência
psicológica contra as empregadas domésticas brasileiras.
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Outra prática relecionada ao legado da escravidão é a de
não oferecer remuneração financeira pelo trabalho realizado
pelas empregadas. Esse problema é especialmente comum
para as empregadas que residem no trabalho, pois estão mais
propensas a ver seus empregadores contarem como salário a
acomodação, a alimentação e o vestuário que eles fornecem.
Assim, eles pagam muito pouco ou até mesmo nada (Chen 2011,
p. 170). Isso constitui uma situação paradoxal, considerando que
as empregadas que moram no trabalho estão essencialmente
prisioneiras no seu ambiente de trabalho, assim trabalham mais
horas do que as que não moram no trabalho e mereceriam um
pagamento consideravelmente maior. Essa retenção parcial ou
completa do salário pago pelo trabalho realizado é acompanhada
da ausência de contribuição ao plano de previdência social, tanto
pelos empregadores quanto pelas empregadas.
Esses elementos financeiros constituem outra fonte de
violência contra as empregadas domésticas, que é generalizada.
Dados indicam que em 2013, 73% das trabalhadoras domésticas
empregadas no mercado informal recebiam menos que um salário
mínimo legal (IBGE 2015, Tabela 7.3.1). Ademais, até 2009, mais
de 70% das empregadas não contribuíam para a previdência
social, um número que caiu para 60% em 2014 (IBGE 2015, Tabela
4.7). Isso pode ser explicado, em grande parte, pelo fato de que,
até 2013, aproximadamente 70% das trabalhadoras domésticas
estavam ativas no mercado informal. Outra explicação vem da
percepção comum entre os empregadores de que as empregadas
domésticas são propriedade da família, e assim, elas não têm
direito de reivindicar remuneração por seu trabalho (Moreira
Gomes & Martins Bertolin 2010, p. 12-3).
As empregadas domésticas brasileiras trabalham em um
ambiente ambíguo, marcado pela familiaridade, pelo preconceito,
pela informalidade e pela precariedade. Uma das principais
manifestações desse ambiente é a caracterização das empregadas
domésticas pelos empregadores como “praticamente da família”.
Nesse contexto, é comum que as empregadas jovens se refiram
a sua empregadora como “minha tia” (Ferreira dos Santos, p.
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2608). Isso é bastante simbólico e representativo dos limites mal
definidos entre o trabalho produtivo e reprodutivo exercido pelas
empregadas.
Essa situação fica ainda mais complicada por conta de
concessões pontuais de presentes que empregadores fazem às
empregadas, o primeiro esperando a gratidão e a lealdade do último.
Porém, as empregadas frequentemente estão pouco predispostas
a adotarem ou demonstrarem esses sentimentos, por ressentirem
as condições financeiras precárias e o contexto psicológico difícil
que caracterizam seu ambiente de trabalho (Sheper-Hughes 1992,
p. 114-7). A familiaridade é também utilizada pelos empregadores
como uma razão para justificar os baixos salários. Ainda, certos
elementos indicam que as empregadas domésticas não se deixam
enganar pelas aparências de familiaridade e de intimidade, como
aponta uma empregada citada em Reiter (2008, p. 80). Ela explica
que seus empregadores:
Sempre dizem que eu sou quase da família, mas eu não
acredito nisso. [Os empregadores] dizem isso, sobretudo quando
queremos ser pagas. Porém, eu sei que não pertenço à família,
porque se [eu pertencesse], eu poderia sentar à mesa com eles e
poderia entrar na casa pela porta da frente.
Um exemplo notável da violência cotidiana e familiar
vinculada ao trabalho doméstico no Brasil é percebido nas
mencionadas intermináveis horas de trabalho impostas pelo
trabalho doméstico até recentemente. De fato, o padrão
empregatício praticado para as empregadas era baseado em dois
cenários principais: as empregadas domésticas morariam na casa
dos seus empregadores ou fora dela. Por mais que qualquer uma
dessas opções seja a escolhida, se esperava que as empregadas
estivessem disponíveis 24 horas por dia e os sete dias da semana.
Isso se deu, entre outras coisas, pelo fato que uma das dimensões
principais do trabalho doméstico no Brasil é cuidar da família do
empregador, o que significa cuidar das crianças pequenas durante
o dia, mas também durante a noite.
Esse contexto estrutural favorece o isolamento das
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empregadas domésticas de seus familiares e de seus colegas.
Isso fica particularmente marcado entre as empregadas que
moram nas casas dos empregadores, estando também mais
vulneráveis aos “abusos físicos e sexuais e às condições de vida
mais pobres, incluindo a falta de privacidade” (Chen 2011, p.
170). As empregadas que moram no trabalho são, na prática,
prisioneiras de seus empregadores, estando apartadas das suas
famílias e trabalhando sozinhas. Esse ambiente ambíguo, familiar
e informal, constitui uma das principais causas da violência
multifacetada praticada contra as empregadas, que vão desde o
abuso físico e psicológico à privação financeira, assim como a
negação dos direitos trabalhistas e sociais.
Outra forma de violência gerada pelo trabalho doméstico,
afeta particularmente mais de 470.000 adolescentes e crianças
que trabalham como empregadas domésticas. De acordo com
Creuza Maria Oliveira, presidente da FENATRAD, o emprego de
pessoas com menos de 18 anos “leva à exploração, porque impede
que essas crianças estejam na escola. Ademais, elas recebem
uma remuneração inferior à exigida por lei.” (em ECODEBATE
2009). As empregadas domésticas jovens estão mais propensas
do que as adultas a morarem na casa do empregador, e assim
ficam mais vulneráveis às várias formas de violência e exploração.
Na maior parte das vezes, essas crianças trabalham sem receber
qualquer compensação além da comida, da acomodação e das
roupas de trabalho, fornecidas por seus empregadores e que são
contabilizadas como salário suficiente. Creuza Oliveira equipara
essa situação à escravidão (OHCHR 2009).
Ainda, essas formas de violência que afetam as crianças
trabalhadoras domésticas frequentemente passam despercebidas
ou são ignoradas pela sociedade brasileira, “uma vez que ela não
considera isso algo tão ruim, e às vezes considera uma alternativa
aceitável à fome e à miséria que afetam muitas crianças e jovens”
(de Mello Chermont 2004, p.1). Essas crianças e adolescentes, que
representam um pouco mais do que 10% da força de trabalho
empregada no serviço doméstico, são consequentemente privadas
da educação, somado ao fato de serem financeiramente explorados
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e vítimas de violência física e psicológica.
Certamente, uma das principais formas de violência contra
as empregadas domésticas, incluindo as crianças e os adolescentes,
é a violência física. Exemplos de maus-tratos são abundantes.
Ferreira dos Santos cita jovens negras empregadas domésticas
que denunciam serem agredidas repetidas vezes por seus
empregadores “ao ponto de deixar marcas” e serem fisicamente
abusadas pelos filhos dos seus empregadores (Ferreira dos Santos
2011, pg. 2608-11). A natureza informal do trabalho doméstico faz
com que seja extremamente difícil avaliar com exatidão o número
de empregadas vítimas de maus-tratos físicos. Porém, algumas
provas sugerem que atos de violência física não são incidentes
isolados, mas na verdade são comuns, afetando especialmente as
empregadas que moram na casa dos empregadores.
Isso fica evidente quando levamos em consideração a
violência de gênero, e mais especificamente, a violência sexual.
Valeria Ribeiro Corrossacz argumenta que a violência sexual
contra as empregadas domésticas é generalizada no Brasil (citado
em Kubik Mano 2013, p.1). Ribeiro Corrossacz descobriu que é
considerado habitual para os jovens, sobretudo, para os jovens
brancos de classe média ou alta, terem sua iniciação sexual com
suas empregadas. Ela acrescenta que a violência sexual desse
tipo é tida como normal e é aceita como algo comum, inerente
ao serviço das empregadas, e como tal, não é particularmente
chocante, embora seja às vezes considerado deplorável. Somado
a isso, em relação à violência sexual — incluindo o assédio e o
estupro — as empregadas domésticas frequentemente têm medo
de denunciar seus empregadores, temendo perder sua fonte de
emprego (Moreira Gomes & Martins Bertolin 2010, p. 16).
Pesquisas disponíveis indicam que na maioria esmagadora
dos casos, os empregadores e as empregadas tendem “naturalizar”
as várias formas de violência que afetam o trabalho doméstico
(Reiter 2008). Essa atitude pode ser diretamente atribuída às já
mencionadas causas estruturais da violência, mas também pode
estar ligada às formas desiguais com a que a legislação trabalhista
tratou o trabalho doméstico até recentemente. Analisaremos,
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na próxima seção, de forma concisa a evolução da legislação
trabalhista no que diz respeito ao trabalho doméstico.
TRABALHO DOMÉSTICO E AS REFORMAS NA
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

A

s lacunas na legislação trabalhista do Brasil têm sido
um dos maiores impedimentos à formalização do
trabalho doméstico. Esse problema é particularmente relevante à
situação em questão nesse capítulo. De fato, os esforços de pôr
fim no problema da violência no trabalho sofrem com a falta de
elaboração e de implementação adequada da legislação trabalhista
do Brasil, no que diz respeito ao ambiente doméstico.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por anos foi
caracterizada por permitir essas lacunas na proteção legal do
trabalho doméstico, sobretudo por causa, como já mencionado,
do status ambíguo do trabalho doméstico. Como o trabalho
doméstico é realizado no ambiente informal e familiar da
residência do empregador, a intimidade inerente a esse contexto
levou a uma percepção generalizada de que os laços que ligam os
empregadores e as empregadas são, em essência, afetivos em vez
de profissionais (Poblete 2015, p. 5). De fato, como é no caso da
maioria dos países, o lar no Brasil foi por muito tempo considerado
“fora dos limites da inspeção e da vigência da legislação trabalhista”
(Chen 2011, p. 176).
De acordo com essa percepção, a legislação trabalhista
brasileira por muito tempo vem hesitando em reconhecer a
existência de uma relação de trabalho entre os empregadores e as
empregadas, e assim as trabalhadoras domésticas permaneceram
excluídas das proteções financeiras, físicas e psicológicas
garantidas pela legislação trabalhista e do sistema de previdência
social do país (Tomei 2011, p. 186). Foi apenas em 1972 que a CLT
incluiu uma lei garantindo alguns direitos básicos às empregadas
domésticas, como o direito a 20 dias de férias por ano, o acesso
ao sistema público de previdência social e o direito à carteira
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de trabalho assinada6. A Constituição de 1988 garantiu ainda o
direito ao salário mínimo, à folga semanal remunerada, ao aviso
prévio, ao 13º salário, às férias anuais remuneradas e à licença
maternidade (Htun 2002, p. 737; Moreira Gomes 2015, p. 105). Em
2006, uma nova lei proibiu que os empregadores considerassem
a alimentação e a hospedagem das empregadas como parte do
salário, assim forçando os empregadores a pagar integralmente o
soldo das empregadas que moram no local de trabalho (Tomei
2011 pp. 206-7). Essa nova lei também introduziu uma dedução
no imposto de renda dos empregadores que pagassem ao menos
um salário mínimo e o fundo garantia da empregada. Esse
incentivo fiscal buscava primeiramente promover a formalização
do trabalho doméstico.
Ainda assim, a maior parte desses elementos da legislação
trabalhista brasileira, pertinentes ao trabalho doméstico,
permaneceu mal implementada e ineficaz em alcançar os objetivos
pretendidos. Essa situação pode ser atribuída a uma conjunção de
dificuldades: os empregadores, em geral, se recusam a obedecer aos
princípios da lei, as empregadas, em grande parte, desconhecem
a existência dessas disposições legais, e assim não podem exigilas; e o Estado se provou hesitante em implementar esses aspectos
da legislação trabalhista. Como resultado, as trabalhadoras
domésticas não gozam dos mesmos direitos trabalhistas que
a maioria das categorias profissionais da economia formal do
Brasil. Ao mesmo tempo, a proteção formal contra a violência no
trabalho permanece intangível para as empregadas.
Esse contexto mudou gradualmente durante o governo dos
presidentes Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (20102016), ambos do Partido dos Trabalhadores (PT). Os governos
do PT se mostraram mais receptivos à situação das empregadas
e buscaram trazer essa categoria de trabalho para o âmbito da
No Brasil, a carteira assinada representa o principal instrumento de inclusão dos
trabalhadores no mercado formal de trabalho e permite que os indivíduos tenham
acesso a vários programas governamentais de proteção, como o seguro desemprego,
o seguro por invalidez, a pensão para os dependentes, a capacitação profissional, a
previdência social etc.
6
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economia formal do país. Nessa perspectiva, talvez a mudança
mais importante na legislação trabalhista no que diz respeito ao
trabalho doméstico aconteceu em 2013. A aprovação de uma
Emenda Constitucional ao artigo 7º da Constituição garantiu às
trabalhadoras domésticas todos os direitos concedidos aos outros
trabalhadores do país. Isso significou mudanças radicais para as
empregadas domésticas e para seus empregadores, como: jornada
semanal de trabalho de 44 horas, com garantia de pagamento de
hora-extra; garantia do salário mínimo; o seguro desemprego; a
participação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
a garantia de acesso ao sistema público de previdência social etc.
(UNWOMEN, 2013). Além disso, o governo federal promoveu
uma campanha nacional para implantar essas mudanças legais,
por meio da ampla divulgação da Emenda e de suas consequências
concretas e imediatas para as empregadas domésticas e para seus
empregadores.
À época da elaboração desse capítulo, ainda era difícil
avaliar o impacto dessa Emenda na formalização do trabalho
doméstico e na redução da violência no trabalho para as
empregadas. Entretanto, certos indícios pontuais sugerem que os
efeitos dessa mudança legal foram profundamente sentidos tanto
pelas empregadas quanto pelos empregadores. De fato, o aumento
dos gastos resultantes dessas mudanças legais aparentemente
levou muitas famílias de classe média a limitarem o número de
empregadas domésticas (Nolen, 2013). Essa foi uma das grandes
fontes de descontentamento da classe-média com a presidente
Dilma Rousseff durante seu segundo mandato. Além disso, o
contínuo crescimento econômico que marcou o Brasil de 2003
a 2014, ofereceu novas oportunidades de emprego no ramo
de serviços para as empregadas. Esses fatores, entre outros,
poderiam ter causado uma migração substancial de trabalhadoras
do contexto doméstico para outros tipos de emprego no ramo
de serviços, onde o trabalho é entendido como menos exigente
(Garcia-Navarro, 2013).
Porém, dados preliminares sugerem que esse não foi o
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caso. Os números de empregos domésticos e a porcentagem de
mão de obra empregada no trabalho doméstico se mantiveram
relativamente estáveis depois da aprovação, em 2013, da Emenda
Constitucional (IBGE 2015). Isso pode ser atribuído às dificuldades
econômicas enfrentadas pelo Brasil em 2014 e em 2015. De fato,
a recessão que afetou o país naquele momento provavelmente
limitou as oportunidades alternativas para as empregadas no
ramo de serviços, e fez com que a renda estável proveniente do
trabalho doméstico se mostrasse atrativa para muitas, sobretudo
tendo em conta as novas proteções e garantias legais concedidas
pela Emenda de 2013.
CONCLUSÃO
Nesse capítulo, apresentamos marcos conceituais a fim
de fornecer um melhor entendimento dos principais elementos
que sustentam o trabalho doméstico e a violência no trabalho.
Em seguida, examinamos as raízes e as principais formas de
violência no trabalho doméstico no Brasil. Percebemos que as
origens da violência no trabalho doméstico são múltiplas, das
estruturais às comportamentais, e têm várias faces, entre as quais
as formas financeiras, psicológicas e físicas, e em particular, as
sexuais. O principal desafio para esse tipo de estudo decorre da
ausência de dados sistemáticos sobre a violência no trabalho em
ambientes domésticos. Então, as evidências anedóticas ainda são
as principais fontes de informação sobre esse fenômeno. A análise
oferecida nesse capítulo pretende compensar — em parte, pelos
menos — essa limitação, oferecendo um quadro geral da situação
da violência no trabalho doméstico no Brasil.
A mencionada Emenda Constitucional de 2013 pode
transformar o trabalho doméstico e, contribuir para a redução
da violência no trabalho. Porém, mesmo com os progressos
recentes na legislação trabalhista, ainda falta muito a ser feito para
garantir um ambiente seguro e salários justos para as empregadas
domésticas. Sobretudo, no que diz respeito ao cumprimento
efetivo desses dispositivos legais pelos empregadores e pelo
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Estado, que ainda permanece insuficiente. Sendo assim, muitas
empregadas ainda não têm acesso aos direitos trabalhistas básicos
e às garantias socioeconômicas asseguradas pela legislação
trabalhista do país. De fato, muitas delas não estão sequer cientes
dessas garantias legais.
As mudanças legais de 2013 podem resultar numa redução
da violência no trabalho para Vilma Souza e para milhões de
outras empregadas domésticas brasileiras, que agora podem
exigir condições de trabalho melhores e uma remuneração justa
pelo seu trabalho. Contudo, ainda resta muito a ser feito para que
se possa completar a transição do trabalho doméstico do setor
informal para o setor formal da economia. Nessa perspectiva,
um dos principais desafios do governo brasileiro é o de extirpar o
trabalho doméstico do lugar onde a violência física e psicológica
é “normalizada” e invisibilizada. Cumprir essa tarefa é a chave
para melhorar as condições de vida e de trabalho de milhões de
mulheres brasileiras pretas e pardas no Brasil.

128

BIBLIOGRAFIA
Braverman, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do
trabalho no século XX, Rio de Janeiro: Zahar, 1977.
Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV). Policies and Regulations to
Combat Precarious Employment, 2011. Disponível em: <http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/-actrav/documents/
meetingdocument/wcms_164286.pdf>. Acesso em 6 novembro de 2015.
Chen, Martha Alter. “Recognizing Domestic Workers, Regulating
Domestic Work: Conceptual Measurement, and Regulatory Challenges”,
em Canadian Journal of Women and the Law, 2011 - Vol. 23, No. 1, p.
167-184.
Dahlberg, Linda L; G. Krug, Etienne. “Violence – a global public health
problem.” em World Report on Violence and Health, editado por Etienne
G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi, e Rafael
Lozano. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2002.
De Mello Chermont, Leane Barros. O Trabalho doméstico e a violência
contra a criança e o adolescente. 2004. Disponível em: <https://www2.
mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/14/doutrina_violencia_
domestica_dra_leane.pdf>. Acesso em 5 de novembro de 2015.
Dos Santos, Sales Augusto. “Who Is Black in Brazil? A Timely or a False
Question in Brazilian Race Relations in the Era of Affirmative Action?”.
Em Latin American Perspectives, 2006 - Vol. 33, No. 4, p. 30-48.
Ecodebate. Trabalhadoras domésticas lutam contra violência e
exploração infantil, 2009. Disponível em: http://www.ecodebate.com.
br/2009/04/27/trabalhadoras-domesticas-lutam-contra-violencia-eexploracao-infantil/>. Acesso em 5 de novembro de 2015.
European Agency for Safety and Health at Work (OSHA). “Bullying
at Work”, em Factsheet, 2002a - No. 23. Disponível em: <https://osha.
europa.eu/en/tools-and-publications/publications/factsheets/23>.
Acesso em 5 de novembro de 2015.

