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PRÓLOGO

Este Tomo trata de três temas estratégicos para a Amazônia e por 
extensão, para o Brasil e as áreas acadêmicas. O primeiro se refere às 
questões do déficit de soberania nacional da Amazônia, notadamente a 
Amazônia brasileira e foi apresentado pelo general Theóphilo, à época 
Comandante do Comando Militar da Amazônia. O segundo se refere às 
questões relativas à Ética e Cidadania, sendo apresentado pelo Arcebispo 
de Manaus, dom Sérgio Castriani. O terceiro trata das questões relativas 
à Violência Urbana, um tema super atual e apresentado por uma das 
mais notáveis pesquisadoras nesta área, a Dra.  Maria Cecília Minayo. 

O Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) se sente 
gratificado em ver suas ideias lançadas numa obra seriada como 
esta. Na verdade, a maior e talvez única razão desta obra é ser lida e 
esperamos que isso ocorra, de forma ampla e intensa. Que as ideias 
nela expostas sejam analisadas, confrontadas e somadas pelas ideias 
dos leitores. Somente assim o conhecimento se desenvolve e somente a 
partir desse é que as questões aqui tratadas ganham outras dimensões 
e novos contornos. Também esperamos que esta obra, como todas as 
outras do GEEA, seja uma referência confiável e agradável para todos 
que se interessam pela Amazônia, essa região fantástica e guiada por 
infinitas potencialidades e desafios.
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UNESCO  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a   
  Cultura

U$  Dólar americano
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DÉFICIT DE SOBERANIA 
NA AMAZÔNIA
RESUMO

Este capítulo trata da guerra de fronteira na Amazônia Ocidental, cujos re-
flexos impactam diretamente na guerra urbana vivenciada pelo Brasil, sobre-
tudo nas grandes cidades. Exemplo disso é o recorrente emprego do Exército 
Brasileiro na pacificação de favelas do Rio de Janeiro e o déficit de sobera-
nia existente no país, especialmente na região amazônica. O texto evidencia 
também os interesses externos sobre a Amazônia e os desafios que o Brasil 
precisa enfrentar para manter a soberania sobre esta região estratégica e rica, 
mas ainda carente de condições básicas para as populações que nela vivem. 
Também carente de condições adequadas para o real sentido da sustentabili-
dade ambiental e socioeconômica tão apregoada em seu nome e em seu des-
tino. A soberania de um país constitui-se numa condição imprescindível para 
a promoção da cidadania de seus cidadãos. Equivale a dizer que soberania e 
cidadania estão interrelacionadas, ou seja, uma depende da outra, ambas se 
complementam.
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Comandante da 12ª Região Militar em Manaus, responsável pela 
logística de todas as unidades militares da Amazônia Ocidental 
(Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima). Doutorem Ciências 
Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior de Exército 
(ECEME).  Serviu no Departamento Geral de Pessoal e no Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da República, bem como 
no Grupo de Trabalho do Instituto de Desarmamento e Pesquisa 
da ONU. 

No Brasil, a sensação de insegurança e o recrudescimento da 
criminalidade são temas que afetam qualquer cidadão, independente 
de classe social, sexo, faixa etária ou região que habite. Infelizmente, 
a Guerra Urbana e suas mazelas estão presentes em nossas vidas, de 
nossos familiares, parentes e amigos. 

Em outubro de 2015, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
lançou a 9ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no 
qual apresenta números impactantes sobre essa apavorante guerra que 
avança indiscriminadamente. De acordo com este documento, somente 
nas capitais e no ano de 2014, houve 15.932 mortes decorrentes de 
crimes violentos intencionais (homicídios dolosos, lesões corporais 
seguidas de morte e latrocínios), o que equivale a uma vítima a cada 
30 minutos aproximadamente. Juntas, as capitais registraram uma 
taxa média de 33 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Para a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), locais com índices iguais ou 
superiores a 10 mortes por 100 mil habitantes são tidos como zonas 
endêmicas de violência e, de acordo com o anuário, todas as capitais 
podem ser incluídas nessa classificação. Análises como essa explicam 
o recorrente emprego do Exército Brasileiro na pacificação de favelas 
no contexto da Guerra Urbana do Rio de Janeiro e reforçam a obsessão 
nacional de que “se o problema é grave, chama o Exército”. 

Contudo, a principal e mais decisiva causa do recrudescimento da 
Guerra Urbana não vem sendo priorizada, pois sua origem está no outro 
extremo do país, na Amazônia Ocidental. Essa área abrange os estados 
do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, ocupando cerca de dois terços 
dos 15.735 km de fronteiras terrestres que o Brasil possui com os demais 
países sul americanos. Nela, ocorre a silenciosa e encoberta Guerra na 
Fronteira, na qual estamos sofrendo graves derrotas. 
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A Guerra Urbana e a Guerra da Fronteira são interdependentes; uma 
alimenta a outra; são lados opostos da mesma moeda. A primeira tem 
uma demanda que é atendida pela oferta da segunda. Enquanto a 
Urbana necessita de fornecimento contínuo de drogas, a da Fronteira 
fornece esses produtos com eficácia, haja vista a proximidade com os três 
maiores produtores de coca do mundo: Colômbia, Peru e Bolívia. Assim 
sendo, serão abordadas a seguir algumas das principais peculiaridades 
da Guerra da Fronteira que interferem na Guerra Urbana brasileira.

A Guerra na Fronteira é um fenômeno contemporâneo de grave risco 
ao país, em razão de inúmeros aspectos que serão abordados a seguir. Ela 
ocorre em toda a Amazônia Ocidental e tem seus processos próprios, apesar 
de apresentar muitas semelhanças com a Guerra Urbana. Primeiramente, 
é importante destacar sua principal característica: flexibilidade. 

A despeito de afluir nos quatro Estados que formam a Amazônia 
Ocidental, não possui uma forma rígida a ser evidenciada. Em cada área, 
conforme a interferência dos fatores geográficos, políticos, econômicos, 
sociais e militares, adota um processo distinto. No seu portfólio estão 
incluídos vários fatores, dentre eles o narcotráfico, garimpo ilegal, 
imigração clandestina, desmatamento, extração de madeira, biopirataria,  
tráfico de armas e de animais silvestres, atuação de guerrilheiros, pesca 
predatória, contrabando, presença e ação clandestina de estrangeiros e 
de organizações não governamentais e a interferência de outros países.

Sobre esse portfólio, ressalto inicialmente o recente alerta do atual 
Comandante do Exército Brasileiro, General Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas, em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CREDN), sobre os riscos de enfraquecimento da soberania do 
Brasil sobre a parte nacional da Amazônia. Segundo o Comandante, as 
situações que limitam a autoridade do Brasil sobre decisões estratégicas 
para o desenvolvimento da região caracterizam muito bem os “déficits de 
soberania” que nós estamos admitindo dentro da Amazônia.