129

______________.. “Violence at Work”, in Factsheet, 2002b - No. 24,.
Disponível em: <https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/
publications/factsheets/24>. Acesso em 5 de novembro de 2015.
Ferreira dos Santos, João Diógenes. “Os Contornos da Violência contra
Jovens Trabalhadoras no Espaço Doméstico”, em Museu Pedagógico,
2011 - Vol. 9, No. 1, pp. 2605-2618.
Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research.” Journal of Peace
Research 1969 - 6(3): p. 167-191.
Garcia-Navarro, Lourdes. “We Are Not Valued”: Brazil’s Domestic
Workers Seek Rights”,2013. Disponível em: <http://www.npr.org/
sections/parallels/2013/05/27/186722882/Brazils-Domestic-WorkersContinue-Fight-For-Fair-Treatment>. Acesso em 2 de novembro de
2015.
Gatmaytan, Dan. “Death and the Maid: Work, Violence, and the Filipina
in the International Labor Market”, em Harvard Women’s Law Journal,
1997 - Vol. 20, p. 229-261.
Htun, Mala. “Puzzles of Women’s Rights in Brazil”, em Social Research,
2002 - Vol. 69, No. 3, p. 733-751.
Hussmanns, Ralf. Defining and Measuring Informal Employment,
Bureau of Statistics, ILO, 2004. Disponível em: <http://www.ilo.org/
public/english/bureau/stat/download/papers/meas.pdf>. Acesso em 6
de novembro de 2015.
International Labor Organization (ILO). Momentum Grows for Domestic
Workers Legislation, 2013. Disponível em: <http://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_208727/lang--en/index.htm>.
Acesso em 2 de novembro de 2015.
________________. Who Are Domestic Workers?, 2015. Disponível
em: <http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_209773/lang--en/index.
htm>. Acesso em 8 dezembro de 2015.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Pesquisa Nacional
130

por Amostra de Domicílios (PNAD), 2ª dição. 2013. <http://www.ibge.
gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2013/
sintese_defaultxls.shtm>. Acesso em 18 de dezembro de 2015
____________. Mercado de Trabalho, 2015. Disponível em: <http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/mapa_mercado_
trabalho/default.shtm>. Acesso em 20 novembro de 2015.
Klein, Herbert S., Francisco Vidal Luna. Slavery in Brazil. Cambridge:
Cambridge University Press, 2009.
Kubik Mano, Maíra. Violência sexual contra domesticas é folklore no
Brasil, afirma pesquisadora, no Blog Carta Capital, 2013. Disponível
em:
<http://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/noticiasviolencia/22112013-violencia-sexual-contra-domesticas-e-folclore-nobrasil-afirma-pesquisadora/>. Acesso em 6 de novembro de 2015.
Marx, Karl. Le manifeste du Parti communiste, Paris: Union Générale
d’Éditions, 1962. (original de 1847).
Moreira Gomes, Ana Virgínia. “La tensión persistente entre los derechos
de las trabajadoras domesticas y los de las familias empleadoras… Brasil
y Argentina en espejo”, em Cuadernos del IDES, 2015 - No. 30, pp. 103107.
-Moreira Gomes, Ana Virgínia, e Patrícia Tuma Martins Bertolin.
Regulatory Challenges of Domestic Work: The Case of Brazil, LLDRL
Working Paper Series, Working Paper No. 3, McGill University,
2010. Disponível em: <https://www.mcgill.ca/lldrl/files/lldrl/Gomes_
Bertolin_WP3.pdf>. Acesso em 6 de novembro de 2015
Nolen, Stephanie. In Brazil, Domestic Worker Laws Rattle Middle Class
Families”, em The Globe and Mail, 2013. Disponível em: <http://www.
theglobeandmail.com/news/world/in-brazil-domestic-worker-lawsrattle-middle-class-families/article15558324/>. Acesso em 2 novembro
de 2015.
Office of the High Commissioner, United Nations Human Rights
(OHCHR). Creuza Oliveira, A Domestic Workers in Brazil, 2009.
131

Disponível
em:
<http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DRCCreuzaOliveira.aspx>. Acesso em 2 de novembro de 2015.
Passos de Oliveira, Roberval; Nunes, Mônica de Oliveria. “Violência
Relacionada ao Trabalho: uma proposta conceitual”, em Saúde e
Sociedade, 2008 - Vol. 17, No. 4, p. 22-34.
Poblete, Lorena. “Modos de regulación del trabajo domestico”, em
Cuadernos del IDES, 2015 - No. 30, p. 3-10.
Reiter, Bernd. Negotiating Democracy in Brazil: The Politics of Exclusion,
Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008.
Scheper-Hughes, Nancy. Death Without Weeping: the Violence of
Everyday Life in Brazil, Berkeley: University of California Press, 1992.
Sheriff, Robin E. Dreaming Equality: Color, Race, and Racism in Urban
Brazil, New Brunswick: Rutgers University Press, 2001
Tokman, Victor. Domestic Workers in Latin America: Statistics for New
Policies, WIEGO Working Paper, 2010. Disponível em: <http://wiego.
org/sites/wiego.org/files/publications/files/Tokman_WIEGO_WP17.
pdf>.Acesso em 2 de novembro de 2015.
Tomei, Manuela. “Decent Work for Domestic Workers: Reflections
on Recent Approaches to Tackle Informality”, em Canadian Journal of
Women and the Law, 2011- Vol. 23, No. 1, pp. 185-211.
Troncoso Leone, Eugenia. O perfil dos trabalhadores e trabalhadoras
na economia informal, OIT Brasil, Série Grabalho Decente no Brasil,
Working Paper No. 3, 2010. Disponível em:
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/employment/pub/
perfil_trabalhadores_247.pdf>. Acesso em 6 de novembro de 2015.
UNWOMEN. Domestic Workers Gain Equal Rights in Brazil, 2013.
Disponível em: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/4/
domestic-workers-gain-equal-rights-in-brazil>.
Acesso em 2 de
novembro de 2015.
132

133

DEMOCRACIA E VIOLÊNCIA
NA JAMAICA
Horace Levy1

INTRODUÇÃO

U

m exame da violência subnacional no contexto do
moderno movimento em direção à democracia — e
sua recente expressão de governança — levará, acreditamos, a uma
discussão interessante. Isso é, pelo menos, o que será explorado no
presente trabalho a respeito da experiência jamaicana de violência
civil. Esperamos também que o caso jamaicano, influenciado
pelo movimento em direção à governança democrática, irá
ecoar e encontrará paralelo no que vem ocorrendo no Brasil,
em El Salvador e em outros lugares da América Latina, embora
tenhamos que deixar esse estudo para outros deem continuidade,
incluindo o uso da abordagem empregada aqui.
A ideia de estudar a violência subnacional é seguida, por
exemplo, por Arias (2013) em um estudo comparativo entre
duas regiões do Rio de Janeiro. Ele não só investiga a história
dos fatores-chaves, como também busca identificar padrões
potencialmente aplicáveis a outros lugares2. Os padrões são objeto
Docente do Departamento de Sociologia, Psicologia e Serviço Social da Universidade
das Índias Ocidentais, Campus de Mona, Jamaica.
2
Arias, Enrique Desmond. “The Impacts of Differential Armed Dominance of Politics
in Rio de Janeiro, Brazil”. Studies in Comparative International Development 48: 263284. 2013.
1
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de grande interesse, neles é possível identificar as relações de
violência entre o Estado e as gangues, em seus diferentes níveis, e
também as alianças (relações de cooperação) entre os principais
atores dos dois lados do conflito. Crucial para dar significado e
direção a essas relações é o pertencimento ao conjunto de atores
que formam essas alianças. Aqui temos uma pequena enumeração:
os partidos políticos (no governo e na oposição), a polícia (ou as
forças de segurança, podendo incluir o Exército), o mercado, a
sociedade civil e as gangues, mas isso não é o suficiente. Como no
caso jamaicano, e complicando mais o cenário, temos mais de um
partido e importantes diferenças ideológicas entre eles; diversas
gangues e tipos diferentes de gangues, e a evolução dos seus
comportamentos. Essas variações não cabem em padrões simples.
A democracia é um contexto que tem como base o desejo
— comum a todos — de definir livremente o rumo de suas vidas,
o que implica na exclusão da violência. Porém, contrário a esse
desejo, a violência deseja impor um caminho de ação. Isso fica
mais claro quando a força física é usada na esfera política, tendo
consequências militares.
Entretanto, a violência civil não pode ser esquecida. No
Brasil, a violência civil se desenvolveu concomitantemente ao
processo de democratização e ao desmantelamento da ditadura
nos meados dos anos 1980 (Houston, 2008); na Jamaica, ela teve
início logo após a primeira eleição nacional com voto universal,
em 1944, e tomou força com a Independência, 18 anos depois.
Isso pode estar relacionado ao fato de que foi da disputa política
que a democracia se apropriou primeiro, e apenas gradualmente,
quando os direitos civis e a justiça social também começaram
a ser exigidos, que a democracia amplia ou falha em ampliar
seu alcance, e a economia que o capitalismo ainda nem havia
considerado (exceto entre os socialistas) como uma área legítima
de seu exercício. Assim, a violência “institucional” persistente nas
“democracias” gera conflitos civis.
Do crescimento da democracia se desenvolveu, histórica
e logicamente, o desafio de substituir o governo rígido pela
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governança, significando que o governo dividiria com o setor
privado e com a sociedade civil a administração da vida pública.
Essa parceria não é aceita com facilidade na maior parte dos
Estados, uma vez que são controlados por classes ou raças (ou
classe de uma raça) pouco dispostas a dividir o poder com seus
rivais mais fracos. Porém, a governança possui termos que todos
podem aceitar. Ela expressa e faz prosperar os ideais democráticos
do respeito mútuo e da igualdade, e busca soluções por meio da
cooperação e da união, em vez do confronto, da divisão e do
conflito.
Considerando que o crescimento da democracia e o
movimento em direção à governança têm sido processos graduais,
estendendo-se por muitas décadas, devemos então voltar nossa
atenção para seu desenvolvimento histórico, para que possamos
entender os papéis desempenhados pelos principais atores. O
Estado é o principal ator, porque possui o monopólio do uso das
forças armadas para garantir a ordem pública e a força da lei. Existe
uma estreita relação entre o Estado e os partidos políticos, porque
o partido no poder canaliza os recursos públicos para aqueles que
o apoiam. Além disso, a governança começa a assumir um papel
importante, assim como o setor privado (agora publicamente,
pois antes atuava de forma secreta por meio de “conexões”) e a
sociedade civil.
Identificamos os partidos políticos como centrais para o
movimento em direção a uma democracia mais ampla, pois os
Estados não são homogêneos. É preciso manter em mente que
os partidos políticos, que hoje controlam os Estados, se forjaram
sob a pressão das revoluções do século XVIII, com esse mesmo
propósito de servirem como canais para a democracia. Porém, o
Estado democrático acabou dominado pelos mais escolarizados,
articulados e mais preparados das classes média e alta, que
usam o Estado para defender seus interesses em detrimento de
os da maioria, formada pelas classes mais baixas, cuja rebeldia
lhes garantiu uma função democratizante e provavelmente sua
existência. Isso é de certo o porquê de os governos resistirem
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à governança, e por que as atitudes e as ações dos partidos que
formam o governo e a oposição são fundamentais para a questão
da violência.
A história da experiência jamaicana se divide em dois
períodos diferentes com dois ápices. O primeiro período se
iniciou com a primeira eleição nacional com voto universal, em
1944, e alcançou seu clímax nas eleições e na quase guerra civil de
1980. Os principais acontecimentos políticos desse período foram
extensivamente documentados. O que será apresentado nesse
artigo é um breve destaque de alguns traços dos quais, quando
comparados com o segundo período, emergem semelhanças
e diferenças, que serão significativas para trazermos à tona a
violência subnacional do país e suas causas.
O segundo período se estende de 1981 a 2010 e suas
atuais consequências. Reflexões sobre a parte mais importante
desse último período, isto é, a partir de 1995, são baseados em
minha própria pesquisa qualitativa de 19953, na de 1999-20004,
e na mais recente de 2011-20125, e na minha participação como
observador na Iniciativa de Gestão da Paz (Peace Management
Initiative - PMI), de 2002 até a presente data, cujos detalhes serão
apresentados mais a diante. Os dois períodos com certeza foram
duas fases de um só movimento que trouxe a Jamaica à atual
situação: imersa em uma cultura de violência civil e com índice de
homicídios alto em nível mundial.
A referida pesquisa de 2011-2012 se deu sob a égide
e a direção do Instituto de Justiça Criminal e Segurança da
Universidade das Índias Ocidentais (Institute of Criminal Justice
and Security of the University of the West Indies), do campus
Mona, porém foi conduzida pela equipe da PMI. Seu objetivo era
Levy, Horace. They Cry “Respect”: Urban Violence and Poverty in Jamaica. Rvsd ed.
Kingston: University of the West Indies Press, 2001.
4
Levy, Horace. “Corner Crews at War and Peace in August Town.” Artigo apresentado
na 2ª Conferência Internacional sobre Crime no Caribe. University of the West Indies,
Kingston, 2001.
5
Levy, Horace. “Youth Violence and Organised Crime in Jamaica: Causes and Counter
Measures”. Kingston: Institute of Criminal Justice and Security, University of the West
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investigar a relação entre violência juvenil e o crime organizado
nas áreas metropolitanas, a fim de estabelecer bases para uma
alternativa à pesada ênfase dada pelas forças de segurança à
política de mano dura. As descobertas sobre os “grupos de defesa”,
que não satisfazem os critérios para que sejam enquadrados como
gangues criminosas que buscam enriquecimento, têm implicações
relevantes nesse artigo.
PROCESSOS HISTÓRICOS: PRIMEIRO PERÍODO

P

oliticamente, esse período é reconhecido pela alternância
de poder entre os dois principais partidos políticos, por
uma democracia firme, com eleições realizadas de forma justa e
com regularidade; pela saída da Federação das Índias Ocidentais,
em 1961; pelo acordo com FMI (Fundo Monetário Internacional),
em 1977; pela formação de comunidades “guarnição” e pelo
confronto do capitalismo com socialismo dos anos 1970. Para o
propósito deste artigo, os dois últimos conjuntos de eventos e o
que os antecedeu são objeto do nosso interesse: o crescimento e
o impacto da abordagem de “poder acima da política” iniciada
pelo Partido Trabalhista Jamaicano (Jamaica Labour Party - JLP),
e o uso da violência pelos dois partidos como instrumento de
manutenção e de conquista do poder estatal, que começou de
maneira leve, mas cresceu de forma acentuada e em número de
homicídios nas últimas duas décadas desse período (1944-1980).
O uso da violência teve início, ironicamente, com o
desenvolvimento da democracia arrancada à força do poder
colonial britânico por meio da rebelião trabalhista (1934-1939).
Para que, logo após a primeira eleição geral de 1944, membros
do então vitorioso Partido Trabalhista Jamaicano — partido que
apesar de seu nome era aliado ao grande negócio — iniciasse
a perseguição das reuniões do partido rival, o autodeclarado
socialista, Partido Nacional Popular (People’s National Party PNP), que resistiu também na base da força. Assim, com barulho,
paus e pedras, a organização retaliatória do PNP, a Fighting 69, fez
com os partidos políticos espalhassem os primeiros ovos do que
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se tornaria uma epidemia.
A abordagem do “poder primeiro” começou com a maneira
que o líder de um dos partidos escolheu os candidatos para a
primeira eleição geral. Alexander Bustamante, o autodeclarado
“chefe” do JLP, selecionou a dedo os 29 candidatos do seu partido.
Esse tipo de regime autocrático, cujo Bustamante continuaria a
exercer por duas décadas, prejudicou o JLP por anos. Norman
Manley, do rival Partido Nacional Popular (PNP), permitiu
candidaturas apenas daqueles constituintes com um mínimo
de três grupos partidários necessários. Como resultado, para os
32 assentos na Câmara dos Deputados6, apenas 19 candidaturas
foram para frente. Naturalmente o JLP levou as eleições, contudo
outros fatores tiveram impacto, como Bustamante equiparando o
socialismo do PNP ao comunismo — “Se você possui duas vacas,
o governo pegará uma”.
Derrotado na eleição seguinte também, o PNP foi em fim
capaz de, em 1954, ganhar uma eleição nacional, mas apenas
depois de expulsar quatro proeminentes marxistas do seu alto
escalão, assim mudando sua imagem “socialista”, e adotando o
ethos de vencedor de eleição e pró-negócio do seu rival, o que
aumentou sua filiação partidária.
A disputa dos partidos por membros foi o que gerou a maior
parte da violência em 1940/50, mas que, em escala, poderia ser
considerada como “normal” para uma nova nação. Outra questão
é a violência — mapeada por Sives de 1944 a 2007 (2003, 2010)7
— usada como ferramenta pelos dois partidos políticos. Central
a essa prática foi a mudança da violência para as comunidades,
levando a formação das primeiras comunidades “guarnição”
nos meados dos anos 1960, e sua multiplicação por toda cidade,
alcançada em 1970. A primeira “guarnição” foi Tivoli Gardens,
Eaton, George E.” Alexander Bustamante and Modern Jamaica”. Kingston: LMH
Publishing Ltd, 1995.
7
Sives, Amanda. “The Historical Roots of Violence in Jamaica: The Hearne Report 1949”.
In Understanding Crime in Jamaica: New Challenges for Public Policy. Editado por
Anthony Harriott2003. Kingston: University of the West Indies Press; 2010. Elections,
Violence and the Democratic Process in Jamaica, 1944-2000. Kingston: Ian Randle
Publishers.
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uma obra do seu representante no Parlamento, Edward Seaga do
JLP. A maioria das outras guarnições se criou durante o mandato
do ministro Micheal Manley, líder que levou o PNP à vitória em
1972. Com Seaga substituindo-o em 1980.
As guarnições se formaram inicialmente8 porque a residência
nos apartamentos construídos pelo governo era reservada aos
apoiadores do partido que estava no poder. Eram garantidas aos
moradores, além da moradia gratuita, água, energia, segurança
contra estupros e contra os ataques das gangues armadas pelos
políticos (que, desse modo, empurraram as gangues para uma
disputa política muito mais ampla). Essa valiosa segurança (uma
segurança também para o partido, pois garantia votos para a
reeleição) foi explicitamente defendida por Seaga.9
A realidade da guarnição em sua faceta sombria é descrita
em um Relatório Nacional posterior: um lugar onde qualquer um
que tente opor-se, suscitar oposição ou organizar-se contra o partido
dominante estará definitivamente em perigo de sofrer danos sérios a
sua propriedade ou a sua integridade física, assim tornando muito
difícil manter a residência na área, se não impossível.10 Outros
Relatórios Nacionais (1993, 1997, 2002)11 ligavam as “guarnições”
aos partidos políticos e ao seu “tribalismo”.
Assim, com esses mecanismos de controle, a “guarnição”
torna-se um espaço totalitário, como aponta Mark Figueroa.12
Com as fronteiras defendidas pela força, como no caso específico
da Tivoli Gardens, que se tornou um estado paralelo, onde o Estado
Por vias formadoras posteriores ver em: Chevannes, Barry. “The Formation of Garrison
Communities”. Artigo apresentado no Simpósio de Desenvolvimento Social e EstadoNação. University of the West Indies, Mona, Jamaica, 1992.
9
Seaga, Edward. “Putting my career and life on the line”, Daily Gleaner, September 29,
3. 1994.
10
Report of the National Committee on Political Tribalism, 1997, section 28, 11.
11
Report of the National Task Force on Crime (conhecido como “Wolfe Report”). 1993.
Kingston: (not published); Report of the National Committee on Political Tribalism. 1997.
Kingston: Jamaica Information Service; Report of the National Committee on Crime and
Violence. 2002. Kingston: Jamaica Information Service
12
Figueroa, Mark. “Garrison communities in Jamaica 1962-1993. Their growth and
impact on political culture.” Artigo apresentando no Symposium Democracy and
Democratization in Jamaica, Fifty Years of Adult Suffrage, at the University of the West
Indies, Kingston, Dezembro de 1994. p 6-7.
8
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central perdeu o monopólio da violência legítima. O efeito foi que
as guarnições arrastaram mais de uma dúzia de distritos eleitorais
ao “mainstream do sistema político jamaicano” e “deixaram sua
marca na textura política, na sociedade e na cultura jamaicanas”.13
Com as guarnições levando a cabo as ações em “campo”, a
ideologia da Guerra Fria levou ao confronto entre o capitalismo
e o socialismo nos anos 1970. A violência impulsionada pelo
JLP com a ajuda da CIA e dos métodos da mídia aperfeiçoados
na deposição do presidente do Chile, Salvador Allende, e a
retaliação do governo do PNP com a ajuda de Cuba. O Exército
e a polícia, embora oficialmente neutros, uniram-se ao partido
da oposição, como também fez a maior parte do setor privado
que havia migrado ou acumulado bens escassos. O setor privado,
desse modo agravou as dificuldades econômicas impostas pela
aprovação do governo Manley das condições do FMI – drástica
desvalorização monetária com consequentes dificuldades para
a classe trabalhadora — abalando o “socialismo democrático”
do PNP. O clímax foi a guerra civil virtual de 1980 e a eleição
de outubro, deixando 889 mortos, cerca de 600 desses em um
alvoroço político-partidário com incêndios e tiroteios.
O aspecto importante dos conflitos de 1970 foram os
papéis desempenhados pelos partidos políticos, pelas forças de
segurança e pelo setor privado. Os dois últimos se alinharam ao
partido da oposição, que formaria o governo de 1980. Somado
a isso, os três últimos anos dessa década foram marcados por
um “recrutamento” das comunidades e da sociedade como um
todo para um ou para outro lado da divisão político-partidária.
A combinação do socialismo de Manley, apoiado no seu carisma,
com a intensa hostilidade do partido da oposição levou a sociedade
inteira ao extremo. Os partidos políticos comandavam tudo, até
as denominações das igrejas eram determinadas pelas bandeiras
partidárias. A imprensa, impressa ou eletrônica, era abertamente
Ver também em Figueroa, Mark and Amanda Sives “Garrison Politics and Criminality
in Jamaica: Does the 1997 Election represent a Turning Point?” In Understanding Crime
in Jamaica: New Challenges for Public Policy, editado por Anthony Harriott. Kingston:
University of the West Indies Press.
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partidarizada, refletindo a desmobilização da sociedade civil
no cenário nacional, apesar atuação das entidades de bem-estar
social, como o Exército da Salvação.
O Estado, já no fim dos anos 1990, havia assumido a
direção do desenvolvimento comunitário de Bem-Estar Social da
Jamaica (Jamaica Welfare), iniciado em 1938 por N.W. Manley
com uma ONG independente, e que em 1960 foi enfraquecida
pelo controle excessivo instituído por Seaga, então ministro do
Desenvolvimento Social.14 A Social Action Center — principal
ONG de desenvolvimento comunitário — organizava as
cooperativas de trabalhadores dos três maiores estados produtores
de cana-de-açúcar, porém, em 1970 acabou sofrendo um grande
retrocesso com a interferência do Estado. No alinhamento das
comunidades guarnições com um ou com outro partido político,
sempre esteve presente ligação dos políticos com os líderes das
gangues criminosas. A realidade desse primeiro período era: o
alinhamento completo da sociedade aos partidos ligados à violência
e à criminalidade. E a suas continuidades tiverem um importante
impacto no segundo período.
PROCESSOS HISTÓRICOS: SEGUNDO PERÍODO

E

Esse período testemunhou a alternância do poder entre
os dois principais partidos políticos, mas não com a
mesma regularidade de antes, os oitos anos do JLP foram seguidos
de 18 anos do PNP, e por mais quatro anos sob o JLP (chefiado
por Bruce Golding, que havia retornado ao país após um período
de pausa para começar o Movimento Democrático), e desde
janeiro de 2012 de volta ao PNP; e a liberalização da economia e as
inquietações financeiras de 1990; o fim do acordo com FMI, e em
2013, o retorno; a queda e a interrupção da violência relacionada
às eleições; a incessante escalada de homicídios e também de
mortes pelas mãos da polícia; até a culminante extradição de
Christopher ‘Dudus’ Coke.
Levy, Horace. “Jamaica Welfare, Growth and Decline”. Em: Social and Economic
Studies 44: 2 & 3. 1995.
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O foco deste artigo será os três últimos itens e o que está
por trás deles: o partidarismo, tanto entre as comunidades
combatentes quanto entre os eleitores; a sociedade civil se
interessando pela governança; o fracasso da polícia, sob o
peso da sua tradição paramilitar, em instituir o policiamento
comunitário; a incapacidade do Estado de promover o necessário
desenvolvimento nas comunidades marginalizadas; e o relativo
sucesso da Iniciativa de Gestão da Paz e das entidades semelhantes
que buscavam afastar as gangues das comunidades. A abordagem
adotada será:
•
•

•

Rastrear o movimento de violência civil durante o
período;
Destacar os papéis da polícia, dos partidos políticos,
da sociedade civil e das comunidades, as guarnições
em particular, no processo e no resultado final, e a
extradição de Coke em maio de 2010;
Comparar a atuação dos principais atores nesse período
com os períodos anteriores;

1. O aumento de homicídios e quatro intervenções
O número de homicídios em 1980 era de 400 por ano, a
uma taxa de 20/100.000 habitantes, mas em 2009 havia triplicado
e alcançando a taxa de 63/100.000 habitantes. Nessa primeira
década, líderes combatentes da batalha de 1980 foram caçados
pela polícia e fugiram da ilha para Cuba, mas acabaram nos
Estados Unidos, junto com aqueles que foram diretamente para
o país. Lá eles criaram um conjunto de “posses” sanguinárias, e
por algum tempo, um próspero comércio de drogas por meio do
qual enviavam dinheiro de volta à Jamaica, possibilitando que as
gangues locais traçassem um caminho de parcial independência
em relação aos partidos políticos. Os anos 1990 testemunharam
o incessante crescimento do número de homicídios, que chegou
ao ápice no final da primeira década dos anos 2000. Se o gráfico a
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seguir15 se referisse aos números desde 1962, ano em que o número
de homicídios foi de 3,9 por 100.000 habitantes, o aumento seria
muito mais drástico.
O crescimento do número de homicídios teve seus momentos
e espaços de queda, resultado de vários tipos de intervenções. A
primeira queda, já no final dos anos 1990, deu-se por conta de
um contrato de remodelação de um hospital que o governo fechou
com as duas gangues da região, com intuito de prover segurança.
Uma das gangues era nada menos do que a gangue associada ao
JLP da Tivoli Gardens, a outra era a rival associada ao PNP na
Matthews Lane, cuja antecessora era a Fighting 69th. O acordo
conjunto levou as duas gangues a uma trégua e a um pacto de
divisão da cidade com finalidades de extorsão. Como esperado, a
trégua teve um efeito negativo: as gangues criminosas assumiram
o esquema de extorsão por toda a ilha. Porém, na cidade isso teve
um efeito positivo também, o arrefecimento dos conflitos entre os
“grupos de esquina”: “Se Dudus [o dono da gangue de Tivoli] pode
fazer isso [com a Matthews Lane]”, eles se perguntam: “Por que a
gente não pode também?”.
Como os referidos acordos demostram, as conexões entre os
partidos políticos e o mundo do crime continuaram bem próximas,
em geral, a corrupção política era desenfreada, e era também notória
ambivalência do Estado ao lidar com a “independência” de Tivoli.
Apesar de as gangues criminosas gozarem de alguma independência
por causa dos rendimentos no exterior, elas continuaram fechando
contratos para realização de obras em estradas, reparos em canais
de esgoto, remodelamento de prédios, assim controlando a oferta
de emprego em bases partidárias. Elas também recebiam assistência
jurídica em seus inevitáveis processos judiciais. Os grupos de
esquina, junto com criminosos violentos, eram usados para garantir
que as comunidades votassem pelo candidato do partido, ou eram
mandados para onde fosse detectado apoio fraco ou hesitante, para
aplicarem pressão com braço armado.
United Nations Development Programme. Caribbean Human Development Report
2012, p 21
15
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Gráfico 1: Taxas de homicídios no Caribe.

United Nations Development Programme. 2013. Caribbean Human Development Report
2012, p 21.

A segunda desaceleração do número de homicídios foi
resultado da vontade dos dois partidos políticos de ter, em 2002,
uma eleição geral pacífica, e da criação da Iniciativa de Gestão da
Paz (PMI). Assim, naquele ano e no ano posterior, o número de
homicídios diminuiu em 15%. A PMI funciona como uma entidade
da sociedade civil, com ampla participação do clero, de intelectuais
e do diretor da Fundação para Resolução de Conflitos (Dispute
Resolution Foundation), e isso sem qualquer direcionamento do
governo — apesar de ser mantido e ser (sub) financiado pelo Estado
— é uma combinação da esfera estatal com sociedade civil. A sua
responsabilidade, bastante incomum para uma agência do estado
que não versa sobre segurança, era evitar ou neutralizar os conflitos
nas comunidades por meio do diálogo. A PMI foi amplamente
responsável pela queda de 42% no número de homicídios em
quatro dos seis distritos policias da capital Kingston, entre 2005 e
2009, enquanto nas outras partes do país o número de homicídios
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estava alcançando picos. Avaliações independentes apontam16 que
a PMI tem grande parte do crédito dessa queda.
Gráfico 2: Homicídios nas Divisões de Polícia em Kingston Central, Leste e Oeste; e
St. Andrew Central