Para exemplificar, cita-se o caso do mapa “Território e Comunidades 
Yanomami Brasil-Venezuela”, proposto pelo cacique Davi Kopenawa, 
durante o II Encontro Binacional Yanomami Ye’kwana, realizado nos 
meses de outubro e novembro de 2014, na Terra Indígena (TI) Raposa-
Serra do Sol, no Estado de Roraima. Esse mapa apresenta uma área 
binacional, considerada território Yanomami, na qual o Estado brasileiro 
não tem soberania. Quem patrocina essa proposta?

Observe que o estado de Roraima possui 46% de seu espaço ocupado 
por terras indígenas e 20% por unidades de conservação. Tornou-se um 
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Estado com sérios obstáculos à sua viabilidade econômica. Segundo 
o Deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), presidente da Comissão 
de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
(CINDRA), no interior daquela terra indígena só viu “miséria, abandono e 
improdutividade total”. De acordo com os dados levantados pelo governo 
do estado, naquela TI identificam-se alto índice de violência doméstica 
e casos de abusos sexuais, grande consumo de bebidas alcoólicas e 
entorpecentes, e crescente incidência de indígenas envolvidos com o 
tráfico de drogas.  A quem interessa esse atraso?

Além de tudo Roraima depende exclusivamente do fornecimento de 
energia elétrica da Venezuela, através da linha de transmissão de Gury, 
inaugurada em agosto de 2001. Essa linha de transmissão transporta 
energia desde a Hidrelétrica de Macágua II, na cidade de Puerto Ordaz, 
com cerca de 700 quilômetros de extensão. Em Roraima, tanto a capital 
Boa Vista como os municípios de Cantá, Rorainópolis, Alto Alegre, Mucajaí, 
Caracaraí, Pacaraima, Bonfim, Iracema e São Luiz estão interligados ao 
sistema de transmissão da Venezuela. São mais de 119.290 unidades 
consumidoras, entre residencial, comercial, industrial e setor público, 
prejudicadas com os desligamentos e oscilações de energia. Quando a 
energia é suspensa do outro lado da fronteira, o Estado não tem alternativa 
para evitar os apagões. 

Diante do problema, a solução identificada foi a da interligação daquele 
estado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o que será possível através 
da implantação da linha de transmissão de Tucuruí, entre Manaus e Boa 
Vista. Porém, como todo grande e estratégico projeto energético brasileiro, 
essa linha de transmissão também tem um sério obstáculo: as Terras 
Indígenas Waimiri-Atroari. Os índios não aceitam a obra e alegam que ela 
pode causar impactos ambientais, além de pôr em risco a sobrevivência 
das comunidades. Eles pedem que o linhão seja desviado da localidade, 
pois o projeto básico prevê a passagem desta linha no interior desta Terra 
Indígena. Porém, o altíssimo custo para alterar esse traçado planejado 
torna inviável qualquer desvio.

Ainda a respeito de terras indígenas, aponta-se a sua relação com os 
recursos minerais, a exemplo da reserva mineral de nióbio  localizada na 
região denominada Cabeça de Cachorro, no município de São Gabriel da 
Cachoeira, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia, classificada entre as 
maiores do mundo. Embora tenha alta viabilidade comercial, esta reserva 
não pode ser explorada comercialmente porque está localizada em território 
indígena e em áreas de proteção ambiental (Parque Nacional do Pico da 
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Neblina e Reserva Biológica Estadual do Morro dos Seis Lagos). O total de 
minério estimado na reserva é de cerca de 2,9 bilhões de toneladas de nióbio.

O nióbio é um raro e estratégico minério utilizado na industrialização 
de produtos que suportam altas e baixas temperaturas como aviões e 
foguetes; portanto, indispensável nas indústrias espacial e nuclear. Seus 
principais derivados entram na composição de aços de alta resistência 
e usados na fabricação de tubulações para transmissão de gás sob alta 
pressão, petróleo e água; é também um poderoso anticorrosivo, resistente 
aos ácidos mais agressivos. Com essa proibição, o mineral tem sido alvo 
de extração ilegal e envio para o exterior.

Outro aspecto essencial a ser destacado é o notório interesse de outros 
países na região amazônica. Alguns exemplos: os Estados Unidos, a 
Inglaterra e a Alemanha deixam claros seus interesses nos recursos 
naturais existentes na Amazônia, pois está incluso em suas respectivas 
estratégias de defesa. O Papa Francisco, em sua primeira encíclica, de 
junho de 2015, afirma que “não é possível ignorar também os enormes 
interesses econômicos internacionais que, a pretexto de cuidar deles, 
podem atentar contra as soberanias nacionais. Com efeito, há propostas de 
internacionalização da Amazônia que só servem aos interesses econômicos 
das corporações internacionais”.  O papa explica, também, que “é previsível 
que, perante o esgotamento de alguns recursos, se vá criando um cenário 
favorável para novas guerras, disfarçadas sob nobres reivindicações”.

Para a reflexão, destacam-se trechos da Estratégia de Segurança 
Nacional da Alemanha: “Temos de convencer a América Latina a serem 
nossos parceiros para “governança global”...; só assim seremos capazes de 
criar ordem baseada em regras. Temos de intensificar o diálogo político 
com eles. Cooperação e desenvolvimento econômico devem ser melhorados 
e a integração de segurança levada a um novo nível. Além de ajudar a 
consolidar a democracia e reduzir as deficiências do Estado de direito, os 
nossos interesses de segurança na região estendem-se ao combate ao tráfico de 
drogas, tráfico de seres humanos, o terrorismo e da espionagem industrial.”

Vejamos também trechos da Estratégia de Matéria-Prima da Alemanha: 
“É vital garantir que sejam fornecidos à economia da Alemanha os recursos 
minerais de que necessita. Isto é especialmente verdadeiro em matérias-
primas industriais, um campo em que a Alemanha é altamente dependente 
das importações. A estratégia de matérias-primas se destina a moldar as 
políticas adequadas, a fim de ajudar a limitar distorções de mercado e para 
atenuar os seus efeitos. Ao mesmo tempo, o Governo Federal tem como 
objetivo colocar um quadro político, jurídico e institucional para promover 
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uma oferta sustentável e competitiva a nível internacional de matérias-
primas à indústria alemã”.

Percebe-se, assim, que as questões ambientais assumem, 
progressivamente, extrema relevância para as relações internacionais. 
Indubitavelmente, os efeitos da degradação ambiental vão além dos limites 
territoriais dos países onde originalmente ocorrem e geram impactos 
negativos no âmbito regional, continental e internacional. Por essa razão, 
meio ambiente e soberania nacional interagem de forma interdependente.

Por outro lado, deve-se compreender que buscar o desenvolvimento 
zero é negar o progresso socioeconômico da maioria dos países do planeta 
e, na prática, preservar os recursos naturais para usufruto da minoria já 
desenvolvida e industrializada. Em outras palavras, o combate à degradação 
do meio ambiente não deve ser confundido com desenvolvimento zero. 
A preservação deve ser buscada continuamente e o desenvolvimento 
socioeconômico deve acompanhar essa busca. Afinal de contas, as 
populações ribeirinhas tradicionais da Amazônia e os diversos povos 
indígenas que nela vivem têm direitos às benesses do desenvolvimento, 
a exemplo da energia elétrica, da água potável e da internet, igualmente a 
qualquer cidadão de outras regiões mais desenvolvidas do planeta.

Nesse contexto, o Comando Militar da Amazônia (CMA) desenvolve 
diuturnamente a sua defesa da Amazônia, destacadamente na região 
das fronteiras, por intermédio de atividades típicas de polícia, através 
de patrulhamentos, revista de pessoas, de veículos terrestres, de 
embarcações e de aeronaves e prisões em flagrante delito. 

Por mais que tais funções sejam típicas das Polícias Federal, Civil e 
Militar, as Forças Armadas receberam tal incumbência por intermédio 
da Lei Complementar 97 de 1999, alterada pela Complementar 117, de 
2001 e Lei Complementar 136, de 2010. Importante ter em mente que esta 
atuação do Exército se dá de forma subsidiária e que os demais órgãos 
continuam com suas missões constitucionais na proteção das fronteiras.

Também é importante registrar que esse poder de polícia é designado 
somente para o combate aos delitos transfronteiriços e ambientais e 
na faixa de fronteira, que é a região compreendida na faixa interna 
de 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre do território 
nacional, local onde estão compreendidas, dentre outras, as cidades de 
São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga.

Evidentemente, para fazer valer esse poder, os desafios são enormes. 
Em setembro de 2015, o Tribunal de Contas da União divulgou relatório 
de auditoria realizada para avaliar aspectos de governança do conjunto 



19GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

de políticas públicas para o fortalecimento da faixa de fronteira. Segundo 
esse relatório, devido aos crimes transfronteiriços, o Brasil teria prejuízos 
anuais da ordem de R$ 100 bilhões. Explica que as ações governamentais 
direcionadas à faixa de fronteira estão sujeitas às prioridades estabelecidas 
em cada governo. Assim, não há uma política nacional integradora de 
todos os entes, com a identificação de responsabilidades e redução de 
sobreposições e lacunas de competências.

Em relação aos planos e objetivos, a fiscalização detectou fragilidades 
na lógica de intervenção integrada. O Plano de Desenvolvimento 
Regional e Sustentável para a Faixa de Fronteira (Plano Brasil Fronteira, 
de responsabilidade do Ministério da Integração Nacional), ainda não 
foi oficializado. Em sentido contrário, os onze estados fronteiriços 
já apresentaram seus planos de desenvolvimento e integração. Na 
avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU), a inexistência de um 
projeto que permita visualizar a coordenação de todos os componentes 
da política pública, como insumos, atividades, produtos, efeitos e 
impactos, inviabiliza a adoção de ações que caracterizem uma lógica 
de intervenção das políticas federais para a faixa de fronteira.

Quanto à capacidade organizacional, o Tribunal de Contas da 
União verificou que os órgãos responsáveis pela segurança da região 
apresentam baixo grau de investimentos e carência de recursos 
humanos, materiais e financeiros, a exemplo de aeronaves, sistemas 
de comunicação, instalações físicas e cães farejadores. Isso realça a 
vulnerabilidade daquele espaço territorial e contribui para agravar 
sua condição de ambiente propício aos ilícitos relacionados ao tráfico 
de drogas e de armas, nas regiões fronteiriças. O TCU identificou, 
no entanto, a existência do Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON), conduzido pelo Exército Brasileiro, que tem por 
base uma rede de sensores colocados sobre a linha de fronteira a fim de 
produzir informações para a tomada de decisões.

O SISFRON é um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à 
decisão e de emprego operacional cujo propósito é fortalecer a presença e a 
capacidade de ação do Estado na faixa de fronteira.  Este sistema enfatiza o 
adensamento de Unidades das Forças Armadas nas fronteiras e impulsiona 
a capacitação da indústria nacional para a conquista da autonomia em 
tecnologias indispensáveis à defesa. Em 2016, pretende-se intensificá-lo no 
âmbito da Amazônia Ocidental, porém, carece de recursos.

 O relatório do TCU efetuou recomendações à Vice-Presidência da 
República, aos coordenadores do Plano Estratégico de Fronteiras 
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(Ministérios da Defesa, da Fazenda e da Justiça), à Casa Civil da 
Presidência da República, ao Ministério das Relações Exteriores, ao 
Ministério da Integração Nacional e ao coordenador da Comissão 
Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, 
para que aperfeiçoem práticas de governança de  políticas públicas no 
fortalecimento da faixa de fronteira.

A droga entra no Brasil pela absoluta falta de controle nas fronteiras 
da Amazônia Ocidental. A Polícia Federal, queixa-se que não possui 
o efetivo mínimo para atuar nos 15.735 Km de fronteiras terrestre do 
Brasil, pois conta com apenas 1.284 servidores, número próximo ao de 
um único Batalhão de Infantaria de Selva do CMA, localizado na cidade 
de Tabatinga, no Amazonas. Na delegacia do município de Guajará-
Mirim, Estado de Rondônia, há apenas dois agentes para fiscalizar o 
fluxo migratório ao longo dos 600 km de fronteira com a Bolívia. Na 
fronteira do Estado do Acre com o Peru, existem apenas três postos 
da Polícia Federal, cada um com dois agentes para fiscalizar cerca de 
3.000 km de fronteira. Por outro lado, na fronteira com o México, com 
extensão de 3.140 Km, os EUA possuem um efetivo vinte vezes maior 
e, mesmo assim, encontra dificuldade para ser eficaz. Já a Argentina, 
com um PIB cinco vezes menor que o do Brasil, detém um quadro de 
aproximadamente 42 mil integrantes para desenvolver tal tarefa junto 
às suas fronteiras.

Infelizmente, esse vazio institucional não é exclusividade dos órgãos 
da segurança. Em recente levantamento realizado pela Associação 
Amazonense de Municípios (AAM), verificou-se que 75% dos 61 
municípios do Estado do Amazonas não possuem sequer uma 
agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O INSS é o 
órgão responsável por realizar, entre outros serviços, o pagamento de 
aposentadorias, auxílio-doença, pensão por morte e auxílio-acidente. 