'O que a PMI constatou, sendo confirmado por pesquisas
subsequentes17, foi que grande parte da violência era consequência
da função de proteção exercida pelos “grupos de esquina” contra
os ataques das comunidades alinhadas ao partido político rival.
Esses foram os produtos finais da violência política das décadas de
1960 e 1970. Esses grupos, quando armados, foram responsáveis
por homicídios, como as estatísticas evidenciam.
Por outro lado, por mais que eles pudessem pressionar
as mercearias para prover itens de mercado ou de às vezes se
envolverem em roubos fora da comunidade, eles não se envolviam
em estupros, assassinatos por encomenda, extorsão ou no
comércio de drogas e armas. Não eram gangues criminosas no
sentido estrito, que buscam riqueza e poder por meios ilícitos.
Essa é uma distinção contraditória que a maior parte da polícia
McLean, Andrew. 2009. Assessment of Community Security and Transformation
Programmes in Jamaica. Kingston: UNDP & the Planning Institute of Jamaica, 2013.
(não publicado)
17
Ver na nota 3 anterior.
16
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não aceita e que muitos outros consideravam improvável, mas que
é muito importante, pois difere do comportamento delinquente
do qual a juventude é frequentemente acusada, ou das escolhas
premeditadas de adultos, que juris e juízes punem de forma severa.
Concretamente, significa que temos que olhar para aqueles que
estão envolvidos na violência na comunidade de maneira diferente
dos “criminosos endurecidos” que devem sentir o pleno peso da
lei. O que implica em uma abordagem completamente diferente,
como a que a PMI utilizou.
Sem a presença ou qualquer ligação com a polícia, a PMI
entrou em uma área abalada por tiroteios para conversar
separadamente com os grupos combatentes, persuadindo-os a
conterem os disparos e se reunirem em um quarto de hotel para
conversar. Isso foi entendido como uma demonstração de algo que
eles mais valorizavam: o respeito18, e por essa razão eles atenderam
ao pedido. Claro que com um grande jogo de culpas, arrastando
as negociações por semanas ou meses até uma trégua final ou um
acordo formal fossem alcançados.19 A disposição não partidarizada
da PMI em ajudar com os pedidos de competições de futebol,
de eventos culturais, de projetos de criação de pequenas aves, e
de formação em habilidades de comércio ou de alfabetização —
coisas humanas muito comuns, mas que a exclusão social havia
negado — coincidia com os desejos da juventude de um futuro
melhor para ela e para seus filhos. Em essência, os jovens queriam
o fim da interminável guerra, e precisavam de aconselhamento,
que outra equipe da PMI forneceu para aqueles traumatizados
pela morte violenta de familiares ou de amigos próximos.
Outra intervenção importante em relação à violência foi o
Comitê Consultivo Eleitoral (Electoral Advisory Committee ECA) uma proposta de Seaga que data de 1970, e que, em 2006, se
torna a Comissão Eleitoral da Jamaica (Electoral Commission of
Jamaica - ECJ). Por meio do poder legislado, que o EAC exerceu
duas vezes em 1997, ao evitar uma eleição imprópria e fraude
James Gilligan. Preventing Violence. London: Thames & Hudson, 2001.
Levy, Horace. Killing Streets and Community Revival. Kingston: Arawak Publications,
p 88. 2009.
18
19
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na urna de votos, obteve-se o seguinte resultado: a violência na
época das eleições foi praticamente eliminada. A particularidade
da EAC/ECJ e a origem de sua efetividade foram por conta da sua
composição, formada por oito membros: membros da sociedade
civil, dos quais foi selecionado o presidente, superando o número
de membros representantes dos partidos políticos. Contando
com um extraordinário presidente e respondendo diretamente
ao Parlamento, a EAC/ECJ foi ajudada por uma tradição em que
Parlamento sempre aceitou suas recomendações. Essa foi outra
aliança sociedade civil-Estado.
A última intervenção veio da polícia. A sua abordagem ao
aumento das taxas de homicídios, de início, foi a de manter o
direcionamento do Estado e da sua própria origem colonial. A
Jamaica Constabulary Force (JCF), a polícia jamaicana, nasce
em 1867 no encalço de uma grande rebelião, sendo moldada no
exemplo da força paramilitar britânica na Irlanda.20 Um século
depois, quando o crime começou a crescer, a orientação do
primeiro-ministro foi “não aceitar nenhuma ação, nem interpretar
nenhuma boa vontade”, em outras palavras a mensagem era: atirar
primeiro, perguntar depois. Em 1974, sob a administração do
PNP, o primeiro-ministro assinou o Ato de Supressão do Crime
(Suppression of Crime Act), que deu à polícia poderes excessivos
para realizar buscas, apreensões e detenções. Porém, acabou
substituído por conta dos abusos e violações à Constituição, mas
somente em 1993, depois de reforçar ainda mais o padrão de ação
paramilitar da Constabulary. O número anual de mortes causadas
pela polícia, com uma grande parte delas sendo execuções
extrajudiciais, é um indicativo desse padrão – com um assustador
número de 355 mortes em 1984, de cerca de 150 em 1990, e uma
média de 245 em cada um dos sete anos anteriores a 2014.
Assim, as tradições paramilitares permanecem dominantes
e contribuem para o clima de violência no país, apesar do
policiamento comunitário ter sido introduzido em 1990, e de
milhares de policiais, homens e mulheres terem sido treinados,
Harriott Anthony. Police and Crime Control in Jamaica: Problems of Reforming ExColonial Constabularies. Kingston: University of the West Indies Press, 2000.
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o policiamento comunitário ainda é desprestigiado pela
cultura dominante. A confiança construída com os moradores
da comunidade acaba destruída em minutos quando as
forças paramilitares, usando táticas de extermínio, invadem
as comunidades sem qualquer aviso. Mais de uma dúzia de
esquadrões especiais foram criados nas duas últimas décadas do
século passado, refletindo as características reativas dos métodos
das forças armadas e a falta de uma estratégia pensada. O British
Chief Constable ressaltou isso em seu Review sobre a força policial
em 199121, assim como apontou o relatório do juiz presidente,
Lensley Wolfe22. Os acontecimentos de maio de 2010 e dos meses
seguintes acentuaram esses aspectos.
3. Tivoli Gardens
Devemos entender melhor essa comunidade antes de nos
concentrarmos no processo de extradição do seu líder. A Tivoli
Gardens abriga cerca de 16.000 pessoas em edifícios no sudeste
da capital Kingston. Sob a liderança e por conta da entrada de
Edward Seaga no Parlamento, a Tivoli Gardens cresceu como uma
comunidade altamente organizada, com líderes jovens no esporte,
na cultura e na educação. E, por vários anos, até meados de 2009,
era organizado, em uma via bem no limite de sua fronteira, um
baile popular de dança que reunia centenas de pessoas de outras
partes da cidade, tanto do centro quanto do subúrbio.
Politicamente, a Tivoli Gardens era alinhada ao Partido
Trabalhista Jamaicano e foi seu principal reduto, desenvolvendo
uma reputação de violência pela qual, mesmo na história de áreas
de intenso conflito, destacava-se. Isso foi resultado das batalhas
com as comunidades vizinhas e também dos confrontos com as
forças de segurança, que em várias ocasiões buscavam penetrar
em suas protegidas fronteiras. Era senso comum, e foi confirmado
no julgamento de Dudus, que sua gangue — que dominava
Tivoli — estava comercializando armas e drogas. A proximidade
Hirst, M. J. Review of the Jamaica Constabulary Force. 1991. (Sem data de publicação.)
Report of the National Task Force on Crime. 1993.
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de Tivoli do porto facilitou esse comércio, que aparentava ser
conduzido em escala internacional, pois muito pouco da carga era
distribuída localmente.
O controle de Dudus sobre a Tivoli era forte. Com o apoio
que deu àqueles que precisavam de dinheiro para operar uma
barraca no grande mercado da região, e para pais que precisavam
de ajuda para arcar com a educação dos filhos, ele ganhou o
coração da comunidade. Acima de tudo, ele garantia a ordem, a
punição rápida e severa a qualquer um culpado de estupro ou de
roubo na comunidade. A afirmação de sua posição se concretizou
quando Seaga, aparentemente incomodado com os crimes das
gangues, fez uma tentativa pública de mandar ao Chefe de Polícia
uma lista com os nomes dos criminosos envolvidos. Confrontado
por Dudus, ele foi forçado a abandonar essa ideia. A estrutura que
Seaga havia criado fugira de seu controle.
.
4. A extradição de Christopher “Duds” Coke
Após o auge do número de homicídios de 2009, com a média
de 4 a 5 homicídios por dia na ilha, a tendência dos cinco meses
seguintes sugeria que 2010 alcançaria um recorde ainda maior.
Entretanto, em agosto de 2009 e nos meses seguintes, dois eventos
incomuns interromperam essa tendência e alteraram o rumo por
completo. O primeiro evento foi o pedido de extradição feito
pelos Estados Unidos, não de um criminoso qualquer, mas de
Christopher “Dudus” Coke, o dono da Tivoli Gardens. O segundo
evento foi que diferente do que era comum nos existentes acordos
de extradição, houve resistência em acatar o pedido por parte do
primeiro-ministro Bruce Golding, membro do parlamento pelo
Partido Trabalhista e representante da Tivoli Gardens.
Essa resistência continuou por nove meses enquanto o
primeiro-ministro tentava várias táticas para evitar a extradição,
mesmo enfrentando uma incansável pressão da sociedade civil. A
posição da sociedade civil era sustentada por uma convicção da
ação criminosa da gangue Shower Posse, liderada por Christopher
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Coke, assim como um enorme temor, compartilhado por muitos,
de que o Estado fosse tomado pelos criminosos, uma vez que a
Shower Posse tinha ligações diretas com os membros do alto
escalão do partido governante, o Partido Trabalhista. Pedidos
de afastamento do primeiro-ministro surgiram, até mesmo de
impeachment, requeridos por uma variedade de associações e
de indivíduos proeminentes do setor privado, das igrejas e das
organizações não governamentais. O único apoio com que Coke
contava era o da população da sua comunidade, para quem ele
havia sido como um padrinho em vários aspectos, como explicado
anteriormente.
A extradição de Dudus para Estados Unidos é frequentemente
creditada à decisão do primeiro-ministro Golding, que por fim,
em maio, ordenou que as forças de segurança entrassem em Tivoli
Gardens e apreendessem Dudus. Porém, o nosso entendimento
e de muitos outros é o de que foi a pressão da sociedade civil,
se aproveitando da brecha aberta pelo pedido de extradição dos
Estados Unidos, que convenceu o primeiro-ministro. A sociedade
civil vinha ganhando força nas três décadas anteriores. Apesar da
ação de Seaga, em 1981, de fechar as cooperativas de produção
de açúcar organizadas pela Social Action Center23, os anos
1980 testemunharam o surgimento silencioso de várias outras
ONGs nas áreas de proteção do meio-ambiente, promoção do
desenvolvimento e dos direitos das mulheres.24 Em 1990, as ONGs
apoiaram a inciativa do governo de reestabelecer o poder dos
governos locais, que havia sido removido pelo regime de Seaga,
e demandaram reformas nessa área. Como a sociedade em geral,
elas clamavam por ações contra a violência, contra o crime e a
favor do respeito aos direitos, por exemplo: seis dos doze membros
do Comitê Nacional criado pelo primeiro-ministro Patterson,
em 1997, que publicou o Relatório sobre Tribalismo Político25,
Levy, Horace. “The Social Action Centre Story, 1958-1998”. In Francis Brown, Suzanne,
ed. Spitting in the Wind: Lessons in Empowerment from the Caribbean. Kingston: Ian
Randle Publishers. p 127-8. 2000.
24
Ver em Levy, Horace. “Community in Jamaica Nation”. Caribbean Journal of Social
Work. 10. Edição Especial, p 136. 2013.
25
Ver na nota 9
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eram membros da sociedade civil, e o setor privado também foi
representado.
Um indicativo revelador do papel da sociedade civil foi o
surgimento de uma coalizão formal das organizações apenas
nove dias após a incursão na Tivoli Gardens, a Coalização
Jamaicana da Sociedade Civil (Jamaica Civil Society Coalition JCSC). Contando 18 membros, somado a uma dúzia de ativistas
e intelectuais reconhecidos, abrangendo não só as comunidades
das ONGs e as igrejas, como também as entidades de terceirização
do setor privado, a JCSC começava a demonstrar um grande
potencial. Suas declarações são publicadas pela mídia e ouvidas
pelo Estado. Outras organizações civis também têm sido mais
ativas nos últimos anos.
A operação conjunta da polícia e das forças militares de
segurança na Tivoli Gardens, em 24 de maio de 2010, foi uma
ação há muito tempo esperada, entretanto foi acompanhada de
execuções extrajudiciais em quantidade de massacre. Os homens
de Tivoli haviam montado barricadas consideráveis, e dois dias
após ação das forças de segurança, eles haviam atacado três
delegacias de polícia próximas à comunidade e incendiado duas
delas. Acreditava-se que inúmeros jovens “shottas” (atiradores) e
criminosos foram atraídos para defender Tivoli por promessas de
dinheiro e também por solidariedade à causa.
A fúria da polícia, por outro lado, deve ser analisada. A
polícia quase nunca conseguia entrar na Tivoli sem que vidas de
civis fossem perdidas e sem que gerasse um constrangimento para
os policiais. A entrada dos soldados da Força de Defesa Jamaicana
(JDF) na Tivoli encontrou forte resistência. Houve intenso tiroteio.
Um soldado foi morto e cerca de 20 foram feridos. Entretanto, as
forças de defesa da Tivoli derreteram rápido, quando morteiros
explodiram no coração da comunidade e ficou claro o tamanho
da força que teriam que enfrentar. Dudus também escapou (e foi
apreendido apenas um mês depois, com um proeminente membro
do clero, supostamente a caminho da embaixada dos Estados
Unidos). A polícia entrou em Tivoli após a incursão dos soldados
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que em dois dias havia deixado 76 civis mortos — o número não
oficial é bem maior — e cinco pessoas desaparecidas (quatro
foram encontradas mortas, a quinta é considera morta também).
De acordo com a estimativa da Defensoria Pública, entre 44 e
81 pessoas foram executadas extrajudicialmente, assassinadas a
sangue frio em suas casas e nas ruas.
.
4. Cinco anos depois - 2015
O clímax de maio de 2010 deveria ser encarado como
um momento de virada para a Jamaica. Uma forte ação contra
a principal guarnição, e que em seu impacto inicial e em seu
seguimento, foi um poderoso passo em direção ao fim da cultura
de guarnição, que havia resultado em 55 anos de violência nutrida
politicamente e que ameaçava à segurança nacional. A sociedade
civil por anos pedia que as guarnições fossem “desmanteladas”.
Porém, qual foi o real impacto naquele momento e como isso foi
usado? Qual foi o seguimento? Esse grande potencial se realizou?
A natureza da operação em Tivoli — a autoridade legítima
impondo um massacre — fez com que as análises e avalições não
fossem tarefas fácies.
Maio de 2010 dependeria, para realizar seu impacto completo,
do que as três forças essenciais — os partidos políticos, a polícia
e a sociedade civil — fariam. A Comissão de Investigação, apesar
de não concluída, deve também ser considerada. A questão então
seria: o potencial foi cumprido nos cincos anos após maio de 2010?
Mais diretamente, qual seguimento foi dado após a operação?
a) O Impacto imediato
O impacto nas áreas centrais da cidade de Kingston foi
imediato e determinante. Assim como a pesquisa de 2011-12 havia
apresentado, as pessoas das áreas centrais da cidade perceberam
claramente os dois lados do que estava acontecendo. Enquanto
denunciavam que os métodos usados na operação em Tivoli
foram de “massacre”, elas reconheciam que pôr fim ao status de
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“acima da lei” da Tivoli era a afirmação da autoridade central do
Estado, e eles aceitariam isso pelo tempo que fosse necessário.
Assim, um idoso de uma comunidade confidenciou a nossa
equipe de pesquisa que no dia exato da incursão, os tiroteios [das
gangues de rua] na rua onde ele morava, pararam e nove meses
depois ainda não haviam voltado. Um homem de outra área
explicitou: “Tivoli sacudiu todas as guarnições, elas morreram
depois da Tivoli.” Se esse foi ou não o caso, foi percebido dessa
forma pelos grupos de esquina, e de fato, o número de homicídios
despencou em mais de 40%, antes de se estabilizar entre 30 e 40 por
100.000 habitantes. De uma taxa de quatro a cinco homicídios por
dia, em 2009, ou de 63 por 100.000 habitantes por ano, os números
de homicídios nos quatros anos e meio seguintes chegaram
a uma média de três homicídios por dia ou de 37/100.000 por
ano. Somente em 2015, as taxas começaram a subir para quatro
homicídios por dia.
Maio de 2010 teve o efeito dramático de dissolver, de um dia
para o outro, a sensação de impunidade que a ausência de uma
autoridade central ativa havia criado.27 Se Tivoli, aonde muitos
criminosos iam se esconder da polícia, não era mais inexpugnável,
a percepção imediata por toda a cidade foi que não seria diferente
para outras gangues e grupos. Havia uma sensação de que com a
derrubada de Dudus uma real mudança social havia acontecido,
e que não haveria mais lugar para “donos”. Seja por medo da
polícia, cuja violência em Tivoli e o seu seguimento foram
sentidos profundamente, ou por uma sensação mais intensa de
mudança, ninguém, pelo menos no âmbito dos grupos de esquina
ou das gangues de rua, queria mais ser chamado de “dono”. Os
criminosos sentiram o abalo e até se afastaram inteiramente da
atividade criminosa.
b) Seguimento policial
Isto leva-nos ao seguimento policial, que sem dúvida
contribuiu para solidificar o impacto da incursão. A operação em
Ver nota 3.
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Tivoli foi seguida de um mês e meio de estado de emergência em
algumas aéreas da região oeste de Kingston (onde se localiza a
Tivoli Gardens), e depois disso, de níveis elevados de policiamento
na forma de rondas e da implantação do toque de recolher.
Isso foi entendido com uma prática adequada para capturar os
responsáveis pelos ataques às delegacias de polícia.
Entretanto, no decorrer dos excessos em Tivoli, que não
foram reconhecidos ou corrigidos pelo governo ou pelo alto
comando da polícia, veio também o alto índice de mortes pelas
mãos da polícia, somado a outras medidas repressivas. “Suspeitos”
indicados e intimados poderiam ficar detidos por semanas sem
qualquer acusação; os bailes noturnos (muito importantes para
a vida social das comunidades) foram proibidos; os apostadores
de calçada foram levados a julgamento e foram multados;
os carrinhos dos vendedores ambulantes foram recolhidos e
despejados. A opressão era nitidamente sancionada pelo Estado. A
polícia desempenhava o autoproclamado papel do novo “homem
mau” das ruas, suscitando um medo que manteve as atividades
das gangues e grupos sob controle.
O que norteou a abordagem geral da polícia foi análise que
identificava as gangues como a causa do problema. As gangues
internacionalmente conectadas, sobretudo aquelas que atuavam
no comércio de armas e drogas, eram poucas na Jamaica,
provavelmente menos que quinze28 ou até dez, e possivelmente
não eram as responsáveis pela maior parte dos homicídios. É certo
que elas deveriam receber um forte policiamento. Entretanto, o
problema central é a visão e o tratamento que a polícia deu às
chamadas gangues de rua, a categoria mais baixa de gangue na
classificação da polícia, ainda que as mais numerosas, o que
coincide com o que a PMI chamava de “grupos de defesa” (defense
crews).
O que faltava na análise da polícia e do governo, até pouco
tempo atrás, era o reconhecimento do verdadeiro caráter dos
Criminologista Anthony Harriott, comunicação pessoal. Em 2009, ele estimou em
cerca de 20. Controlling Violent Crime: Models and Policy Options, Kingston: The
Grace Kennedy Foundation.
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“grupos de defesa”. Como indicado anteriormente, o que definia o
caráter desses grupos era proteção da comunidade e a ausência de
uma orientação criminosa. E isso deveria, naturalmente, definir
a maneira de tratar os grupos de defesa. A polícia trataria esses
grupos da mesma forma que a política de mano dura tratava os
criminosos graves. No pós-Tivoli a pressão da polícia contribuiu
para que os líderes dos grupos de esquina não desejassem serem
donos conhecidos. Porém, isso não foi capaz de pôr fim as
atividades deles, e nem prevenir que os resquícios do domínio de
Dudus se refizessem em gangues rivais.
c) Seguimento Partidário
Não obstante, é flagrante o fracasso de 50 anos da política de
mano dura, que até recentemente era apoiada de forma consistente,
no campo jurídico, pelos partidos políticos. Em 2010, após a
extradição de Christopher Coke, foi introduzida uma legislação
para limitar fianças e para estender períodos de detenção sob a
custódia da polícia. A iniciativa antifiança foi derrotada no ano
seguinte, pois violava a Constituição. Também no ano seguinte
um projeto lei antigangue foi desenhado, e com a oposição
pressionando por ela, acabou aprovada em 2014, porém atraindo
críticas pesadas das entidades de defesa dos direitos humanos e de
outras entidades da sociedade civil.
Em nenhum momento a insuficiência dos métodos usados
pela polícia e apoiados pelos partidos políticos se mostrou
de forma tão clara quanto na Tivoli Gardens e em seu satélite
adjacente, a Denham Town (população aproximada de 7.000
habitantes). Hoje, após cinco anos, a polícia e o Estado ainda
não conseguiram estar à altura do regime de Dudus. Incapazes
de conseguir condenações judiciais dos aliados mais próximos
de Dudus, eles enfrentam agora a presença de quatro gangues
em disputa e envolvidas em roubos na região, somado ao velho
esquema extorsão. A estratégia de “limpar-manter-construir”
demonstrou uma falta de entendimento do que realmente era
necessário. Não é surpresa que muitos moradores de Tivoli não
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tenham dado muita importância à condenação de Dudus por
tráfico de drogas e de armas em uma corte dos Estados Unidos e
desejem voltar aos velhos tempos.
O fracasso dos partidos políticos se deu não só por
conta da promoção do policiamento paramilitar, mas
também e fundamentalmente por não enfrentar a questão do
desenvolvimento socioeconômico das comunidades de baixarenda, e somente em 2015, dar início a uma abordagem social
intervencionista. A criação do Fundo de Investimento Social
Jamaicano (Jamaica Social Investment Fund), em 1996, e mais
tarde do Programa de Segurança e Justiça do Cidadão (Citizen
Security and Justice Programme) financiado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento, pelo Banco Mundial e
pelas nações ricas, tinham o objetivo de atender as necessidades
de infraestrutura das comunidades pobres. Por mais que essas
agências tenham feito um trabalho valioso, elas não entenderam a
necessidade de focar a atenção na juventude em risco e envolvida
na violência.
O Programa de Reforma Comunitária (Community Renewal
Programme - CRP) é uma ilustração clara do fracasso dos dois
partidos. Dois meses após maio de 2010, o primeiro-ministro
instruiu o Instituto Jamaicano de Planejamento que desenhasse
alguma ação de reparação, e o que CRP produziu nos dois anos
seguintes por meio de uma extensa consulta a sociedade civil e
com outras agências estatais, foi o resultado. Entretanto, das mais
de 100 comunidades identificadas por toda a ilha como lugares que
necessitavam de atenção urgente, apenas uma contava com essa
ação. A escolha da administração da época foi pela comunidade
na qual o primeiro-ministro contava com forte eleitorado, uma
clara escolha política.
Confiar na violência policial para manter a lei e a ordem é
o equivalente lógico à posição básica dos partidos políticos. A
alternativa do policiamento comunitário proposta no Relatório
de Wolfe colocaria a polícia em uma parceria democrática com a
comunidade. Porém, as guarnições criadas pelos partidos políticos
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foram forjadas sob a mira da arma do autoritarismo. Assim, a
reforma do governo local, baseada na organização comunitária29,
se deu lentamente. Apenas em 2015 o governo local obteve um
lugar na Constituição.
A abordagem social intervencionista adotada pelo Estado em
2015 se deu pela decisão do ministro da Segurança Nacional de
contratar a PMI para promover “interrupção da violência” em uma
seção da freguesia de Santa Catarina, onde o número de homicídios
atingia altos níveis. Os números diminuíram e planeja-se que a PMI
passe a aplicar sua abordagem na extremidade oeste da ilha, que
atualmente tem o índice mais preocupante de homicídios. A ação
do ministro foi um passo significativo, o primeiro em 50 anos que
afastou o Estado da solução da “polícia dura”. Isso aconteceu após
uma reunião do ministro em uma viagem aos Estados Unidos,
no fim 2013, onde ele tomou conhecimento do Cure Violence (o
antigo Chicago Cease-Fire), e em 2014, retornando a Jamaica ele
também soube que a PMI vinha empregando esse mesmo método
desde 2002.
e) Seguimento no âmbito da Sociedade Civil:
Seguimentos no âmbito da sociedade civil já aconteciam
tanto no nível internacional quanto no comunitário. No âmbito
nacional, a Coalisão Jamaicana da Sociedade Civil (Jamaica
Civil Society Coalition - JCSC), formada nove dias depois da
Levy em “Community in Jamaica Nation”, Nota 21, ver sobre a questão a seguir: A
trajetória [da comunidade] passou por três estágios, cada um com certo sucesso inicial
seguido de um retrocesso ou de um obstáculo. Nos anos iniciais, o estágio um, teve
sucesso arrebatador do estado de bem-estar social jamaicano, começando em 1937,
criou uma base sólida, construindo pontos de Conselhos Comunitários. Porém, o
que se seguiu a isso foi o fracasso do Hundred Villages em 1960. O estágio dois foi o
restabelecimento dos Conselhos Comunitários em 1970, com planos de vinculação com
os Conselhos Paroquiais, seguido, nas duas décadas seguintes, do desmantelamento
dos próprios Conselhos Paroquiais. Nos anos 1990 e 2000, o terceiro estágio trouxe
a formação de Comitês Paroquiais de Desenvolvimento ligados ao fortalecimento
dos conselhos paroquiais, e o Partido Trabalhista Jamaicano, finalmente se engajou
no processo. Entretanto, o processo em si estagnou por conta do apego ao poder dos
partidos políticos e da fragilidade da sociedade civil. Nuvens pairam sobre o presente,
mas reanimar a atividade cívica pode oferecer alguma luz para o futuro.
29
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operação das forças de segurança em Tivoli Gardens, refletindo
a significativa força que pressionou o primeiro-ministro Golding
a extraditar Christopher Coke, foi então a primeira consequência
importante de maio de 2010. A JCSC e seus membros, os
Jamaicanos pela Justiça e o Conselho Jamaicano Independente de
Direitos Humanos, trabalhavam pela criação de uma comissão de
inquérito sobre a incursão das forças de segurança de maio de
2010, e sobre os termos e as condições para seu funcionamento
efetivo. Eles também têm reivindicado a implantação do Programa
de Reforma Comunitária e têm apoiado a PMI.
Em nível comunitário, o trabalho da PMI e de outras
entidades similares30 tem sido crucial para realização do potencial
da operação em Tivoli. As comunidades fazem parte do corpo da
sociedade civil, então a resposta delas e também as da juventude
aos esforços das CSOs (Organizações da Sociedade Civil) e
especialmente aos da PMI, é vital para o sucesso das entidades em
suprimir a violência e fazer com que as comunidades avancem. Os
esforços da PMI têm sido direcionados não só para a interrupção
da violência, na qual tem sido bem sucedida, mas também na
perspectiva de atrair os jovens envolvidos na violência para
atividades convencionais. Nesse sentido, são particularmente úteis
os retiros de três dias para grupos de 50 jovens, a partir dos quais
são criados arquivos sobre cada participante, que posteriormente
são acompanhados por um grupo de gestores. O trabalho da PMI
de suprimir a violência abriu as comunidades para a atuação de
outras agências sociais com mais recursos materiais.
Na última década, os jovens das áreas centrais da cidade
têm se mostrado menos dispostos a derramar seu sangue por
A PMI é única e teve um impacto em um grande número de comunidades. Entretanto,
não foi a única entidade engajada em suprimir a violência comunitária. Várias outras
cujo espaço limitado impede a citação. Uma que merece especial atenção é a Grace
and Staff Foundation, que atuou em diversas comunidades, apesar de concentrar seus
maiores esforços na região de Kingston conhecida como Southside. O que é relevante
sobre essa organização é que ela emana de uma proeminente sociedade comercial dessa
região. Representa o forte envolvimento do setor privado, trabalhando em parceria com
o Estado e a sociedade no tipo de intervenção social que era extremamente necessária
no interior da cidade.
30
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políticos que buscam apenas manter seus mandatos. Por mais
que ainda preservem suas lealdades partidárias, os jovens
também perceberam que os dois partidos não forneciam
benefícios suficientes comparados ao sacrifício de suas vidas.
Esse distanciamento dos partidos políticos foi a principal razão
do caráter pacífico das eleições de dezembro de 2011, em que
os membros dos partidos rivais confraternizaram e celebraram
juntos nas ruas. O declínio do tribalismo partidário foi o mais
importante avanço desse período.
A experiência com os “grupos de defesa” e até com alguns
membros de gangues criminosas revelou a possibilidade de uma
reviravolta drástica no cenário do crime e do número de homicídios.
A possibilidade estava em mudar o clima nas comunidades,
fomentando um clima que promovesse oportunidades de uma
vida melhor e não um que assumisse que todo jovem envolvido
com a violência é um criminoso vil. Em resumo, elementos
positivos podem ser encontrados nas respostas dos jovens e nas
comunidades em conflito, e também nos avanços alcançados pelas
boas inciativas de governança.
f) A Comissão de Inquérito do Oeste de Kingston
A Comissão de Inquérito do Oeste de Kingston (West
Kingston Committee of Enquiry) requisitada pelo defensor
público Earl Witter e pelas ONGs, foi instaurada em dezembro
de 2014, ainda exerce seu mandato válido até março de 2016. Suas
descobertas e recomendações ainda não foram concluídas, e o que
o Estado, que tem um histórico ruim de implementações, irá fazer
com elas é outro assunto. O que emergiu das audiências públicas
até agora e que recebeu atenção da opinião pública através da
mídia é o importante nesse momento.
Dois conteúdos dessas audiências se destacaram. O primeiro
foi o enorme sofrimento que a população de Tivoli teve de aguentar
durante a incursão de maio de 2010, o segundo foram os brutais
assassinatos cometidos por uma força policial cruel e incompetente.
Antes das evidências apresentadas na comissão, a maior parte dos
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jamaicanos não tinha ideia do que havia acontecido em 24 e 25 de
maio de 2010. Seus olhos foram abertos. Os moradores de Tivoli
já haviam recebido alguma compensação financeira, ainda que
insuficiente, pelos danos às propriedades, mas compensações pelas
mortes e pelos traumas psicológicos vividos, sem dúvida estão no
topo das descobertas e das recomendações feitas pelos membros
da comissão. Igualmente destacada é também a situação da força
policial e o que deve ser feito a respeito disso. Esses resultados dão
forma ao impacto final da operação de Tivoli.