Essa mesma pesquisa também identificou que existem nos municípios 
do interior do Amazonas apenas seis agências da Receita Federal e que 
nem os bancos estatais, utilizados pelo Governo Federal para operar seus 
principais programas, como o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, 
estão presentes em todo as cidades do interior. Verificou-se, ainda, que o 
Banco do Brasil está presente em apenas 19 cidades do interior, enquanto 
a Caixa Econômica Federal está em apenas 16 municípios. O Banco da 
Amazônia, por sua vez, possui somente nove agências em todo o Estado. 

Apesar do Amazonas ser um estado referência no tema Amazônia, 
tem o déficit de 98% de unidades do Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no interior e 
de 92% de unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). Na prática, esse vazio dificulta a vida dos habitantes da faixa 
de fronteira e restringe de forma determinante a atuação do Exército 
Brasileiro, que é solicitado frequentemente para assumir atribuições de 
outros órgãos e agências que inexistem na região.

Foi com o intuito de apoiar as ações dos órgãos de segurança pública, 
que o CMA passou a contribuir diretamente com operacionalização da 
Base Anzol, localizada no rio Solimões, no município de Tabatinga-AM, a 
1.108 km de Manaus-AM. A base já funcionava há vários anos, porém, em 
razão das dificuldades de mantê-la em funcionamento de forma efetiva, a 
Polícia Federal recebeu o reforço do Exército Brasileiro e do Governo do 
Estado do Amazonas, que por meio da Secretaria de Segurança Pública, 
empregou efetivos e meios das Polícias Militares e Civis.

Outro aspecto que merece atenção é a imigração ilegal. No ano de 
2010, teve início a imigração ilegal haitiana para o Brasil. Inicialmente, 
a entrada era por Tabatinga-AM, depois surgiram novas rotas, tais 
como a de Brasiléia e Epitaciolândia, ambas no estado do Acre. Estima-
se que mais de 100 mil haitianos já entraram ilegalmente no Brasil, 
em razão da fiscalização inexistente em suas fronteiras. Nos últimos 
anos, foi identificado que indivíduos de outras nacionalidades, como 
paquistaneses, cubanos, senegaleses, americanos, colombianos, 
peruanos, bolivianos, venezuelanos, também migram para o Brasil de 
forma irregular. 

Diante desse inconveniente, em algumas localidades onde não existe 
a presença da Polícia Federal, os Pelotões Especiais de Fronteiras (PEF) 
estão realizando esse monitoramento. Por exemplo, durante o primeiro 
semestre de 2015, foram feitos os seguintes registrados de entrada de 
estrangeiros no Brasil: Pacaraima-RR - 10.410; Epitaciolândia-AC - 7.216; 
Tabatinga-AM - 5.586; Bonfim-RR - 2.388; Rio Branco-AC - 1.023; Estirão 
do Equador-AM - 1.008; Ipiranga-AM – 976; Vila Bitencourt-AM – 550; 
São Gabriel da Cachoeira-AM - 324; Palmeira do Jamari-AM – 157. 
Obviamente, o sentido inverso de migração também ocorre. Inúmeros 
brasileiros ultrapassam as fronteiras de forma ilegal para trabalhar em 
garimpos clandestinos na Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. 
Outros ilícitos, como o narcotráfico, também atraem esses transeuntes. 
Muitos retornam para localidades brasileiras apenas para buscar apoio 
logístico ou mesmo para realizar recrutamento. 
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Além disso, nessa Faixa de Fronteira, encontram-se seitas religiosas 
envolvidas com o narcotráfico e em plena expansão quanto a número 
de adeptos, sejam brasileiros residentes na região ou estrangeiros que 
chegam indiscriminadamente. Certamente, nem todos os integrantes 
dessas seitas são mal-intencionados, no entanto, um número significativo 
e atuante tem gerado insegurança inclusive nas comunidades, as quais 
passaram a conhecer o poder destruidor das drogas, sobretudo na vida 
dos adolescentes e de seus familiares.

Imprescindível mencionar o duradouro e vergonhoso tráfico de 
animais silvestres. O comércio de vida silvestre, incluindo a fauna, a 
flora e seus produtos e subprodutos, é considerada a terceira maior 
atividade ilegal no mundo, atrás apenas do tráfico de armas e de 
drogas. Infelizmente, ocorre com o comprometimento de habitantes da 
região, sendo uma das principais ameaças à biodiversidade amazônica, 
provocando a extinção de diversas espécies. Por ano, 38 milhões de 
aves, répteis e mamíferos são retirados das florestas brasileiras para 
alimentar o mercado internacional, que movimenta cerca de um bilhão 
de dólares. Entre os principais destinos estão a Europa, Ásia e a América 
do Norte. Já os países que se destacam como os maiores fornecedores 
são Colômbia, Peru e Bolívia, embora a maioria desses animais tenha 
origem em território brasileiro.

Os preços dos animais giram em torno de diferentes valores, de 
acordo com os grupos a que pertencem podendo ser classificados 
como:animais para fins científicos, como Jararaca-Ilhoa (U$ 20.000); 
Cascavel (U$ 1.400); Surucucu-pico-de-jaca (U$ 3.200); e Coral-
verdadeira (U$ 31.300);animais de estimação, como Jiboia (U$ 800 a 
1.500); Aranha-vermelha (U$ 3.000) e Tucano (U$ 2.000);e animais 
para coleção, como Arara-azul (U$ 60.000); Papagaio-de-cara-roxa (U$ 
6.000); Mico-leão-dourado (U$ 20.000) e Jaguatirica (U$ 10.000).É 
inevitável observar dados como esses mencionados e não compreender 
que a Amazônia brasileira necessita de presença efetiva do Estado. 
Como resultante dessa ausência, a maior parte do conhecimento e da 
informação científica que existe sobre a Amazônia é produzida por 
países que não fazem parte dela. Isso é uma grande deficiência que se 
deve resolver, pois o nosso ponto de vista e interesses com relação a 
Amazônia são distintos. 

Segundo dados da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 
(OTCA), 70% de todos os estudos científicos sobre a Amazônia são 
produzidos pelos Estados Unidos, países da União Europeia (UE) e outros 
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alheios à região. Dos 30% restantes, a maioria é produzida no Brasil, mas 
em grandes centros urbanos distantes da Região Amazônica, onde as 
instituições científicas que são responsáveis por somente 3% dos estudos.

Lamentavelmente, essa geração de conhecimento nos países 
mais desenvolvidos favorece em muitos casos grandes laboratórios 
transnacionais, que se valem dessa informação para patentear produtos 
baseados nas propriedades da flora amazônica, que são obtidos com 
comunidades locais que não ganham nada em troca.  Para reflexão, 
a figura abaixo apresenta dados de algumas patentes sobre produtos 
amazônicos e os respectivos países proprietários.

Diante desse cenário, o CMA criou o Programa Pró-Amazônia, que 
visa garantir o apoio a pesquisadores na região amazônica, utilizando 
a infraestrutura disponível nos vinte e quatro Pelotões de Fronteira 
existentes na sua área, que abrange os estados do Amazonas, Acre, 
Rondônia e Roraima. Este programa foi lançado em 2015 e está baseado 
no alinhamento da Estratégia Nacional de Defesa com a Estratégia 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no tocante a interseção de 
áreas científicas sensíveis ao desenvolvimento e a soberania nacional. 
Para mais informações, sugiro uma visita à página eletrônica do CMA 
(www.cma.eb.mil.br).

Tabela. Patentes sobre produtos das plantas amazônicas requeridas em diversos países 
desenvolvidos 

Produto  Número de patentes Países

Castanha-do-pará  73 EUA
Andiroba  2 França, Japão, UE, EUA
Ayahuasca  1 EUA
Copaíba  3 França, EUA
Cunaniol 2 UE, EUA
Cupuaçu  6 Japão, Inglaterra, UE
Curare 9 Inglaterra, EUA
Espinheira Santa 2 Japão, UE
Jaborandi 20 Inglaterra, EUA, Canadá, Irlanda
Amapá-doce  3 Rússia, Coreia do sul
Piquiá 1 Japão
jambu 4 Japão
Sangue-de-drago 7 EUA, Inglaterra, Japão, UE
Tipir 3 Inglaterra, Canadá
Unha-de-gato 6 EUA, Polônia
Vacina do sapo 10 EUA, EU, Japão
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Outro programa do CMA digno de registro é o Amazônia Conectada. 
Considerado o maior projeto de expansão das comunicações na 
Amazônia Ocidental, este programa trará uma nova realidade à banda 
larga à região norte do país, levando uma série de serviços de rede de 
dados com qualidade à população do interior do Estado, organizações 
militares, órgãos públicos, entre outros.

O lançamento oficial desse programa ocorreu no dia 16 de julho de 
2015, na sede do CMA, em Manaus-AM, com a inauguração do 1º trecho, 
cerca de 10 km de fibra óptica subfluvial, lançada no leito do Rio Negro, 
interligando o 4º Centro de Telemática de Área (4º CTA) com a 4ª Divisão 
de Levantamento (4ª DL) e outras organizações militares do Exército.

Considerações finais
Este artigo procurou, de forma ampla, mostrar as principais 

peculiaridades da Guerra da Fronteira que interferem na Guerra Urbana 
brasileira. Sendo fenômenos contemporâneos e interdependentes, 
torna-se essencial a perfeita compreensão de um para se identificar 
soluções no outro.

Diante dos poucos e breves exemplos apresentados, e irrefutável 
a progressão agressiva da Guerra da Fronteira que desenvolveu na 
Amazônia Ocidental, sobretudo na sua Faixa de Fronteira, onde a 
ausência do Estado torna-se mais evidente, caracterizando o “déficit de 
soberania” ali percebido.Os exemplos evidenciam, ainda, a vergonhosa 
condição de ambiente propício aos ilícitos relacionados ao tráfico de 
drogas e de armas, entre outros crimes típicos de regiões fronteiriças, na 
qual se entra essa faixa em questão. Tal condição deve-se, sobretudo, 
ao baixo grau de investimentos e à carência de recursos humanos, 
materiais e financeiros nos  órgãos responsáveis pela segurança da 
região. Por fim, evidenciou a imprescindibilidade de investimentos em 
recursos financeiros nos projetos, ações e programas já em andamento, 
a fim de garantir efetivamente o contínuo emprego do Exército Brasileiro 
de forma mais eficiente nessa região de valor estratégico, contribuindo 
para o fortalecimento da soberania brasileira na região amazônica.

EFREM JORGE GONDIM FERREIRA

Há vários fatores que fundamentam e asseguram a segurança 
nacional da Amazônia, um deles diz respeito à produção e distribuição 
de energia elétrica, pois esse é um bem sobre o qual se alicerçam os 
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setores da economia moderna e a qualidade de vida das populações 
humanas. Para atender a essa legítima demanda, o governo brasileiro 
tem investido muito na construção de hidrelétrica na região norte, 
levando em conta que esta é uma das fontes consideradas limpas de 
produção de energia. Observa-se, no entanto, que esta fonte também 
produz impactos negativos, sobretudo sobre o ambiente e onde 
populações humanas já se acham bem estabelecidas. 

Costuma-se propagar que as últimas hidrelétricas construídas na 
Amazônia (Jirau e Teotônio, ambas no Rio Madeira, nas proximidades de 
Porto Velho) são menos impactantes por serem de fio d´água, isto é, terem 
uma área de alagação menor comparadas com aquelas de acumulação, 
como as demais construídas na região (Tucurui, Samuel, Balbina e 
outras). Há que se observar, no entanto, que também essas hidrelétricas 
não são imunes aos impactos das hidrelétricas convencionais. 

A principal vantagem das hidrelétricas a fio d’água diz respeito à 
menor área alagada de floresta. Observa-se, no entanto que os impactos 
no ambiente aquático são idênticos aos das hidrelétricas convencionais, 
isto é, o fluxo de água do rio é interrompido e suas consequências 
são estendidas tanto a montante como a jusante do empreendimento. 
Outra característica distintiva das hidrelétricas de fio d´água é que sua 
geração de energia é muito mais dependente das chuvas do que as 
hidrelétricas convencionais, já que estas contam com reservatório para 
seu abastecimento.

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

Há certa ingenuidade histórica no Brasil, em achar que criando novos 
órgãos, instituições e leis, resolvem-se todos os problemas do país. 
Sem contratar pessoal qualificado e em quantidade adequada, não se 
consegue fazer com que as leis cumpram com seu papel. Um exemplo 
citado pelo General Theóphilo é o número irrisório de fiscais do IBAMA 
no Estado do Amazonas para controlar os desmatamentos. É necessário 
também, além das contratações, que se melhore a infraestrutura, e se 
aperfeiçoem os mecanismos de funcionamento do que já existe, através 
da formação de mão-de-obra qualificada e outros investimentos, para 
que esses órgãos e instituições possam, de fato, cumprir com seus 
papéis, impondo as leis brasileiras onde for necessário.

A lei brasileira peca por limitar ou especificar demais as atribuições 
de seus agentes. Por exemplo, um fiscal de trânsito não pode prender 
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um bandido e um policial não pode fiscalizar o trânsito. Nos Estados 
Unidos, essas duas atribuições são dadas ao mesmo agente. Se 
adotarmos esse sistema no Brasil, haverá menos violência nas cidades, 
pois a fiscalização será fortalecida. Além disso, há os interesses escusos, 
como o do desarmamento, que privilegia o bandido. Em adição a isso, 
recentemente circulou na mídia, a proposta de uma lei permitindo a um 
egresso do sistema penal de usar armas. 