A

CONCLUSÃO

história da Jamaica nos últimos 70 anos revelou dois
períodos com importâncias e diferenças comunitárias
vitais. No primeiro período, os partidos do governo e da oposição,
com o apoio ativo e passivo das comunidades, da sociedade
civil e do setor privado construíram as guarnições, por meio
das quais instauraram a violência e travaram uma guerra civil
virtual entre si. Para combater as guarnições dominantes e suas
ações criminosas, isso já no segundo período, o governo, com o
suporte do partido da oposição, do setor privado e da sociedade
civil, usou a força para afirmar sua autoridade. Entretanto, a força
empregada nessa afirmação foi excessiva e teve como produto o
uso da violência pelos próprios partidos com o apoio constante da
violência policial paramilitar.
No segundo período, a governança marcada pela
colaboração entre o governo, o setor empresarial e a sociedade
civil havia emergido. Até no episodio de Tivoli Gardens havia
alguma colaboração entre os partidos do governo e da oposição.
Isso aconteceu por causa da pressão que a sociedade civil e o
setor privado fizeram por elementos básicos de uma política
econômica e social. O surgimento, após maio de 2010, de uma
coalisão forte entre as organizações da sociedade civil e do setor
empresarial facilitou sua capacidade de empurrar o governo em
direção à governança. Importantes exemplos da cooperação pela
governança foram: a eleição da Comissão Eleitoral da Jamaica, as
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diversas contribuições para reforma do governo local31, a Parceria
pela Jamaica, Comitê de Supervisão do Programa Econômico e a
PMI. Por outro lado, a Parceria pela Jamaica for boicotada diversas
vezes pelos partidos de oposição e foi tratada com ambiguidade
pelo partido da situação.
Em relação à questão levantada anteriormente sobre se
o enorme potencial da incursão em Tivoli com a esperada e
necessária afirmação da autoridade, e as ações para desmantelar
as guarnições se realizou ou não, a resposta seria não. Os partidos
políticos, que têm o papel mais central e crucial, não enfrentaram
qualquer um dos principais desafios de uma “solução” real para a
situação de crime e de violência. Para promover o desenvolvimento
das comunidades em situação crítica, eles ofereceram apenas
assumir o controle de uma comunidade. Entretanto, inúmeros
outros importantes passos, mesmo com atraso, foram dados. O
movimento é lento e gradual.
O primeiro desses passos foi dado cedo, em 2010 e alguns
meses após a incursão de maio: a criação do INDECOM, uma
comissão de inquérito independente sobre as mortes causadas
pela polícia. O impacto dessa iniciativa se deu bem mais tarde
por causa da pesada oposição da polícia e de outras forças, mas
gerou uma drástica queda nos números de mortes em 2014, que
continuou em 2015. Isso indicava o início de um movimento
de distanciamento do domínio pela força policial de tradição
paramilitar, e que, se continuar, pode ser transformador.
O segundo passo aconteceu apenas em 2015, quando o
Keith Miller em seu artigo “Local Government Reform in Jamaica – Lessons for the
Caribbean: Hope for Social and Political Transformation in the Region”, apresentado na
Conferência promovida pelo Department of Government e Sir Arthur Lewis Institute
of Social and Economic Studies, UWI, em janeiro de 2009, escreveu: “O processo de
reforma da governança local jamaicana, emergindo contra o histórico de posições
partidárias diametricamente opostas sobre a questão da governança local, se forjou
no contexto de ampla participação de múltiplos interessados, envolvendo todos os
setores da sociedade, incluindo os partidos da oposição, os sindicatos, o setor privado,
as organizações não governamentais e as organizações comunitárias, os ministérios e
agências centrais estratégicas, assim como notórios intelectuais e profissionais da área
de governança local e de reformas do setor público”.
31
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Estado começou a empregar a intervenção social para lidar com
as altas taxas de homicídio. Isso se deu em Santa Catarina, uma
freguesia adjacente a capital Kingston, onde acordos estavam sendo
iniciados, e com a pressão das CSOs (Organizações da Sociedade
Civil) para que o mesmo fosse feito no extremo oeste do país, onde
a fraude de loto estava conduzindo à maior taxa de homicídios
da ilha. A taxa de homicídios, em 2015, havia começado a voltar
à média de três homicídios por dia, nível do pós-maio de 2010,
fornecendo o incentivo necessário para se tentar algo diferente.
Em terceiro, a notável queda da violência partidária revelouse na natureza pacífica das eleições gerais de 29 de dezembro
de 2011. Essa queda havia começado de fato nas áreas centrais
da cidade antes mesmo de maio de 2010, mas provavelmente
ganhou um impulso considerável a partir daquele evento. Mais
importante, o antigo consenso de que para alcançar o poder os
partidos políticos poderiam fazer uso da violência e das conexões
criminosas não era mais aceito.
Continuidades entre os dois períodos foram o uso excessivo
da violência e a priorização dos partidos em detrimento da nação, o
“poder acima da política” praticado pelos dois principais partidos.
Porém, o desenvolvimento da governança pela cooperação e
o distanciamento dos partidos da criminalidade, fez com que o
segundo período fosse diferente do primeiro. Isso seria fortalecido
pelo sucesso da INDECOM contra as mortes causadas pela polícia
e também pela aplicação decisiva do Estado de uma política de
intervenção social em vez da política de mano dura.
Seria interessante analisar se um padrão de governança
similar poderia ser encontrado na Colômbia ou em El Salvador,
assim como em outros países da América Latina, mesmo que o
componente racial, tão evidente na Jamaica e no Brasil, esteja
ausente. Qual tem sido o papel dos partidos políticos e da sociedade
civil em levar esses países a guerras civis ou de guerrilha? Quais
métodos e abordagens a polícia tem adotado e quais têm sido os
resultados?
Ao final, a conclusão alcançada por um recente estudo do
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Small Arms Survey sobre os esforços antigangue na América
Central é significativa:
Muitos governos da América Central parecem usar sua
altamente divulgada repressão contra as gangues para evitar
agir em assuntos-chaves com a exclusão, a desigualdade e a
falta de oferta de emprego. Em outras palavras, as gangues
se tornaram um bode expiatório, levando a culpa pelos
problemas da região e o meio pelo qual aqueles que estão no
poder tentam manter o status quo. 32

Rodgers, Dennis, Robert Muggah e Chris Stevenson. “Gangs of Central America:
Causes, Costs and Interventions”. Geneva: Small Arms Survey, Graduate Institute of
International and Development Studies, 2009. p. 23–24.
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DESAFIOS PARA UMA AGENDA DE
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA LETAL
CONTRA ADOLESCENTES E
JOVENS NO BRASIL
Raquel Willadino 1

INTRODUÇÃO
O Brasil é um país profundamente marcado pela violência e
pelas desigualdades sociais. O uso da violência como instrumento
de manutenção e reprodução de relações desiguais de poder
atravessa a história brasileira e, se expressa em diferentes formas
de violação de direitos, envolvendo relações de gênero, raça, etnia,
classe e geração. Dentre as expressões mais graves dos cruzamentos
entre violência e desigualdade nos últimos anos, destacam-se
os homicídios. A cada ano morrem aproximadamente 50.000
pessoas vítimas de homicídio no país2, sobretudo jovens negros
residentes em favelas e periferias urbanas. Este capítulo é dedicado
a este tema igualmente dramático como inaceitável, tendo como
referência as informações da pesquisa realizada no âmbito do
Programa de Reduação da Violência Letal, desenvolvido pelo
Observatório de Favelas, em parceria com a Secretaria Especial
de Direitos Humanos, a UNICEF e o Laboratório de Análise da
Violência (LAV- UERJ).
Doutora em Psicologia Social pela Faculdade de Ciências Políticas e Sociologia
da Universidade Complutense de Madrid. Diretora do Observatório de Favelas.
Coordenadora Geral do Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes
e Jovens.
2
INESC. Segurança Pública e Cidadania. Uma análise orçamentária do Pronasci. Brasília:
INESC, 2010.
1
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A VIOLÊNCIA COMO REPRODUÇÃO PERVERSA DA
DESIGUALDADE NO BRASIL

O

quadro agravado da violência no Brasil não é novo.
A partir da década de 80, a violência letal cresceu
de forma alarmante no cenário nacional, sem que houvesse
respostas consistentes no campo das políticas públicas. No Mapa
da Violência de 20143, entre 1980 e 2012, mais de um milhão
de vidas (1.202.245) foram perdidas por homicídios no Brasil.
Apesar das quedas das taxas de homicídio detectadas a partir
de 2004 em função das campanhas de desarmamento e outras
políticas pontuais, no ano de 2007 teve início uma nova escalada
da violência.
Nesse contexto, a violência brasileira tem como expressão
mais cruel o assustador aumento, nos últimos 30 anos, do
assassinato de adolescentes e jovens negros. A concentração dos
homicídios na juventude, e, em especial, na juventude negra se
tornou uma característica do país. A taxa de homicídios entre os
jovens de 15 a 29 anos passou de 48,6 por 100 mil em 1980 para
53,4 no ano de 2012. O crescimento da violência letal no Brasil,
nesse período, está diretamente relacionado às mortes violentas
na população jovem. Idade, gênero, raça e território se articulam
de forma muito clara nesse drama. Quem morre assassinado no
Brasil são prioritariamente os jovens negros, do sexo masculino,
moradores de favelas e periferias. Dos 56.337 homicídios
registrados no país em 2012, 30 mil eram jovens de 15 a 29 anos e
77% dos jovens mortos eram negros.
Os homicídios também afetam de forma contundente a
adolescência. No plano internacional, nossas taxas de mortes
violentas entre adolescentes estão entre as mais altas do mundo.
Em uma comparação realizada entre 85 países, o Brasil aparece
em terceiro lugar quando se trata de homicídios de adolescentes,
WAISELFIZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2014. Os jovens do Brasil. Secretaria¬
Geral da Presidência da República; Secretaria Nacional de Juventude, Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Brasília, 2014.
3
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sendo superado apenas pelo México e El Salvador.4.
Os homicídios se relacionam a dinâmicas muito diversas,
como conflitos interpessoais, tráfico de drogas e armas, violência
policial, grupos de extermínio, milícias, etc. Nos centros urbanos
brasileiros, a violência letal é um fenômeno que se concentra
nas áreas mais pobres e envolve como atores fundamentais os
adolescentes, os jovens e os integrantes das forças de segurança
pública. Esse tipo de violência ocorre principalmente nas favelas e
periferias das metrópoles e, na atualidade, tem entre seus principais
motivadores a organização de grupos criminosos armados
que disputam o domínio de território e as representações que
estigmatizam e criminalizam os adolescentes e jovens moradores
de espaços populares. Cabe destacar que a naturalização das
mortes destes jovens se articula a processos de hierarquização do
valor da vida vinculados a desigualdades raciais, de gênero, etárias
e territoriais.
A forte presença de armas de fogo, o uso da violência como
meio privilegiado para a resolução de conflitos, o uso excessivo da
força pela polícia e as irrisórias taxas de esclarecimento dos crimes
de homicídio tem contribuído para acirrar o problema. Por outro
lado, as mortes violentas de adolescentes e jovens também se
articulam com dimensões subjetivas e simbólicas como processos
de construção identitária, busca de pertencimento, prestígio e
visibilidade social.
Desde a sua fundação5, o Observatório de Favelas tem atuado
no campo dos Direitos Humanos tendo como foco as formas de
violência que atingem os moradores dos espaços populares e, em
especial, a adolescência e a juventude. Nessa ótica, a instituição
desenvolve estudos e metodologias visando à formulação de
WAISELFIZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e 17 anos do
Brasil. Flacso. Rio de Janeiro 2015. As comparações internacionais apresentadas no
Mapa da Violência 2015 utilizam como fonte a base de dados da Organização Mundial
da Saúde (OMS).
5
Criado em 2001, o Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de
interesse público (OSCIP) de atuação nacional. A sua sede fica no conjunto de favelas
da Maré, no Rio de Janeiro. Os fundadores e boa parte dos pesquisadores da instituição
são oriundos de espaços populares.
4
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estratégias de enfrentamento da violência urbana que reúnam a
Sociedade Civil e o Estado e tenham potencial para se constituir
em políticas públicas.
Nessa perspectiva, temos buscado promover um intercâmbio
entre experiências de intervenção e de pesquisa desenvolvidas em
territórios onde crianças, adolescentes e jovens têm sido atingidas
de maneira sistemática pela violência letal. Esse trabalho visa
produzir novas formas de abordagem do fenômeno tendo como
princípio fundamental a valorização da vida. Consideramos que
é necessário identificar e potencializar as ações existentes, para,
a partir daí, articulá-las e fortalecer redes integradas e novas
metodologias de ação.
No ano de 2005, o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) organizou uma consulta nacional sobre a violência
contra crianças e adolescentes, que identificou problemas
relevantes como: a falta de confiabilidade dos dados nesta área,
a desarticulação das iniciativas preventivas e a fragmentação das
ações existentes, dificuldades diversas no campo da replicação
e da sustentabilidade dos programas e projetos locais e o baixo
impacto das ações na redução da violência6.
Com base nesse cenário, o Observatório de Favelas e o
UNICEF iniciaram um processo de articulação para estruturar
um programa nacional com foco nos homicídios de adolescentes
e jovens nos centros urbanos. Em 2007, o trabalho teve início em
nove capitais, envolvendo uma parceria com o Laboratório de
Análise da Violência (LAV- UERJ) para a produção de indicadores.
No ano de 2008, a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, através da Coordenação Nacional do
Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados
de Morte (PPCAAM), se somou a esta iniciativa possibilitando
a articulação com a Agenda Social Criança e Adolescente do
Governo Federal e a ampliação do programa de nove capitais para
16 regiões metropolitanas.
SILVA, Helena Oliveira & Silva, Jailson de Souza. Análise da Violência contra a criança
e o adolescente segundo o ciclo de vida no Brasil. Conceitos, Dados e Proposições. São
Paulo: Ed. Global. 2005
6
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A partir deste processo foi possível estruturar o Programa
de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens
(PRVL), como uma iniciativa coordenada pelo Observatório de
Favelas e, realizada em conjunto com a Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, o UNICEF e
o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro. Estes parceiros se articularam em torno da
convicção de que é imprescindível pautar o tema dos homicídios
entre adolescentes e jovens como prioridade na agenda pública
e desenvolver estratégias de valorização da vida que contribuam
para a reversão das mortes violentas que afetam a adolescência e
a juventude no Brasil.
O Programa de Redução da Violência Letal (PRVL) tem
como objetivos centrais:
•
•

•
•

Sensibilizar, mobilizar e articular a sociedade em torno
dos homicídios de adolescentes e jovens;
Elaborar indicadores que permitam monitorar de
maneira sistemática a incidência de homicídios entre
adolescentes e, por outro lado, servir de base para uma
avaliação dos impactos das políticas de prevenção da
violência letal nesses grupos;
Identificar, analisar e difundir metodologias que
contribuam para a redução da letalidade de adolescentes
e jovens no Brasil.
Estes objetivos se traduzem nos três eixos estruturantes
do PRVL: articulação política; produção de indicadores
e metodologias de intervenção.

O trabalho é desenvolvido a partir de diretrizes estabelecidas
na Agenda Social Criança e Adolescente e no PNDH37. Nesse
sentido, destacam-se: o marco em direitos humanos para
a construção de uma agenda voltada para a superação das
desigualdades sociais; a seleção de áreas que apresentam maior
vulnerabilidade dos adolescentes à violência considerando as
dimensões de gênero, raça e local de moradia; o foco no município
7

Plano Nacional de Direitos Humanos.
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como instância fundamental para a promoção de direitos; a
criação de instrumentos que contribuam para o monitoramento da
violência letal; o fortalecimento do intercâmbio entre experiências
preventivas e a valorização do protagonismo de adolescentes e
jovens na formulação de políticas públicas.
O programa atua em 16 regiões metropolitanas - Rio de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Recife, Salvador,
Maceió, Belém, RIDE-DF8, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, Rio
Branco, Natal, Fortaleza e João Pessoa - priorizando os territórios
mais afetados pela letalidade de adolescentes e jovens.
ÍNDICE DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA

N

o campo da sensibilização, a principal meta é pautar
o tema dos homicídios de adolescentes e jovens como
prioridades na agenda pública. Dentre as estratégias elaboradas
com este fim, o Programa de Redução da Violência Letal
desenvolveu o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA). Este
índice foi criado para dar visibilidade ao impacto da violência
letal entre adolescentes de uma forma sensibilizadora, servindo
como instrumento de mobilização social e política. Paralelamente,
também pretende contribuir como ferramenta objetiva para o
monitoramento do fenômeno no tempo em diferentes territórios
e para a avaliação de políticas públicas de prevenção da violência.
Através de sua divulgação, espera-se apresentar um diagnóstico
do problema e impulsionar a mobilização de iniciativas para o seu
enfrentamento.
O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) estima os
riscos que adolescentes, entre 12 e 18 anos, têm de perder suas
vidas por causa de assassinatos. O índice é calculado para todos
os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Ele
expressa, para um grupo de mil pessoas, o número de adolescentes
que, tendo chegado à idade inicial de 12 anos, não alcançará os 19
anos por causa dos homicídios.
8

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.

171

No ano 2012, os homicídios representavam 36,5% das
causas de morte dos adolescentes brasileiros. A partir da análise da
base de dados de mortalidade de 2012 disponibilizados pelo SIMDATASUS, o IHA chegou a um prognóstico alarmante: estimase que mais de 42 mil adolescentes podem ser assassinados entre
2013 e 2019 no Brasil, caso as condições que prevaleciam nos 288
municípios estudados não mudem9.
Análises complementares também revelaram que existem
riscos relativos que aumentam as chances de um adolescente ser
vítima de homicídios, de acordo com gênero, raça, idade e meio. A
probabilidade de ser assassinado é 12 vezes maior para jovens do
sexo masculino, em comparação às adolescentes do sexo feminino,
e quase três vezes superior para os negros em comparação com os
brancos.
Em relação à idade, verificou-se que o impacto dos
homicídios continua subindo até atingir o seu pico na faixa de
19 a 24 anos. Por outro lado, o aumento do risco de morte da
infância para a adolescência é muito significativo. O risco de um
adolescente ser assassinado é 41 vezes superior ao de uma criança.
Assim, as políticas públicas devem contemplar idades anteriores
à faixa que concentra os mais altos índices de homicídios, pois as
dinâmicas que levam à perda de vidas dos jovens muitas vezes se
iniciam na adolescência.
Além disso, diversas edições do IHA apontam que os
municípios que apresentam um alto grau de violência letal na faixa
de 12 a 18 anos tendem a serem os mesmos com alta incidência nas
faixas etárias posteriores: de 19 a 24 e de 25 a 29 anos. Esse dado
reforça a importância de políticas locais de prevenção à violência,
que contemplem a adolescência e a juventude.
Outro resultado relevante é que a maior parte dos homicídios
de adolescentes é cometida com arma de fogo. Para o conjunto
dos municípios estudados, o risco de ser vítima de homicídio por
arma de fogo é 4,67 vezes maior do que o risco de ser assassinado
PRVL. Índice de homicídios na adolescência. IHA 2012. Rio de Janeiro: Observatório
de Favelas/ SDH/UNICEF/ LAV, 2014. Disponível para download em http://prvl.org.
br/.
9
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por outros meios. Esses resultados reiteram a relevância do
controle de armas para as políticas de redução da violência letal,
aspecto que tem sido enfatizado desde a elaboração do Estatuto do
Desarmamento.
Diante da gravidade do quadro diagnosticado, faz-se
necessário aprofundar a compreensão das formas como a violência
letal é (re)produzida e distribuída no espaço social e, ao mesmo
tempo, identificar, analisar e redefinir os possíveis papéis das
instituições, políticas públicas e práticas sociais para a superação
do fenômeno.
MOBILIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A
CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA PREVENTIVA

O

lançamento nacional do Índice de Homicídios na
Adolescência (IHA) realizado em 2009 sensibilizou
diversos municípios, para o tema da letalidade de adolescentes.
Esta atividade marcou a abertura de um diálogo entre gestores
federais, estaduais e municipais sobre a temática visando à
construção de uma agenda de trabalho. Este diálogo frisou
a necessidade de avançar no desenvolvimento de estratégias
que favoreçam a articulação entre os três níveis de governo na
formulação de políticas e programas voltados para o enfrentamento
dos homicídios de adolescentes e jovens no Brasil.
Nesse contexto, a partir da divulgação do IHA, os esforços
do PRVL foram concentrados em duas direções: um processo de
articulação nacional no marco da Agenda Social Criança, tendo
em vista a priorização do tema dos homicídios de adolescentes e o
desenvolvimento de estratégias que contribuam para a formulação
e o fortalecimento de iniciativas locais de prevenção da violência
letal.
No âmbito nacional, a Secretaria Nacional de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, através da Coordenação
Nacional do PPCAAM, têm estimulado um processo de pactuação
entre os três níveis do governo para o enfrentamento do problema,
com especial atenção para os municípios que apresentam altos
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índices de homicídios de adolescentes. Paralelamente, temos
buscado contribuir para um envolvimento efetivo de parceiros
da sociedade civil e agências do sistema ONU na construção de
uma agenda com foco na redução da letalidade de adolescentes e
jovens.
No âmbito municipal, o Programa de Redução da Violência
Letal tem procurado estimular a realização de diagnósticos locais,
visando uma maior compreensão sobre as dinâmicas e os fatores
associados aos homicídios de adolescentes e jovens, bem como
sobre as ações preventivas em curso.
Qualquer política pública de prevenção de homicídios deve
partir de um diagnóstico local que, analise os tipos de homicídios
praticados na região focalizada, o perfil das vítimas e dos autores,
os locais onde as mortes acontecem e as dinâmicas relacionadas à
violência letal. Isso implica identificar as regularidades observadas
em contextos específicos que apresentam altos índices de
incidência. O conhecimento preciso do problema e dos recursos
disponíveis para o seu enfrentamento é imprescindível para a
elaboração de estratégias preventivas consistentes.
Nesse sentido, os municípios têm um papel fundamental
para as políticas de redução da letalidade, pois é na vida cotidiana
das cidades que a violência se materializa. Ao mesmo tempo, a
administração municipal está mais próxima da população e
dispõe de recursos e serviços em áreas muito importantes para
uma intervenção preventiva como: segurança urbana, educação,
saúde, cultura, esporte, lazer, serviços sociais, planejamento
urbano, entre outros.
Diante da situação de violência nas cidades, a partir da
década de 1990, a questão da segurança urbana começou a entrar
na pauta das prefeituras. Apesar da Constituição Federal definir
a segurança pública como prerrogativa estadual, o papel dos
municípios nesta área vem ganhando força nos últimos anos. A
partir do ano 2000, algumas prefeituras instituíram órgãos para
a gestão local dos problemas relacionados à segurança urbana
e elaboraram planos municipais de segurança e prevenção à
violência, como: Diadema, Vitória, Porto Alegre, Santo André e
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Recife, entre outras10.
Tratar da violência no plano municipal favorece processos
de diagnóstico, planejamento e execução de ações preventivas
numa perspectiva intersetorial. A atuação do município nesta
área, de forma complementar à intervenção do Estado, contribui
para ampliar a própria concepção de segurança pública, afirmando
seu entendimento como um direito que exige a articulação de
diferentes atores para a realização de políticas públicas que visem
a redução da violência e da criminalidade11.
Apostando na centralidade dos municípios para a construção
de políticas de redução da letalidade, o PRVL desenvolveu o Guia
Municipal de Prevenção da Violência Letal contra adolescentes
e jovens12. Este guia visa subsidiar a elaboração de diagnósticos
locais e a construção de planos municipais de prevenção da
violência letal contra adolescentes e jovens.
Após a divulgação do Índice de Homicídios na Adolescência,
diversos municípios manifestaram o interesse em desenvolver
ações para reverter o quadro detectado em suas respectivas
localidades, mas indicaram a falta de ferramentas para tanto. Nesse
contexto, o guia proposto pelo Programa objetiva proporcionar
uma metodologia que possa orientar os gestores municipais
na elaboração de políticas públicas voltadas para a redução da
letalidade de adolescentes e jovens. Este instrumento pretende
oferecer parâmetros para a elaboração de um diagnóstico, a
formulação de uma política de intervenção de forma participativa
e o monitoramento e avaliação da política implementada. Esperase que a metodologia proposta seja adaptada à realidade de cada
cidade. O município terá condições de elaborar sua política
preventiva de acordo com o seu contexto, adequando as diretrizes
propostas no Guia às demandas locais.
SENTO-SÉ, João Trajano (org.). Prevenção da violência: o papel das cidades. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
11
MIKI, Regina. Participação do Município na Segurança Pública. Anuário do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, ano 2, 2008.
12
PRVL. Guia Municipal de Prevenção da Violência Letal contra adolescentes e jovens.
Rio de Janeiro: Observatório de Favelas, 2012. Disponível para download em http://
prvl.org.br/.
10
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Desde 2013 temos avançado na disseminação da metodologia
do Guia Municipal de Prevenção da Violência Letal, através de
ações formativas desenvolvidas com gestores locais de municípios
com altos índices de homicídios de adolescentes e jovens negros.
Ao mesmo tempo, também procuramos aprofundar a reflexão
sobre o papel da sociedade civil, e em particular da juventude, na
construção de políticas públicas voltadas para a garantia do direito
à vida.
Na perspectiva de subsidiar e fortalecer iniciativas
locais também foram construídas ferramentas para viabilizar
a descentralização do monitoramento do IHA13 para os
municípios. A Planilha de Cálculo do IHA foi desenvolvida
com o intuito de facilitar o cômputo dos índices de homicídio
na adolescência e na juventude, possibilitando a descentralização
da produção de dados, de forma que os gestores locais possam
utilizar estas informações para planejar, implementar, monitorar
e avaliar políticas públicas relacionadas à violência letal em seus
territórios. Esta ferramenta permite a atualização do IHA com a
inserção de dados locais, conferindo autonomia e flexibilidade ao
uso do índice.
METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO

N

o campo das metodologias de intervenção, foi realizado
um levantamento de políticas locais, municipais e
estaduais voltadas para a prevenção da violência em curso em
11 regiões metropolitanas de abrangência do PRVL14. O trabalho
de campo foi realizado entre julho de 2009 e junho de 2010 por
equipes compostas por um pesquisador e um estagiário de cada
região.
A primeira etapa da pesquisa priorizou a aplicação de
um questionário em secretarias municipais e estaduais que
desenvolvem programas e projetos de prevenção da violência, com
No site do Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens
(http://prvl.org.br/) é possível fazer o download da planilha que permite o cálculo
automatizado do IHA, bem como das instruções para o uso dessa ferramenta.
13
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especial atenção para ações implementadas em espaços populares.
A proposta não era realizar um levantamento exaustivo, mas obter
um panorama das políticas públicas e práticas sociais preventivas
nas áreas estudadas. A partir deste quadro, esperava-se identificar
desafios e potencialidades das experiências mapeadas e selecionar
algumas iniciativas para um acompanhamento qualitativo mais
aprofundado na segunda fase do trabalho de campo.
Entre julho e dezembro de 2009, 44 municípios foram
pesquisados. Neste processo, entrevistou-se 163 secretarias, sendo
42 estaduais e 121 municipais. Apesar da heterogeneidade das
ações identificadas, os programas de prevenção da violência de
maior interesse para o PRVL revelaram algumas recorrências.
Em linhas gerais, eles apresentam as seguintes características:
•
•
•
•
•

Resultam de um diagnóstico prévio sobre a natureza e a
magnitude do problema a ser enfrentado;
São programas territorializados;
Combinam iniciativas retributivas e distributivas;
Articulam instâncias variadas do poder público com
forte participação do poder local;
Articulam instâncias da sociedade civil e participação
comunitária;

Além disso, consideramos que os programas preventivos
deveriam dispor de mecanismos de monitoramento em períodos
previamente estabelecidos e de mecanismos de avaliação
realizados por agências independentes. Apesar de sua relevância,
estas últimas características são menos frequentes e ainda há
fragilidades nos processos de monitoramento e avaliação das
experiências pesquisadas.
No Brasil, não existe uma tradição de avaliações de
programas no campo da segurança pública. Esta lacuna se
relaciona com a escassez de dados confiáveis, a ausência de uma
cultura de avaliação e a falta de formação técnica nesta área. Dentre
PRVL. Prevenção à Violência e Redução de Homicídios de Adolescentes e Jovens no
Brasil. Orgs: Raquel Willadino, João Trajano Santo-Sé, Caio Gonçalves Dias, Fernanda
Gomes. Rio de Janeiro: Observatório de Favelas, 2011. Disponível para download em
http://prvl.org.br/
14
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as características que incidem sobre a qualidade de uma avaliação
estão o fato de ter sido planejada no início como parte integrada
do programa de intervenção e o seu caráter independente15. No
levantamento realizado verificou-se que quando existe algum tipo
de avaliação, em geral ela é realizada através de dados coletados a
posteriori e não como uma estratégia desenhada previamente. Ao
mesmo tempo, muitas vezes o monitoramento e a avaliação são
realizados por instâncias vinculadas aos programas.
Outra constatação importante foi que, apesar do
investimento progressivo em iniciativas preventivas, tanto no
âmbito estadual como no municipal, são muito escassos os
programas que tem como objetivo a prevenção da violência
letal. E ainda mais raras as iniciativas voltadas para a redução de
homicídios de adolescentes e jovens. Boa parte dos programas
e projetos preventivos identificados na pesquisa realizada pelo
PRVL ainda tocam o tema da letalidade de adolescentes e jovens
de forma muito indireta. Também, merece destaque, a falta de
ênfase nas dimensões raciais e de gênero nas políticas preventivas,
apesar da relevância destes fatores na caracterização do perfil das
principais vítimas de homicídio no Brasil. Dos 160 programas
mapeados, apenas 16,8% tinham algum critério relacionado a
gênero e somente 8,4% apresentavam algum critério relacionado
à questão racial para a definição de seu público prioritário.
O OLHAR DOS JOVENS

O

Programa de Redução da Violência Letal também
realizou oficinas nas 11 regiões metropolitanas para
debater o tema com coletivos de jovens. Esses encontros foram
estruturados como um espaço de escuta, articulação e construção
coletiva visando potencializar a participação de adolescentes e
jovens na formulação de propostas voltadas para a redução dos
CANO, Ignácio. Avaliação de programas de intervenção em violência, criminalidade
e segurança pública. In: BRITO, Daniel Chaves & BARP, Wilson José (orgs.) Violência
e controle social: reflexões sobre políticas de segurança pública. Belém: NUMA/UFPA,
2005.
15

178

homicídios. Procurou-se mobilizar, prioritariamente, jovens com
atuação em espaços populares e moradores de territórios com
altos índices de letalidade, partindo do pressuposto que estes são
atores centrais para a construção de alternativas sensíveis aos
grupos e contextos mais afetados pelo problema.
Esta atividade abordou os seguintes temas: percepções
sobre o problema dos homicídios de adolescentes e jovens na
região metropolitana, estratégias de atuação desenvolvidas pelos
coletivos de juventude, iniciativas locais reconhecidas como
relevantes ou promissoras, desafios identificados e proposições
para a construção de agendas locais de enfrentamento do
problema.
Os jovens destacam de forma muito contundente que idade,
gênero, raça e território são dimensões estruturantes da violência
letal no Brasil que não têm sido suficientemente enfrentadas pelas
políticas públicas. Reiteram que o diagnóstico já é antigo e público,
no entanto, os jovens negros, moradores de favelas e periferias
continuam morrendo diariamente diante do silêncio de grande
parte da população, que passou a naturalizar — e, às vezes, inclusive
legitimar — estas mortes. Neste ponto, consideram relevante o
investimento em processos de sensibilização e mobilização social
que contribuam para a transformação desse quadro.
Verificou-se que os coletivos de juventude têm se conectado
ao tema da prevenção da violência, principalmente, através do
campo da cultura, com destaque para o movimento hip hop e
a comunicação comunitária. Esses grupos possuem uma forte
capilaridade em territórios com altos índices de letalidade e
conseguem sensibilizar outros jovens para o tema a partir da
exploração de diferentes linguagens como a música, a fotografia,
o audiovisual e a produção textual, entre outras. Paralelamente,
têm travado uma importante disputa simbólica ao produzir
novas representações sobre os espaços populares enfatizando
suas riquezas, potencialidades e a diversidade de práticas sociais
presentes nesses contextos. Com isso, contribuem de forma
decisiva para a ruptura dos estereótipos que estigmatizam e
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criminalizam os moradores de favelas e periferias ao estabelecer
uma associação direta destes espaços com a violência.
Por outro lado, os jovens indicam que muitas das políticas
públicas em curso em seus respectivos municípios ainda
estão distantes de suas demandas prioritárias. Nesse sentido,
reivindicam uma maior participação nos espaços de formulação e
controle social das políticas públicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

pesar da concentração dos homicídios na população
jovem serem uma característica marcante no país há
mais de duas décadas, ainda carecemos de políticas públicas que
tenham este foco. A prevalência de políticas repressivas pautadas
no confronto e o perfil sócio-econômico das principais vítimas
dos homicídios (jovens, negros, moradores de favelas e periferias)
contribuíram para a banalização do valor da vida desses grupos e
o silêncio diante da escalada da violência letal16.
As estratégias focadas na prevenção foram incorporadas
às agendas de segurança pública no Brasil muito recentemente.
Sem dúvida, houve avanços importantes a partir do ano 2000
com o Plano Nacional de Segurança Pública, o Fundo Nacional
de Segurança Pública, a proposta do Sistema Único de Segurança
Pública (SUSP) e, mais recentemente, o PRONASCI, a Agenda
Social, o PNDH3 e o Plano Juventude Viva. Entretanto, grande
parte das iniciativas preventivas identificadas no levantamento
realizado pelo Programa de Redução da Violência Letal ainda
tocam a temática da letalidade de adolescentes e jovens de forma
muito indireta. A isso, se soma a escassez de recorte racial e de
gênero nas políticas preventivas.
A Agenda Social Criança e Adolescente estabelece um
Compromisso Nacional pela Redução da Violência contra Crianças
e Adolescentes no país. Desde 2007, ano em que foi promulgado
RAMOS, Silvia. Direito à Segurança: um balanço das respostas brasileiras e uma agenda
para o Brasil. Texto para discussão no seminário “Uma agenda para o Brasil: desafios e
perspectivas”, INESC, Brasília, 26 e 27 de junho de 2007.
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o decreto que estabelece este compromisso, importantes passos
foram dados no sentido de pautar a questão dos homicídios
de adolescentes e jovens como prioridades na agenda pública.
No entanto, ainda há importantes desafios colocados. Por isso,
optamos por concluir este texto destacando alguns pontos que
consideramos fundamentais para avançarmos na construção e
consolidação de uma agenda com foco na redução dos homicídios
de adolescentes e jovens no Brasil:
•

•

•
•
•

•

•

Fortalecer a pactuação entre os três níveis de Governo
tendo em vista a priorização do tema da letalidade
de adolescentes e jovens e a construção de estratégias
articuladas para o seu enfrentamento.
Estabelecimento de metas e estratégias que possibilitem
a implementação efetiva de uma política nacional
de redução dos homicídios, bem como o seu devido
monitoramento.
Priorização das dimensões etária, racial e de gênero nas
políticas preventivas.
Mobilização dos conselhos de direitos, nos três níveis,
visando à garantia de previsão orçamentária e PPA para
ações de enfrentamento da violência letal.
Ruptura com a perspectiva repressora e punitiva, e
o investimento em políticas públicas que ampliem a
potência da juventude negra moradora de favelas e
periferias.
A articulação de políticas de segurança pública
pautadas nos direitos humanos com uma intervenção
social preventiva intersetorial bem coordenada,
territorialmente circunscrita e que estimule a
participação comunitária.
O fortalecimento do papel dos municípios nas políticas
de prevenção da violência letal contra adolescentes
e jovens. Neste ponto, é imprescindível promover
a realização de diagnósticos locais que permitam
aprofundar a compreensão sobre etiologias e contextos
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•
•

dos homicídios de adolescentes e jovens, perfil das
vítimas e dos autores, características das áreas mais
atingidas e outros elementos que possam subsidiar
a construção de planos de prevenção adequados às
especificidades locais.
Maior investimento nos processos de monitoramento
e avaliação dos programas e projetos de prevenção da
violência desenvolvidos por estados e municípios.
Por último, é fundamental promover a participação
de adolescentes e jovens nos processos de formulação
e controle social das políticas públicas de prevenção
da violência letal. Incorporar a perspectiva desses
grupos e dos moradores das áreas mais afetadas pelos
homicídios será decisivo para a construção de estratégias
sensíveis às peculiaridades de diferentes contextos e à
multidimensionalidade do problema.
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CORPO, TERRITÓRIO E CIDADANIA:
A IMPORTÂNCIA DAS FAVELAS E ESPAÇOS
POPULARES NA CONSTRUÇÃO DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Rodrigo Nascimento 1

INTRODUÇÃO

O

desafio de ampliar as conquistas democráticas em
nossa sociedade abrange inelutavelmente a questão
das drogas, cujo debate, nesse processo sociopolítico, assume uma
importância fundamental. Mais do que nunca, a nosso ver, urge
diante do quadro vivenciado atualmente promover uma discussão
ampla, realista e abrangente das bases teóricas e conceituais que
sustentam os modelos vigentes de leitura e abordagem desse
fenômeno, assim como realizar uma avaliação crítica e criteriosa
acerca de seus efeitos e impactos.
Desde a segunda metade do século XX, com uma expressiva
intensificação nos anos 1980 e, a partir de um movimento
notoriamente liderado pelos EUA, vimos a expansão em escala
global do paradigma proibicionista, fundado na criminalização de
determinadas drogas e que restringe o tema a uma esfera jurídicopolicial, sob o domínio exclusivo do Estado e de seus operadores,
Mestre em Psicologia / UFRJ e Coordenador de Projetos do Observatório de Favelas.
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especialmente aqueles relacionados ao aparato repressivo estatal
e, no campo da saúde, a modelos de tratamento centrados na
abstinência.
Este paradigma e seus axiomas modularam decisivamente o
entendimento contemporâneo acerca das substâncias psicoativas,
incidindo em convenções e legislações nacionais e disseminando
uma premissa moral maniqueísta que acabou por entrincheirar
a própria produção científica relacionada ao fenômeno
contemporâneo das drogas (FIORE, 2012).
Não obstante, nos últimos anos, as críticas direcionadas
ao paradigma proibicionista não apenas se intensificaram como
potencializaram a produção de novas possibilidades de análise
e gestão dos problemas relacionados às drogas, em especial, às
criminalizadas. Os altos custos sociais, políticos e econômicos
relacionados aos impactos produzidos pelo proibicionismo, além
dos bons resultados alcançados por abordagens inovadoras e
pragmáticas no campo da atenção e do cuidado em saúde, tal como
as ações de redução de danos, vem conseguindo ampliar a discussão
e ressignificar os modos de leitura do fenômeno, especialmente no
que diz respeito aos usuários de drogas, recolocando a questão
segundo outros termos e perspectivas.
Precisamos, portanto, mais do que nunca, diante da
conjuntura política atual, e, dos cada vez maiores estragos causados
pelo proibicionismo em nossa sociedade, coadunar esforços no
sentido de avançarmos para o debate sobre a regulamentação
e regulação das drogas de modo que possamos promover a
superação deste paradigma. Para isso, faz-se necessário realocar,
redimensionar e multiplicar os cenários, atores sociais e arenas
políticas envolvidas, trazendo o tema para uma esfera civil-pública,
onde a sociedade civil possa desenvolver efetivamente um papel
ativo e preponderante, assumindo o protagonismo nos processos
decisórios e ampliando o alcance e abrangência das análises,
discussões e deliberações, buscando contemplar a complexidade
de suas implicações e efeitos sociais.
Desse modo, o presente artigo pretende contribuir para o
debate a partir de um campo específico e particular de reflexão,
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introduzindo a dimensão do espaço e do território para tratar
da questão e da forma como esses impactos sociais, políticos e
econômicos se efetivam e se instalam nas favelas, nas periferias e
nos espaços populares em geral.
Todavia, para delinear apropriadamente nosso campo de
análise, faz-se necessário traçar um panorama sócio-histórico mais
amplo acerca de alguns acontecimentos e mudanças verificadas
nos últimos anos no contexto brasileiro relacionados à questão das
drogas.
POLÍTICA DE DROGAS NO BRASIL:
MUDANÇAS, AVANÇOS, LIMITES E A ASSUNÇÃO DE
NOVOS PROBLEMAS