Para combater as drogas, o melhor é criar produtos e oportunidades 
que valham mais que elas. A máfia italiana, por exemplo, entrou na 
legalidade, comprando e investindo em atividades econômicas lícitas, 
quando percebeu que poderia ganhar dinheiro sem infringir as leis 
italianas. No caso da Amazônia, é preciso investir no uso econômico 
da biodiversidade. Com certeza poderemos encontrar produtos muito 
mais rentáveis do que as drogas. Para isso, no entanto, é preciso investir 
muito mais na ciência. Infelizmente, o que observamos atualmente é 
que as instituições de pesquisa estão definhando por falta de apoio 
financeiro e por falta de contratação de novos recursos humanos.

A área total desmatada na Amazônia é enorme, equivalente à usada 
para a produção agrícola no restante do país. Essas áreas poderiam servir 
para o cultivo de espécies frutíferas, medicinais e outras que por sua 
vez poderiam servir de matéria-prima para a implantação de um Polo 
de Bioindústrias na região. As indústrias do Polo Industrial de Manaus 
não exploram a biodiversidade por falta de garantia de matéria prima 
em quantidade e qualidade e por falta de processo produtivo básico 
para elas. Sem isso, um Polo de Bioindústrias na Amazônia não se torna 
realidade, apesar de tanta propaganda sobre nossa megabiodiversidade. 
É preciso lembrar que a Amazônia não está restrita apenas ao território 
brasileiro e que as outras nações podem aproveitar essa biodiversidade 
antes de nós. 

O Programa ProAmazônia é estratégico para o desenvolvimento 
científico e tecnológico regional porque permite acessos a áreas 
remotas da região sem onerar os projetos científicos das instituições de 
ensino e pesquisas atuantes na Amazônia. Até o presente momento, 
as pesquisas científicas ficaram restritas a regiões de fácil acesso, 
limitando o potencial da ciência em conhecer melhor a biodiversidade 
regional. Com o apoio estratégico do Comando Militar da Amazônia, 
áreas nunca antes alcançadas, principalmente aquelas de fronteiras, 
serão mais facilmente exploradas, identificando-se sua flora, fauna e 
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microbiota. Com isso, o mapa da biodiversidade amazônica ficará mais 
completo e seu potencial de uso fortalecido.

LUIZ RENATO DE FRANÇA

Tive a honra e o prazer de iniciar o contato com o General 
Theóphilo, na reunião realizada no INPA para apresentação do 
Programa PróAmazônia, até aquele momento denominado Programa 
Antártica Verde. Como diretor do INPA, tive um rápido vislumbre da 
enorme importância desse programa para a soberania de nosso país, 
através dos cerca de 10 mil quilômetros de fronteiras na imensidão da 
Amazônia Ocidental.

Rapidamente, tomei conhecimento dos Pelotões de Fronteira e das 
condições precárias e mesmo quase vergonhosas e desumanas nas 
quais os nossos milhares de bravos soldados defensores da pátria se 
encontravam naqueles distantes rincões brasileiros. Com a eloqüência, 
sinceridade e humildade dos grandes líderes, o General Theóphilo 
discorria passo a passo sobre todas estas condições, consideradas por 
ele como semelhantes ou mesmo piores do que num país devastado 
pela guerra. A partir daí, temos alimentado a esperança e legítima 
expectativa de que, como pesquisadores e gestores, compreendemos 
vividamente a clara mensagem dada e toda a importância e objetivos 
nobres do programa que já foi lançado. 

Acredito que não há a mínima possibilidade de se ter soberania 
em condições tão adversas, onde até mesmo manter a identidade e o 
espírito de nação não são tarefas triviais. Apenas como ilustração:  é 
como se tivéssemos toda a sorte de doenças, parasitas e mazelas, e 
vivêssemos na ilusão de estarmos saudáveis e prontos para o que der 
e vier.  Mas por incrível que pareça, os nossos bravos soldados lá estão 
nas fronteiras estoicamente defendendo a nossa nação e esperançosos 
de que dias melhores virão. E certamente hão de vir, a depender das 
inúmeras pessoas idealistas e comprometidas, como o general Theóphilo 
e demais militares do CMA.

Sou totalmente apaixonado pelas causas amazônicas. Não a paixão 
ingênua, mas paixão sincera que brota espontânea e facilmente do 
fundo da alma, de quem quer ver o nosso grandioso Brasil desenvolvido 
e justo, além de poder ocupar a merecida posição de grande nação no 
cenário mundial. 
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O Programa Pró Amazônia, que foi concebido estrategicamente 
e com esmero no CMA, e que veio à luz com o apoio incondicional 
do INPA num belíssimo simpósio de lançamento, simbolicamente no 
dia do aniversário desta grandiosa instituição de pesquisa brasileira, 
já é uma realidade. Embora ainda incipiente, o mesmo já permeia as 
mentes e corações dos brasileiros e de várias instituições de fomento 
à pesquisa. Por certo, ele se constitui numa nobilíssima iniciativa 
reconhecida nacionalmente e que certamente vai avançar e contribuir 
para o desenvolvimento e soberania da Amazônia. 

Certamente ainda temos um longo caminho a percorrer, principalmente 
na captação de recursos financeiros, para que o mesmo se sedimente 
dentro do lema criado pelo próprio General Theóphilo: “conhecer 
para desenvolver” - também é importante proteger - utilizando-se das 
preciosas ferramentas da pesquisa científica. 

Neste contexto, dentro de sua missão o INPA certamente irá colaborar 
efetivamente para minimizar os altamente danosos e nefastos efeitos 
e consequências do contrabando de armas, drogas, animais, minerais 
e etc., em nossas vulneráveis e imensas fronteiras amazônicas, cujas 
vulnerabilidades necessitam urgentemente serem estancadas. 

Evidentemente, as medidas necessárias para a efetivação dos objetivos 
do Pró Amazônia requerem ações integradas com os nossos vizinhos 
amazônicos e mesmo ações globais, utilizando-se de altas tecnologias 
já desenvolvidas ou ainda a se desenvolverem. Ademais, as nossas 
vulnerabilidades não são somente nas fronteiras amazônicas, e sim 
também ao sul das mesmas conforme se vê e lê rotineiramente na mídia. 

Sabidamente, grande parte da violência de nossas cidades já apresenta 
um caráter epidêmico e quase de guerra urbana e esses se devem 
em grande parte às vulnerabilidades das fronteiras no que concerne 
particularmente aos contrabandos de drogas e armas. Nunca é demais 
lembrar que o melhor ataque é a defesa e que a profilaxia ou prevenção 
é, de longe, o melhor remédio.  