P

odemos afirmar que o Brasil sempre esteve integralmente
comprometido com os diversos Tratados e Convenções
Internacionais que postularam a proibição de uma série de
substâncias psicoativas. Desde o início do século XX, o porte de
algumas drogas é criminalizado, tornando-as ilícitas tanto para
fins de consumo quanto para sua comercialização.
Nas últimas décadas, a partir de uma série de críticas e
experiências inovadoras no campo das políticas públicas de saúde,
conforme exposto anteriormente, o encarceramento de usuários
e dependentes foi lenta e gradualmente sendo considerado
como uma intervenção estatal anacrônica, ineficaz e, mais do
que isso, injusta e violenta. Difundiu-se a noção de que em vez
de punir essa população encarcerando-a, novas formas de ação
do Estado deveriam ser desenvolvidas, redirecionando o foco
de intervenção para o campo da saúde, para uma abordagem
terapêutica desses indivíduos, que passam a ser considerados
como doentes. Segundo Fiore (idem, p. 16) “essa perspectiva, já
prevista pelas Convenções, se configura hoje como uma espécie
de “modernização” da premissa proibicionista e influenciou, no
Brasil, importantes mudanças na atualização da legislação sobre
o tema”.
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Nesse sentido, em 2006, a Lei N° 11.343 foi promulgada
tendo como principal inovação — ou pelo menos a mais
amplamente difundida e alardeada pela mídia — o fato de deixar
de punir com pena de prisão o porte de drogas ilícitas para uso
pessoal, apesar de preservar seu status de crime. Com isso, o
Brasil passou a figurar entre os países que avançaram no sentido
da despenalização do uso de drogas ilícitas, mantendo, porém,
sua criminalização. Isso acontece na medida em que persiste sua
inclusão no código penal, eliminando a pena de prisão para os
indivíduos que sejam flagrados com alguma substância psicoativa
considerada ilegal para seu próprio uso, mas mantendo, todavia,
um conjunto de penalidades: advertência verbal, prestação de
serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a
programa ou curso educativo e, em último caso, multa.
Na outra ponta, essa mesma lei aumentou a pena mínima de
prisão para quem portar drogas destinadas ao tráfico de três para
cinco anos, equiparando-o ainda à condição de crime hediondo,
o que impede e oblitera alguns direitos, tais como a possibilidade
de que réus possam aguardar seu julgamento em liberdade, dentre
outras consequências.
Desse modo, apesar da extinção da pena de prisão para
os consumidores de drogas, a manutenção de todos os demais
procedimentos legais e instituições responsáveis pela administração
legal e tratamento desses casos, a permanência da sua classificação
como crime, além do evidente endurecimento e maior rigor da
punição relacionada ao tráfico de drogas, nos permite afirmar que
a nova lei, mais do que não desafiar propriamente, se filia ainda
ao paradigma proibicionista vigente em grande parte do mundo.
O principal problema relacionado a esse avanço parcial
no que se refere à modernização do aparato legal relacionado à
questão das drogas, diz respeito a uma ambiguidade produzida
na diferenciação penal entre os crimes de “consumo” e
“tráfico”. Ambiguidade e nebulosidade da lei, que contribuíram
notavelmente para um crescimento vertiginoso do encarceramento
de indivíduos condenados como “traficantes de drogas”.
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Isso acontece, basicamente, dentre outros fatores, por conta
da lei não definir propriamente a partir de que quantidade de
droga encontrada sob a posse de alguém caracteriza e diferencia
objetivamente um caso de uso ou de tráfico. Falta, portanto, para a
finalidade que se propõe essa mudança na lei, um critério objetivo
de diferenciação e delimitação dessas fronteiras, o que faz com
que outros fatores de ordem subjetiva e contextual influam na
configuração de cada caso. Dessa forma, permanecem a cargo
dos operadores do sistema penal – policiais, promotores, juízes
— a atribuição de qualificar e/ou desqualificar cada tipo penal
específico conforme as circunstâncias em que acontecem tais
ocorrências.
O próprio texto da lei prescreve essa conduta e produz
essa hipertrofia do papel dos agentes e operadores de segurança
quando, no Artigo 28, parágrafo 2º, estabelece que:
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o
juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Desse modo, além da ausência de um critério objetivo que
diferencie as quantidades previstas para caracterizar o crime de
tráfico ou o consumo pessoal, a inclusão de outros fatores como o
local e as circunstâncias e condições onde se efetuam as ocorrências
e os antecedentes criminais dos sujeitos sociais produzem a
introdução e demarcação de uma distinção corpóreo-territorial
no bojo da legislação, assim como do emprego e aplicação da lei.
Essas circunstâncias, na medida em que incidem na interpretação
de agentes e operadores de segurança em cada tipo de abordagem
e ocorrência, produzem brechas que permitem a atuação e
influência decisiva de estigmas, estereótipos e preconceitos sociais
variados, reproduzindo e intensificando desigualdades sociais,
distinções territoriais, vulnerabilidades e distorções na percepção
e na efetivação dos direitos e do próprio exercício da cidadania
como um todo.
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FAVELAS, PERIFERIAS, ESPAÇOS POPULARES:
TERRITORIALIDADES E VULNERABILIDADES
Como já foi apontado por diversos autores, é notória
a percepção e caracterização negativa das favelas, baseada
primordialmente nas noções de ausência, de precariedade, assim
como da rotulação desses espaços urbanos como essencialmente
violentos e insalubres (SOUZA & BARBOSA, 2005),
historicamente identificados como territórios de propagação
de doenças físicas e morais (MACERATA, DIAS & PASSOS,
2014, p. 32). Caracterização negativa que produz como efeito,
processos de marginalização e estigmatização dos seus moradores
e seus territórios (SILVA & BARBOSA, 2005), os quais fornecem
subsídios para a construção social da imagem do indivíduo
perigoso, violento, ameaçador, propagador de doenças e diversos
outros males sociais. Além disso, essa caracterização negativa
influencia e modula a formulação das políticas públicas voltadas
para esses espaços e suas populações, numa espiral perversa de
produção e reprodução de análises, procedimentos, dispositivos,
práticas discursivas e modos de subjetivação profundamente
calcados em um viés estigmatizante.
Segundo essa perspectiva o processo de estigmatização das
favelas, ao longo do tempo, desde o seu surgimento aos dias de
hoje, ainda que se articule com nuances particulares próprias de
cada período histórico, criou um campo de significação para as
favelas como espaço dissonante da cidade, dicotomizando sua
existência, fazendo com que esses territórios sejam percebidos
como algo contrário à cidade.
Essa percepção configura seus moradores como nãocitadinos, ou não-cidadãos, que estabelece distintos obstáculos
à promoção e garantia de direitos e hierarquizando o exercício da
cidadania na medida em que essa parcela da população passa a ser
percebida a partir de um viés negativo, sendo sub-repticiamente
caracterizados como não cidadãos, ou como cidadãos menores,
como menos-sujeitos, ou, no limite e na prática, como sujeitos de
menos direitos.
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Desse modo, a promoção e garantia de direitos, assim como
as políticas públicas que trabalhem direta ou indiretamente com
esses territórios e seus moradores passam a ser vivenciados e
investidos segundo a ideia moral do favor e da tutela, reduzindo
a relevância dessa parcela da população e revestindo seus
referenciais simbólicos com noções tais como periculosidade
e violência, generalizando, para todos os que habitam esses
territórios, a imagem do bandido, do marginal violento, do
criminoso (BRAGA, NASCIMENTO, RAMOS & RODRIGUEZ,
2009).
Além disso, o discurso da “guerra às drogas” adquiriu
uma centralidade no campo da segurança pública durante os
anos 80 e 90, provocando um profundo recrudescimento dos
confrontos armados no país e especialmente no Rio de Janeiro,
ligados à dinâmica do tráfico de drogas. A ampliação da venda
de cocaína e a configuração da cidade do Rio de Janeiro dentro
da rota do tráfico internacional injetaram muito dinheiro nesse
comércio ilegal, tornando-o extremamente lucrativo. Os pontos
de venda de drogas passaram a ser disputados entre quadrilhas
rivais, trazendo consigo um aumento da corrupção policial e do
judiciário, a intensificação da relação com o tráfico internacional
de armas e a transformação das favelas cariocas em cenários de
frequentes conflitos bélicos e altamente letais, com a utilização e
difusão de armamentos pesados, de alto calibre. Essa espiral de
violência, além de não contribuir no sentido de reduzir a sensação
de insegurança em toda a cidade, muito pelo contrário, acabou por
reforçar discursos militarizados, centrados na lógica do confronto
e da guerra.
É justamente nesse contexto que se afirmam e proliferam os
grupos criminosos armados com domínio de território, fenômeno
que acaba contribuindo para o fortalecimento e disseminação do
estigma da violência.
Grupos Criminosos Armados com Domínio de Território
são redes criminosas territorializadas que atuam em atividades
econômicas ilícitas e irregulares, como o tráfico de drogas, serviços
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de segurança e transporte coletivo irregular, dentre outras, a partir
de uma base territorial específica, fazendo uso da força física e da
coação – especialmente pelo uso de armas de fogo - como principais
meios de manutenção e reprodução de suas práticas. (SILVA,
FERNANDES & BRAGA 2008, p.16)
Trata-se, portanto, de uma relação que envolve o uso de
armas de fogo, negócios ilícitos e/ou irregulares e o controle de
territórios. Alem de carentes e violentas, as favelas são taambém
hegemonicamente representadas ainda como territórios sitiados,
controlados, onde a perda de soberania do Estado sobre essa
parte da cidade configura as favelas como territorialidades mais
vulneráveis à violência urbana – tanto por conta do domínio
geográfico, controle e regulação social exercida tiranicamente
pelos grupos criminosos armados, quanto pela lógica bélica
do confronto, calcada no discurso da “guerra às drogas” que
usualmente fundamenta a formulação e implementação das
políticas públicas e a atuação dos agentes de segurança nesses
territórios.
As favelas passaram a ser vistas como lugares que carregam
consigo intrinsecamente a marca de berço da violência, como
uma espécie de traço distintivo desses locais, que os caracteriza
essencialmente. O mais grave em todo esse processo de
estigmatização e distinção corpóreo-territorial de direitos
assinalado é que a ação policial calcada numa lógica bélica nas
favelas e periferias passou a ser naturalizada e percebida como
necessária e inevitável. Do mesmo modo, o imenso número
de mortos, sejam eles jovens identificados como criminosos,
policiais e/ou moradores sem vínculo com o crime, passou a ser
considerada como componente intrínseco à política de repressão
indiscriminada ao tráfico de drogas.
Portanto, é neste contexto político e social que se produz e
radicaliza o estigma da violência sobre as favelas e seus moradores,
especialmente sobre os jovens, e, sobretudo os jovens negros. A
“guerra às drogas” se apresenta desse modo, como uma espécie
de card que autoriza e legitima uma série de ações militarizadas
e bélicas, configurando-se como um poderoso instrumento de
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criminalização cujos efeitos danosos, perversos e letais se fazem
notoriamente presentes em nosso país.
AS RECENTES ALTERAÇÕES LEGAIS: ABUSO E
HIPERTROFIA DA AUTORIDADE POLICIAL

U

ma das primeiras consequências e efeitos sociais
observados depois da promulgação da Lei N° 11.343/06
diz respeito à redução drástica das apreensões de usuários e
um crescimento das prisões relacionadas ao tráfico de drogas
em todo o país. Entretanto, não podemos explicar essa relação
simplesmente por conta da alteração legal efetuada.
A princípio, conforme disposto na Lei, os usuários de
drogas surpreendidos em flagrante com a posse de entorpecentes
deveriam ser conduzidos até a delegacia onde seria feito o
registro, o encaminhamento para as instituições responsáveis e
os demais procedimentos legais previstos. Essa redução sugere
certo desinteresse por parte dos policiais e agentes de segurança
na apreensão e condução de usuários de drogas até as delegacias.
Para Grillo, Policarpo e Veríssimo (2011), essa atitude aponta,
para além de um aparente descaso com esse tipo de crime, uma
atitude ou movimento de legitimação da “atuação informal dos
policiais militares que, já desde antes da nova lei, negociavam
o encaminhamento, ou não, dos indivíduos flagrados para a
delegacia” (GRILLO, POLICARPO & VERÍSSIMO, 2011, p. 137).
Desse modo, haveria uma espécie de “aval implícito do poder
Judiciário para que esse tipo de negociação transcorra, na medida
em que o processamento legal desses casos perdeu importância,
mas o crime continuou existindo” (idem).
Além disso, como já apontado ao longo do presente
artigo, diante da indefinição acerca de qual quantidade de droga
encontrada sob a posse de alguém configura um caso de uso ou
de tráfico, dentre outros fatores, a qualificação e desqualificação
de usuários e traficantes fica, portanto, a critério dos operadores
diretos do sistema – policiais, promotores e juízes, sendo regulada
por uma série de estereótipos e estigmas, além de práticas
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irregulares que configuram essas ocorrências como mercadorias,
a serem negociadas arbitrariamente pelos policiais que estão
atuando na ponta do sistema penal e repressivo. Essa inflação
do poder policial inelutavelmente abre caminho para extorsões,
violações de direitos, surras, agressões, castigos físicos e morais,
espancamentos, humilhações, ameaças e diversas outras formas
de violência e de condutas irregulares, abusivas e criminosas.
Segundo Veríssimo (2010), no que concerne ao usuário
de substâncias psicoativas, existe um tratamento diferenciado,
baseado na seletividade da ação policial que:
Classifica as pessoas, mais em função do que elas parecem ser,
segundo um sistema classificatórioestigmatizador que atravessa
tanto a polícia quanto a sociedade englobante – somada à
ambigüidade da Lei, que não estabelece nítidas fronteiras entre
uso e tráfico, podemos dizer que, a despeito das novidades da Lei,
continuam os policiais na rua escolhendo quem deve ou não deve
(e quem pode ou não pode) ser preso, quase sempre agindo
na informalidade que, não raro, se configura através de ações
violentas. (VERÍSSIMO, 2010, p. 332).
Diante disso, as condições socioeconômicas, os territórios
onde moram e onde são abordados, a cor, o gênero, o modo como
se vestem, dentre outros fatores, passam a ser determinantes no
modo como se desenvolverá a abordagem e o tratamento dado
pelos policiais para cada indivíduo e para a configuração de cada
caso.
Não é difícil supor, portanto, e a própria letra da lei já sugere
esse comportamento, uma vez que abre a brecha para que a própria
distinção entre usuário e traficante seja determinada mediante
critérios subjetivos e circunstanciais. Nesse sentido, tomando
como exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, fumar um baseado na
Maré, no Alemão, na Rocinha, ou em qualquer favela, periferia ou
espaço popular do país não é o mesmo ato de fumar um baseado
na Praça São Salvador em Laranjeiras, ou em Ipanema, ou em um
bairro nobre de qualquer cidade brasileira; assim como um jovem
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negro portando ou consumindo drogas não é lido do mesmo
modo que um jovem branco. Independente da quantidade de
droga apreendida, o que esse quadro atual denota é que presença
e atuação de outros fatores serão por vezes até mais determinantes
dos destinos e encaminhamentos dados para cada caso pelos
agentes de segurança e demais operadores da lei.
Faz-se necessário, diante desse panorama, repensar
e rediscutir o modelo adotado até o momento, de modo a
avançarmos juntos na construção de uma cidadania plena que
prescinde da superação concreta dessas distorções e desigualdades
que regulam a vivência, o usufruto e a garantia dos direitos a partir
de uma hierarquização dos sujeitos e territórios da cidade.

COMO INCLUIR AS FAVELAS E PERIFERIAS NO
DEBATE DA LEGALIZAÇÃO?

A

tualmente, conforme pudemos esboçar nas linhas
anteriores, um conjunto de desigualdades e impactos
sociais negativos são apresentados, multiplicados e intensificados
por conta da política de drogas desenvolvida, até o momento,
no país, profundamente marcada por sua filiação ao paradigma
proibicionista. A própria vivência da cidadania plena é diretamente
ameaçada pela adoção desse paradigma e seus agenciamentos e
dispositivos que produzem e reproduzem estigmas e preconceitos
sobre territórios e pessoas que passam a serem tratadas
majoritariamente como objetos de repressão, punição, extorsão,
encarceramento e penalização.
Os altos índices de letalidade e violência produzida pelas
ações conduzidas mediante a adoção de sua lógica bélica e
criminalizante, de “guerra às drogas”, são efeitos severamente
criticados por uma parcela cada vez maior da sociedade, que
busca por modelos alternativos e modos diferentes de abordagem
e gestão dos problemas relacionados ao uso de substâncias
psicoativas e, em especial, aquelas tornadas ilícitas.
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A criação e afirmação de sujeitos de direitos como
primazia da lei e não o contrário como fez e vem fazendo a visão
conservadora, produzindo desigualdades e hierarquizando a
cidadania segundo relações perversas, vem ganhando força e eco
junto aos diversos setores sociais. Segundo Lima e Tavares (2012),
(...) estamos numa guerra de posição, onde atores e projetos
de sociedade estão presentes na disputa por hegemonia das políticas
sobre drogas, a partir de concepções ético-políticas distintas sobre
drogas, seu uso e mercado, gerando um misto desigual de direções
no âmbito das políticas sociais brasileiras referentes à área. (LIMA
& TAVARES, 2012, p. 7).”
Diante disso, consideramos que a regulamentação ou
regulação do uso de drogas hoje criminalizadas, como a maconha
deve ser um horizonte possível e desejável. Entretanto, para que
possamos dar conta das diversas facetas e nuances que o fenômeno
e a questão das drogas como um todo se apresenta e é vivenciada
pelos diferentes sujeitos e territorialidades, é imprescindível que
todo e qualquer debate tenha na sua proa a sociedade civil, em sua
infinidade de atores sociais dos mais diversos campos educação,
saúde, cultura, trabalho e renda, economia, segurança, etc.
É preciso, portanto, trazer o debate para uma esfera civilpública, abrangendo nesse esforço e nessa arena ampliada a
diversidade de sujeitos e suas respectivas territorialidades, modos
de existência e práticas socioculturais.
É preciso ter em mente que a construção e defesa de um
modelo alternativo ao proibicionismo não significa de modo algum
afastar ou eliminar o Estado da discussão e gestão do problema.
Significa promover a rediscussão e redimensionamento do seu
papel, para que o mesmo atue de modo republicano na garantia e
proteção de direitos da cidadania plena.
Do mesmo modo, quando apontamos, indicamos a esfera
civil-pública não podemos nos limitar ao funcionamento do
Estado, mas sim alargar o seu horizonte com a afirmação de ações
plurais de empoderamento dos cidadãos no âmbito da formulação,
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execução e avaliação de políticas efetivamente públicas. Apesar
de o Estado assumir quase integralmente a provisão e regulação
das políticas públicas, decisões e escolhas devem fazer parte
do cotidiano e da vida social, devendo estar inscritas em suas
diferentes formas, contextos, práticas e existências territoriais.
A partir da emergência e atuação desse novo sentido de
público, segundo um prisma analítico e propositivo, sendo assim
interpretado e vivido como o espaço de práticas plurais, onde os
homens podem mostrar quem são concretamente, é que devemos
ousar a tessitura de uma agenda de políticas públicas orientada
para a afirmação da cidadania plena, sobretudo levando em
consideração a integralidade e a indivisibilidade de direitos em
um país de desiguais.
Cidadania, território e políticas públicas são elementos
constituintes de um projeto radical de Democracia, uma vez que
reúnem — em suas diferentes dimensões — as possibilidades de
fortalecimento da sociedade civil como autora de proposições e
decisões que garantam o exercício da vida em sua mais ampla e
diversificada expressão.
E é nesse sentido, portanto, que a luta pela superação do
paradigma proibicionista deve vir acompanhada necessária e
simultaneamente da construção e ampliação de novos espaços
de participação, da produção de um novo conjunto de marcos
legais e epistemológicos e da implementação de políticas públicas
que promovam e articulem práticas e ações voltadas para o
enfrentamento dos problemas relacionados ao consumo de drogas
com a garantia, promoção e ampliação de direitos.
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JUVENTUDE: TEM QUE SER UM
VERBO DE VIDA
Eduardo Alves 1