PETRONIO PINHEIRO FILHO

O controle de milhares de quilômetros de fronteira na Amazônia com 
a utilização de veículos aéreos não tripulados (VANTs), popularmente 
conhecidos como drones não é novidade, mas, especialistas falam que o 
custo logístico envolvido nisso inviabiliza a aplicação como política de 
vigilância. Nos anos 1980, o Coronel Gélio Fregapani, então comandante 
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do Cento de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) já falava sobre a 
aplicação de dirigíveis para uso militar, destacando como principais 
vantagens a autonomia, o fator surpresa, a capacidade de carga e a 
necessidade de pequena infraestrutura.

Em 2004 o Major Fernando Lourenço da Silva, da Infantaria do Exército 
Brasileiro, apresentou em monografia uma pesquisa que sustenta a 
ideia central ao concluir que “o dirigível poderia ser adotado, a fim de 
reduzir a carência da região em meios de transporte, incrementando 
o comércio e agilizando a logística militar. O dirigível pode realizar 
os transportes com segurança, com tempos reduzidos de entrega e de 
forma economicamente acessível à população regional”.

É lugar-comum a ideia genérica de que os rios são por excelência a 
melhor, a mais barata e acessível via de transporte na Amazônia. Para a 
navegação de cabotagem e longo curso é fato, mas, quem já precisou se 
servir dos sinuosos e sazonais rios da Amazônia sabe que a realidade é 
bem outra. A incerteza no suprimento é uma constante.

Estudos demonstram que para longas distâncias o custo do dirigível 
usd/ton/km é imbatível quando se aporta na equação o custo 
da infraestrutura aeroviária, ferroviária e rodoviária além de sua 
manutenção. A questão que se impõe é o porquê da indústria aeronáutica 
voltada para a produção e aperfeiçoamento do dirigível ser ainda tão 
inexpressiva no nosso país. Os interesses econômicos envolvidos nos 
outros modais ditam as regras, imagino.

Por fim, voltando a ideia central é fácil concluir que o dirigível é o modal 
que melhor se presta tanto em uso civil quanto militar para unir dois 
pontos longínquos em linha reta e sem a necessidade de reabastecimento 
de combustível e ainda transportando carga considerável.

IRES PAULA DE ANDRADE MIRANDA

A partir do Decreto Lei nº 869/68, as disciplinas Moral e Cívica e 
Organização Social e Política Brasileira (OSPB) faziam parte do currículo 
escolar (em substituição às matérias Filosofia e Sociologia) sendo 
condenadas e extintas em 1996 pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. As 
referidas disciplinas foram então banidas sendo consideradas sem 
lastro acadêmico e “de caráter negativo de doutrinação”. Atualmente, 
já existem propostas voltadas para o resgate dessas disciplinas com um 
viés mais democrático. Parte-se da ideia das diversas possibilidades de 
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ampliação das disciplinas sociais em detrimento da reflexão e análise 
de uma aprendizagem ética e de cidadania, dissociadas de ideias 
autoritárias, mas educando o cidadão para a vida em sociedade. 

O resgate de conteúdos voltados para o exercício do conhecimento da 
soberania nacional, cidadania, vida familiar e comunitária é extremante 
importante no que tange as responsabilidades humanas e o estado 
democrático de direito do país, como forma de organização política e social.

Alguns conteúdos das disciplinas Moral e Cívica e Organização Social e 
Política Brasileira foram incorporados em outras matérias principalmente 
Estudos Sociais e História, porém vale ressaltar que sendo a escola um 
dos instrumentos que contribui para a formação acadêmica e moral do 
cidadão, é o ambiente onde os indivíduos cessam de pertencer somente 
a família (a exemplo das crianças) para se integrar a uma comunidade 
maior onde os indivíduos não estão ligados “a priori” por parentesco ou 
afinidade, mais por obrigação da vida em comum.

Com relação às disciplinas extintas, o aproveitamento de seus 
conteúdos, remeteria a um senso de educação concernente a eficácia 
do entendimento do processo de aplicação do exercício do Estado de 
Direito. O referido processo que concerne ao cumprimento às leis, 
senso de cidadania e respeito de certa ordem, auxilia na facilitação 
de organização dos direitos e deveres dos cidadãos. Sem o hábito de 
respeitar as leis constitucionais de seu país, nenhum indivíduo poderá 
se integrar à vida social. 

Na sua origem, a educação escolar é endereçada primeiramente às 
crianças e não aos adultos. Ou seja, ela está constituída em primeira 
instância para indivíduos menos capazes de compreender e julgar que 
eles são mais jovens. Por consequência o hábito de obedecer, deve-
se necessariamente a capacidade e o modo da reflexão (caso sua 
obediência seja mecânica ou automática). O ponto de reflexão no 
conceito educativo do aproveitamento dos referidos conteúdos, sem o 
viés do caráter doutrinário, ofereceria ao indivíduo o hábito de obedecer 
às leis sem pressão moral. 

De acordo com Jean-Jacques Rousseau, importante filósofo e teórico 
político, um ponto de discussão é o estabelecimento de um modelo 
jurídico de autoridade pedagógica, o qual fornece uma base jurídica ao 
educador onde o indivíduo conserva sua liberdade em obediência. Essa 
autoridade resulta de um acordo entre o educador e o educando, onde 
a obediência estará fundamentada sobre a confiança. 
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Esse modelo de contrato pedagógico segundo Rousseau não elimina 
a autoridade do educador, pois o mesmo poderá estar fundamentado 
em uma base sólida de acordo com a vontade do educando, onde ele 
confia na elaboração de suas próprias regras de conduta. A diferença 
entre o contrato pedagógico e a regra democrática é que o contrato 
pedagógico não estipula regra e sim um acordo das partes envolvidas 
no processo, o que não ocorre no caso da regra democrática, pois a 
mesma é determinista.

O filósofo Immanuel Kant enfatiza que a educação disciplinar e a 
escola se justificam elas mesmas como instituição, não como um mal 
menor comparado aos métodos ideais do instrutor, mas como elementos 
positivos da educação do indivíduo em geral e do cidadão em particular. 
Considerando esses matizes, a educação relativa à incursão dos valores 
de cidadania pode ser justificada, nos remetendo a um recorte analítico 
pelo fato do ser humano ser naturalmente submetido a impulsos 
desordenados com desejos múltiplos e contraditórios, principalmente 
na infância. 

Nessa mesma perspectiva, o filósofo Pierre Bourdieu aponta 
que a escola ligada a mistura de diferentes classes sociais deverá 
ser cuidadosamente trabalhada. Ela é uma instituição fundada e 
controlada pelo Estado, sendo assim o Estado é um instrumento que 
permite as classes dominantes perpetuar e reforçar sua dominação. Por 
conseguinte, a escola está a serviço dos interesses dominantes dentro 
do Estado, sendo precisamente um aparelho que permite reproduzir a 
hierarquia das classes sociais. 