INTRODUÇÃO

V

ale anotar de onde esse texto é escrito, para onde o
autor está olhando. Situado no Rio de Janeiro, nessa
cidade que até 56 anos atrás era capital do Brasil, até 41 anos atrás
era Estado da Guanabara e que agora, nesses 41 anos, é capital do
Rio de janeiro. Hoje uma capital metropolitana sem que se tenha
construído e acumulado cultura para isso. Esse é um fato que faz
da construção dessa cultura, estética, prática, uma das ações mais
importantes para o período. Esse é um dos grandes desafios para
construir e conquistar uma cidade metropolitana de direitos.
A cidade do Rio foi criada em uma formação social
sustentada na violência, na expulsão dos pobres, negros em sua
maioria, considerados “diferentes” daqueles senhores e setores
médios da capital. O centro do patrimonialismo e da formação
social brasileira com forte impacto do racismo e machismo
estruturais.
A nossa cidade, pois ninguém pode abrir mão dela, é um
produto de importante luta, lindíssimas mobilizações, ações
Diretor do Observatório de Favelas
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fundamentais de grupos essenciais para os quais nada foi dado.
Tudo que hoje há de melhor foi conquistado por sua multidão e
deve ser de um lado, conteúdo de orgulho. De outro, serve como
motivação contra a estagnação porque muito ainda precisa ser
construído, inventado e implementado.
Essa cidade, linda na sua formação geográfica original, é
também múltipla. Favelas e periferias se misturam com outros
territórios próximos mais do que a maioria das pessoas enxergam
como “desenvolvido”. Não tem mais divisão entre territórios que
têm asfalto e os que não têm; é quase tudo asfaltado. Podem
cachorros e gatinhos em asfaltos, mas também porcos, galinha,
bode, ratos etc. As casas são, predominantemente, de alvenaria
também nas favelas e periferias. Há escolas, postos de saúde e,
em quase todo esse território, há saneamento. Tudo produto de
conquista dessa multidão. Nada foi dado e se alguém se acha dono
está com a propriedade errada.
Registra-se que as favelas e as periferias não são exógenas à
cidade. São territórios dessa grande e múltipla cidade metropolitana.
Ainda existe — em nome da circulação de transporte, em nome de
grandes eventos, em nome dos tais grandes investidores que não
aparecem com tais investimentos de mudanças frente aos grandes
investimentos de lucros — desigualdades diversas. Por outro lado,
há multidões conquistadas a serem deslocadas para criar um
ambiente de ampliação de conquistas, e são nesses personagens
que precisamos investir. Afinal, tudo que há, que se ganha e se
perde, são produtos de homens e mulheres em movimento,
conflitos e convivências, na cidade.
A DESIGUALDADE MÓRBIDA NO AMBIENTE NO QUAL
A VIOLÊNCIA É HEGEMÔNICA
Uma questão estratégica para o Rio e para o Brasil é o
desafio de superar a cultura da violência. Tão importante quanto
desmilitarizar a polícia é “desmilitarizar” a cultura predominante,
reafirmando uma cultura da convivência. Essa é uma proposta
para a humanidade, para o Brasil e para a nossa cidade, agora,
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metropolitana por lei. Possuímos o desafio de construir, entre
seus moradores, a empatia com dimensão estratégica para novas
relações humanas.
Superar violências que ocorrem no discurso, à busca
constante da judicialização das relações humanas (que as
desumanizam) e, as condições humanas ainda indignas da vida
são desafios fundamentais. Claro que, nessa esteira nos é exigido
mais liberdade, mais igualdade e também mais fraternidade,
essa última, nós do Observatório de Favelas carimbamos de
CONVIVÊNCIA.
Assim, se parte aqui do princípio que a busca da superação
da violência, em todas as suas dimensões, exige uma igualdade
na qual todos os seres humanos tenham garantidas as condições
de vida digna (moradia, trabalho, renda, saúde, educação,
mobilidade, arte, cultura); uma liberdade na qual o direito à
diferença seja respeitado e assegurado, construindo uma cultura
que o permita ver como insumo de elevação humana e polêmica
que eleve a diversidade; uma fraternidade, ou uma convivência
como preferimos, na qual o respeito leve a mais profunda garantia
da vida.
Esse último aspecto, por exemplo, nos chega em um
momento lamentável para a história do País. As consequências da
intolerância aqui atingem jovens, negros, com uma desigualdade
mórbida que precisamos superar. Como colocado no título do
artigo, precisamos fazer da juventude um verbo de vida. E, nesse
período, que há um golpe, substituindo a presidenta eleita por um
interino que, vive sua possibilidade de presidente se aproveitando
judicialmente da situação, nos exige ainda mais para formular
caminhos e conquistar direitos. O golpe parlamentar no Brasil
diminui o ambiente por direito conquistado nos últimos anos.
Construir um clima para ampliação da democracia e dos direitos
é um grande desafio. E, nessa esteira, diminuir e acabar com a
violência letal, que atinge com morte a juventude negra das
periferias e favelas é uma ação fundamental, ainda mais pulsante
no período atual.
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O golpe da presidência da Câmara, que levará decisões
políticas de um lado para as letras frias do direito e de outro servirá
como restrição de direitos, fez aprovar a redução da maioridade
penal que, segundo os “vencedores” é só homicídio, lesão grave
e crime hediondo. Esse movimento que ainda não foi encerrado.
Até o momento que esse artigo é escrito, articula discursos de
quem é contrário prender jovens e adolescentes, com quem acha
que prender é a solução para racismo, homofobia, intolerância
religiosa e outras ações que nada reproduzem uma cultura da
convivência. Compartilho da ideia que qualquer atitude de prisão
(seja ela qual for) só serve para defesa da vida na sociedade que
ainda não inventou outro meio; não há nada de didático, de
educação ou de democracia em tal prática. Mas isso é assunto
para outro momento.
Primeiro, é importante demonstrar que o discurso e as
narrativas pela violência, pelo ódio, pela vingança, pelos regimes
autoritários, não estão mais escondidos. São públicos e alcançam
discursos de candidatos, tomam as redes sociais e, chegam
em atividades de rua. Não estamos mais falando de um “senso
comum” e sim de uma cultura hegemônica que permeia todos
os poros civilizatórios da atualidade e, como consequência e
retroalimentação, da sociedade na qual vivo.
Costumo insistir, de forma provocativa, de que a direita e a
esquerda fizeram um acordo silencioso, no qual a primeira ficou
com a liberdade e, a segunda, com a igualdade. Juntas jogaram no
lixo a fraternidade. Estou mesmo falando da primeira revolução
importante que marcou o mundo moderno, da Revolução
Francesa.
É possível ouvir e ler, por exemplo, um discurso equivocado
de que existe uma guerra em curso no Rio de Janeiro. Isso está
servindo tanto para justificar a entrada assassina e genocida
do Estado, que insiste colocar a polícia na frente da política,
e, a segurança pública (sem cuidar dos policiais e da própria
estrutura policial), quanto de grupos que se autoproclamam
de esquerda e consideram a violência o caminho superação da
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realidade atual. Os dois são alimentados pela mesma hegemonia
e retroalimentam a cultura que predomina hoje na sociedade
brasileira (e na maioria dos Estados-Nações do mundo). E, nesse
sentido, afirmo com muita tranquilidade, que a violência não tem
nada de revolucionário. Transvertido do que quiserem é mais uma
dessas visões e estéticas que, nos empurram para o passado com
uma distopia que reforça presente e futuro conservadores.
Como bem lembrado por Antonio Negri em seu livro
‘Multidão’, “no século XVII, tratava-se da passagem da Idade Média
para a modernidade na Europa, e hoje a nova era é a passagem
global da modernidade para a pós-modernidade. Nesse contexto,
a guerra transformou-se numa condição geral: em determinados
momentos e lugares, pode haver cessação das hostilidades, mas a
violência letal está presente como potencialidade constante, sempre
pronta a irromper em qualquer lugar”. E é justamente dessa
violência letal que mais precisamos falar aqui no Brasil e no Rio
de Janeiro.
O Mapa da Violência de 2015 inicia com o título que muito
chama atenção para o tema que estou buscando desenvolver:
“Mortes Matadas por Arma de Fogo”, e isso ao lado do logo da
Juventude Viva. O que muito me lembra a campanha da ESPOCC
— Escola Popular de Comunicação Crítica — do Observatório
de Favelas, chamada Juventude Marcada para Viver. Por mais
aterrorizante que possa ser o título, a página seguinte do livro,
tem duas citações, uma delas vem de Morte e Vida Severina, de
João Cabral de Melo Neto, a qual reproduzimos:
“E foi morrida essa morte,
irmãos das almas,
essa foi morte morrida
ou foi matada?
Até que não foi morrida,
irmão das almas,
esta foi morte matada,
numa emboscada.”
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É isso que encontramos um crescimento de mortes matadas,
mas principalmente, de jovens negros. A introdução do Mapa
já demonstra que a aprovação do Estatuto do Desarmamento e
as campanhas dos anos seguintes foram os instrumentos para
uma queda, em 2004, de 8,2% do número de óbitos registrados
em 2003. Diferente do estatuto do desarmamento de 2003, dois
anos depois, a maioria da população brasileira, com o voto de
60% dos aptos para exercer esse direito segundo o TSE, a grande
maioria decidiu, por meio de um referendo, contrária a proibição
das armas de fogo. A onda positiva do estatuto perdeu muito em
escala e se reforçou, mais uma vez, a cultura da violência.
O crescimento brutal das mortes por arma de fogo no país é
assustador, e apresenta um sentimento de guerra, como abordado
nas palavras de Negri. A questão é que não há guerra, não estamos
em guerra, mas o sentimento, o ambiente, cria essa sensibilidade e
reforça uma cultura bélica. Entre os anos de 1980 e 2012, o Brasil
teve mais de 880 mil mortes por disparo de qualquer tipo de arma
de fogo. As informações do Mapa são de que o país saiu de 8.710
mortes por arma de fogo em 1980, para 42.416 em 2012. E não
adianta dizer que o Brasil nesse período cresceu mais que 61%,
pois, os números são alarmantes por eles mesmos, sem precisar
de nenhuma combinação estatística. E foram os jovens que mais
sofreram com esse crescimento, que saíram de 4.415 mortos por
arma de fogo em 1980 para 24.882 em 2012. Entre esses jovens, o
aumento foi significativo entre os negros (pardos e pretos).
No conjunto da população a taxa de mortes por armas de
fogo que, em 1980 era de 7,3 por 100 mil habitantes, passa para
21,9 em 2012, crescimento de 198,8%. Mas entre os jovens, o
crescimento foi bem maior: 272,6%. Aqui as taxas passaram
de 12,8 óbitos por 100 mil para 47,6 em 2012. Considerando o
universo, vemos que a partir de 1982 e até 2003 o crescimento
das taxas na população total é sistemático e constante, quase uma
linha reta, com um ritmo de 5,5% ao ano. Já entre os jovens, com
algumas oscilações, o crescimento nesses anos foi ainda maior:
6,5% ao ano.
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Esses números apresentados pelo mapa da violência de 2015,
feito por Julio Jacobo Waiselfisz e publicado por três secretarias da
Presidência da República do Brasil (geral, juventude e promoção
de igualdade racial), tem muito a oferecer para essa reflexão. Essa
desigualdade mórbida, que atinge o coração de uma juventude
pobre, parda, preta, negra, na maioria das nossas periferias e
favelas, é uma prioridade de enfrentamento e exige uma busca
imediata de soluções que deve saber articular o protagonismo que
brota na sociedade com um investimento cada vez mais potente
de políticas públicas.
Para isso, no entanto, é fundamental romper com a lógica
que permeia todos os poros da sociedade na qual o direito a
segurança aparece como uma ação da polícia. Quase como
consequência dessa visão equivocada e também reforçada pela
cultura bélica, tende-se apresentar que cabem aos governos
estaduais, principalmente, seguido do governo federal, as ações
para tais mudanças. Ledo engano, pois, estão nas cidades, nos
governos municipais ações que podem transformar tais relações.
E, é claro, o Estado em toda a sua complexidade, não apenas nos
governos, mas nos parlamentos, nos judiciários, nas agências, nas
empresas públicas, etc. Até agora, só vem reafirmando a lógica
que predomina na cultura da sociedade.
Para tal mudança o que é exigido são investimentos cada vez
mais potentes entre infância e juventude, para que o “novo adulto”
seja desenhado por uma cultura de convivência. Tal investimento
envolve articular políticas de todas as dimensões humanas, não
apenas nos equipamentos do estado, mas em equipamentos
públicos não estatais. Avançar na criação de equipamentos
públicos não estatais e na retomada da ocupação das ruas são
prioritárias, junto com o investimento na mobilidade corporal e
simbólica. Desafios que iniciamos nas cidades, com os governos
municipais e que são centrais para a construção de uma segurança
pública que não tenha como porta estandarte a polícia.
Esse, por sua vez, é um grande desafio que permeia Estado e
Sociedade Civil. O emblema desse desafio está na desmilitarização
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da polícia, elemento central, mas que deve ser feito com a
desmilitarização da cultura que é hegemônica em toda a sociedade.
O processo da desmilitarização é muito importante e um grande
desafio para quem tem uma sociedade que escolheu viver com o
comércio das armas. A desmilitarização aqui em questão, é muito
maior do que desmilitarizar a polícia, exige a superação da cultura
hegemônica e a construção de uma cultura de convivência.
Além das mortes, a violência se espalha em outras ações
que também fortalecem essa “desigualdade mórbida”. Como
já escrevi em texto publicado no “Relatório da Rede Social de
Justiça e Direitos Humanos” reapresento aqui. “Segundo pesquisa
coordenada por Flávia Mestriner Botelho, feita pelo Instituto
Avante Brasil, o sistema carcerário do Brasil ampliou 508% entre
1990 e 2012 (é importante destacar, no entanto, que entre 2003 e
2012 essa ampliação foi de 77%). Para cada 100 mil habitantes há
283 presos, já em 2012, com crescimentos alarmantes das taxas
de presos provisórios (1104%) e de presos condenados (331%),
entre 1990 e 2012. E impressionante é saber que, em 2012, não há
crescimento apenas da morte de jovens, mas também de presos:
55% estão entre 18 e 29 anos. E é muito importante que se diga
60% são negros (pretos ou pardos). Ou seja, a diminuição da
idade penal para 16 anos, tem uma tendência a ser mais um fator
decisivo na ampliação de mais essa desigualdade mórbida”.
O IHA - Índice de Homicídios na Adolescência (que faz parte
do Programa de Redução da Violência Letal - PRVL) publicado
em 2014, também apresentou quadro que reforça a “desigualdade
mórbida” que mancha o país. Os resultados de 2012, com base em
estudos que apresentam evolução desde 2005, indicam que jovens
negros entre 19 e 24 anos possuem maior possibilidade de ter suas
vidas ceifadas pela violência. Para cada grupo de mil adolescentes
que chega aos 12 anos, 3,32 tendem a ser mortos por homicídios
antes de completar 19 anos. A desigualdade se amplia nas regiões
mais pobres e que demandam mais investimentos para superação
de desigualdades, pois, no Nordeste, o índice de violência letal
sobe para 5,97 adolescentes.
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Não há dúvidas, que superar as desigualdades está na ordem
do dia para o Brasil, assim como o avanço democrático. Nesse
sentido, o grande desafio colocado é pensar em políticas de Estado
que sejam predominantes públicas e não privadas. A formação do
Estado no Brasil conta com predomínio dos interesses privados e
alterar essa medida é uma ação fundamental. Esse não é um desafio
pequeno, pois, envolve a necessidade de avanços democráticos
articulados com investimentos que priorizem a dignidade humana
e não ajustes fiscais (por exemplo). Com poucas palavras, se faz
fundamental colocar a vida acima do lucro e do mercado.
Precisa-se também superar a concepção (estética, projeto
e gestão) estadocêntrica, presente na formação social brasileira e
na grande maioria dos projetos políticos e de gestão existentes,
mesmo quando o Estado está voltado, principalmente, para
garantir a sobrevida do mercado. É um grande desafio conquistar
um Estado com políticas públicas e hegemonicamente público,
com participação da sociedade; com investimentos qualificados
e de larga escala em ações da sociedade civil; com espaços de
controle e participação popular das políticas e da gestão. A medida
para garantir que os investimentos alcancem suas finalidades —
ampliar, qualificar e melhorar a vida das pessoas em todas as suas
dimensões — precisa ter como sujeitos desse processo, as próprias
pessoas. Precisa-se investir em espaços nos quais a juventude seja
sujeito da própria vida e seja personagem fundamental na política
a ser investida e construída.
Nos últimos anos se avançou no Brasil com algumas
conquistas relevantes no universo legal. O Estatuto da Criança e
do Adolescente de 1990, o Estatuto do Desarmamento de 2003 e
o Estatuto da Juventude de 2013 foram construções importantes
para se avançar em direitos que atingem nossa juventude. É
necessário ir além e garantir que jovens vivam mais, melhor,
com mais dignidade e com ambiente para a convivência e para a
criatividade.
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FAZER VALER A JUVENTUDE COMO VERBO
O Estatuto da Juventude, que se aplica para todo o território
nacional, classifica como jovens todas as pessoas que estão entre
15 e 29 anos. E é bom que se registre que não se está disputando
a juventude com o crime. A maioria dos jovens, pobres, negros
do Brasil não são criminosos e, se assim o fossem, já haveria
um caos civilizatório na sociedade em todos os níveis. O que se
está disputando é outra coisa. A juventude precisa ser ganha
para ampliar a potência criativa, inventiva, participativa na
sociedade. Isso, demanda dos “adultos” assumir responsabilidades
e compromissos com a superação das desigualdades que atingem
os jovens como alvos principais. Não são políticas de repressão e
confinamento, como a anacrônica proposta de redução da maior
idade penal, que permitirá avançar no caminho de uma sociedade
de direitos, muito pelo contrário. Demandam-se mais políticas
que articulem os territórios com empregos, renda, educação,
desenvolvimento artístico e produção cultural das mais diversas
dimensões humanas. Nesse sentido, o investimento em cultura é
um dos principais e mais importantes para a sociedade sustentável
tão falada; inclusive para se construir e conquistar uma consciência
universal sobre a importância do meio ambiente e da vida saudável
em geral.
O século XXI, com o fortalecimento da internet e com a
aproximação da tecnologia da comunicação entre os jovens, é o tempo
da criação de um ambiente cultural que precisa ser conquistado e
investido a favor da vida e da convivência. A sociedade sustentável
e democrática, em todos os níveis, que se pretende construir, pode
ter na internet uma aliada. Há, indiscutivelmente, juventudes que
circulam nas cidades com olhares, criações, práticas distintas, que
precisam migrar para as ondas de convivência ao invés das ondas de
violência e intolerância. Para isso, o investimento em conhecimento
e acesso à tecnologia ocupa lugar chave nesse processo. Ao mesmo
tempo em que se precisa investir em uma cultura sustentada pelo
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direito à diferença. Não se trata de “formatar” a juventude como
um bloco monolítico, ao contrário, trata-se de investir na diferença
com a inteligência de que a diversidade pode ampliar a potência
criativa, inovadora e de direito à vida.
O século XXI é o tempo do upload. A juventude de hoje
precisa ter investimentos para compor bem mais que um grupo de
“telespectador de novo tipo”. Trata-se em investir em uma formação
de sujeitos que encontrem base de desenvolvimento em seus
territórios e possa fazer do novo território cultural impulsionado
pela internet no século XXI, um instrumento de qualificação da
vida. Do ponto de vista da legislação, exige-se avançar em estatutos
qualificados para esse novo ambiente. Mas do ponto de vista das
políticas culturais fica o desafio de fazer da linguagem multimídia,
uma aliada para o conhecimento e não para a ignorância ou
beligerância.
O que se faz na ESPOCC — Escola Popular de Comunicação
Crítica — do Observatório de Favelas é um exemplo disso.
Apresentar repertórios em audiovisual e cultura digital, com
conhecimentos sobre tecnologia, conceitos, elaborações, práticas e
técnicas são elementos fundamentais para que os jovens assumam
o protagonismo na produção de um novo desejo de consumo. A
publicidade afirmativa apresentada na ESPOCC é para ampliar
a vida nos territórios; para construir metodologias para novas
estéticas e proposições de políticas públicas para novos direitos.
Construir o conhecimento coletivo, como ação da sociedade civil,
é fundamental para a juventude, em todos os tempos, com toda a
força de verbo que tem o termo. Portanto, ações como essa precisam
ser ampliadas e multiplicadas em todos os poros das cidades, em
todo o país.
As redes disponíveis no século atual precisam ser usadas
para ampliação da mobilidade plena e não para potencializar uma
estética bélica e de confronto. Registra-se que parte significativa
da juventude já se apropria do novo território cultural das redes
criadas na internet para objetivos distintos. Serve tanto para marcar
confrontos de torcidas, com práticas de violência letal, quanto
para disparar a arte desenvolvida em periferias e favelas, como o
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passinho do funk carioca. São apropriações com objetivos distintos
e éticos profundamente contraditórios. Enquanto um grupo aposta
na internet como veículo de massificação da violência, inclusive
letal; outro grupo aposta nesse novo território cultural como
instrumento que contribui para deslocar as periferias e favelas para
o centro da ação artística e criativa nas cidades.
Entrar nessa disputa é algo fundamental para o momento
que vivemos. É condição indispensável responder a juventude
com proposições afirmativas e políticas que envolvam e ganhem
os jovens para uma estética em defesa da vida e um repertório
inovador. Amplia-se assim uma potência evidente do verbo
juventude, principalmente das que ocupam os territórios populares.
Há muito que a formação da sociedade brasileira precisa superar
seus pilares de punição, controle e arrecadação de imposto por
pilares de que ampliem a vida e a dignidade humana. Articular,
nesse sentido, a ação do Estado com investimentos na sociedade
civil, potencializando a organização e a mobilização para ambientes
de conquistas, é um desafio do novo século.
O mais importante nas cidades são as pessoas; o que as pessoas
produzem de mais importante são conquistas que elevam a vida em
todas as dimensões. A juventude é um verbo desse processo. No
momento que inicia a convivência com outros sujeitos, se articula
em sociedade, desenvolve leituras e práticas, os jovens, diversos,
plurais, marcam-se como potenciais protagonistas. Fortalecer e
investir nesse protagonismo para elevar a dignidade humana, em
todas as suas dimensões, da subsistência à ética, é um desafio. Para
isso, a medida indiscutivelmente urgente é manter a juventude
viva, para que ela siga se ampliando, produzindo, acumulando
repertórios e reinventando, a favor da humanidade, a cidade na
qual vivemos.
Destaca-se aqui que a juventude de periferias, de favelas e de
territórios populares são sujeitos fundamentais para uma cidade
de direitos. São as pessoas das periferias e das favelas a base que
constituem tais territórios como espaços de potência e são os jovens
o núcleo central de uma potência revolucionária. Nessa juventude
aflora uma potência criativa que com pouco consegue produzir
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muito a seu favor. Cabe ao Estado, principalmente, o investimento
para que essa potência se amplie. Tal investimento ocorrerá com
políticas públicas, participativas, democráticas, que envolvem
a sociedade civil e articule a ampliação de direitos em todos os
aspectos da sociedade. Investir em repertório é um dos desafios do
momento para reforçar a juventude como verbo da vida. Para além
de viver mais, com mais dignidade, se constituir como o sujeito de
conquista para uma vida cada vez melhor.

213

BIBLIOGRAFIA
ALVES, Eduardo. Desigualdades mórbidas: reconhecer e ampliar a
potência da juventude. STEFANO, Daniela; MENDONÇA, Maria Luísa.
Direitos Humanos no Brasil 2014 - Relatório da Rede Social de Justiça e
Direitos Humanos. São Paulo: outras Expressões, 2014.
HARDT. Michael e NEGRI, Antonio. Multidão, Rio de Janeiro:
Record,2005.
PRVL. Índice de Homicídios na Adolescência. IHA 2012. Orgs. Doriam
Luis Borges de Melo, Ignacio Cano. Rio de Janeiro: Observatório de
Favelas/ SDH/UNICEF/ LAV, 2014. Disponível para download em
http://prvl.org.br/.
PRVL. Prevenção à Violência e Redução de Homicídios de Adolescentes
e Jovens no Brasil.Orgs: Raquel Willadino, João Trajano SantoSé, Caio
Gonçalves Dias, Fernanda Gomes. Rio de Janeiro: Observatório de
Favelas, 2011. Disponível para download em http://prvl.org.br/.
PRVL. Guia Municipal de Prevenção da Violência Letal contra adolescentes
e jovens. Rio de Janeiro: Observatório de Favelas, 2012. Disponível para
download em http://prvl.org.br/.
WAISELFIZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015. Adolescentes de 16 e
17 anos do Brasil.Flacso. Rio de Janeiro 2015

214

215