Além disso, o mecanismo educativo tem impacto direto sobre a 
participação política. Isso torna claro que a linguagem conceitual 
pedagógica é condição indispensável para a capacidade de compreender 
os problemas políticos e tomar posição, comparando as incursões 
pedagógicas, ou estruturas curriculares nas escolas.

A fim de resgatar os conteúdos que foram pulverizados em diversas 
disciplinas após a exclusão de Organização Social e Política Brasileira e 
Moral e Cívica, seria importante a inclusão da disciplina “Introdução a 
Ciências Políticas” nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Isso serviria 
para atender a educação no ensino fundamental a qual seria a porta de 
entrada para o adolescente estudante ter acesso ao entendimento ao 
Estado de Direito, a Constituição e consequentemente às leis regentes 
do país. Uma educação onde se tem o entendimento da diversidade, 
liberdade e de seus deveres e direitos, pode-se reconsiderar do ponto 
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de vista crítico, a ideia de uma educação social e de cidadania fazendo 
parte integrante do ambiente escolar.

Para alguns especialistas, existe na sociedade moderna e 
industrializada uma autonomia inculcada, significando que o indivíduo 
cria sua própria maneira de condução sobre uma base de cálculo de 
seus próprios interesses. Sendo assim, o mesmo perde o senso de 
seu lugar na sociedade, sua profissão, seu “status”, sua influência na 
sociedade, sua origem, família e até seu grupo social. Isso dificulta 
a relação comunitária e cria uma zona de conflito, inviabilizando os 
valores morais e éticos e muitas vezes o sentido meritocrático nas 
escalas hierárquicas. Em virtude disso, esse indivíduo tende a uma 
postura exclusivamente voltada para a competição. 

A educação aplicada à organização do papel social e político 
do indivíduo na sociedade, torna-se extremamente necessária, 
principalmente nos países emergentes, onde o jovem em idade escolar 
necessita ser conduzido a reflexões de sua forma de pensar sobre 
justiça, direito e liberdade. Esse indivíduo não pode ser conduzido a 
pensar apenas em base de trabalhador eficaz para um melhor consumo 
e renda, mas na organização do trabalho social fundamentada sobre 
valores e espírito crítico, os quais não são apenas de cálculo e de 
interesses, o que trará a diferença em países democráticos.

CARLOS ROBERTO BUENO

O palestrante nos brinda com uma discussão aberta, apresentando 
dados inéditos, informações privilegiadas e estratégias utilizadas 
pelo setor de inteligência do Comando Militar da Amazônia e que 
direcionam as ações táticas a serem desenvolvidas para o cumprimento 
da missão constitucional dessa força armada na Amazônia, que visa 
principalmente a proteção da região, notadamente a vigilância e a 
defesa do território, desenvolvendo patrulhamentos fluviais, terrestres e 
aéreos nas fronteiras, inibindo os possíveis crimes contra a governança 
e a cidadania brasileira.

Nos limites transfronteiriços da Amazônia que incluem 
aproximadamente 11 mil quilômetros - sendo boa parte com fronteiras 
secas - existe uma característica interessante demonstrada pelos 
indígenas: eles não se identificam pela nacionalidade, mas sim pela 
etnia, ou seja, parte da família pode habitar mais de um país, ainda 
mais se tiverem o habito de serem nômades.
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Essa característica nos remete a duas linhas de raciocínio: a primeira 
delas é a oportunidade de se criar laços afetivos dos soldados lotados nas 
organizações militares de fronteira com as comunidades locais. Isso é 
importante para ganhar a confiança, já que as atividades desenvolvidas 
pelos pelotões do Exército Brasileiro incluem assistência às comunidades 
ao seu redor, destacando-se dentre elas as de caráter humanitário e que 
chegam a salvar vidas, sempre com o cuidado de respeitar a cultura 
das populações locais. A segunda linha de raciocínio é que o Exército 
Brasileiro (EB), por ter o mandato de polícia para proteger as fronteiras 
que apresentam fragilidade na sua governança, muitas vezes é obrigado 
a coibir atos ilícitos praticados pelas populações locais, como a entrada 
de álcool (apesar de sua cultura permitir a produção e consumo do 
caxiri, a partir da mandioca e batata doce e que tem nível alcoólico 
razoável) e de outras drogas, armas e até possíveis ações de terrorismo. 
Assim sendo, a presença do Estado Brasileiro nem sempre é bem-vinda 
por eles, pois reduz a “liberdade” das populações locais, como tem 
ocorrido em algumas localidades.

Assim, a estratégia do EB em agregar às forças terrestres pessoal das 
comunidades originárias das populações locais, com largo conhecimento 
regional de sobrevivência na selva e com relações amistosas entre as 
etnias, tem sido um importante passo. Isso representa também a oferta 
de emprego a milhares de jovens ribeirinhos e indígenas, muitas vezes 
sem expectativas, dando-lhes dignidade e fortalecendo valores cidadãos. 
A oportunidade de usar um uniforme verde rajado, possuir uma carteira 
de militar e receber um salário mensal traz honraria sem tamanho aos 
jovens. Infelizmente, depois de passado o tempo regimentar, quando 
são obrigados a se afastarem, o trauma é grande e, em alguns casos 
ocorrem até suicídios.

O estabelecimento do cargo ou patente de Sargento Agrário refere-se 
a um técnico com conhecimento e habilidades em atividades rurais, 
que tem como missão ensinar, organizar e desenvolver cultivos de 
frutas, hortaliças, plantas medicinais, bem como a criação de animais 
segundo os conceitos de permacultura e que envolvem baixos insumos 
e produção orgânica. Isso tem sido fundamental para garantir segurança 
alimentar de qualidade, promovendo melhorias na dieta dos militares e 
suas famílias e das comunidades do entorno das Organizações Militares. 

Essa iniciativa, apesar de ter proporcionado uma considerável 
melhora na qualidade de vida dos militares e comunitários, pode ser 
melhorado muito, com apoio do INPA e outras instituições, no tocante a 
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treinamentos específicos em novas tecnologias de manejo e inclusão de 
material genético melhorado em sementes e mudas de plantas regionais, 
já conhecidas e utilizadas pelas populações locais.

Na mesma linha estabelecida para a criação do Sargento Agrário, 
também há necessidade de técnicos especialistas para outras áreas, 
como saúde, educação, meio ambiente, biodiversidade, entre outras. 
Soldados com habilidades nessas áreas poderiam ser treinados nos 
centros de ensino e pesquisas e como recompensa já teriam uma 
promoção, dentro das normas e disponibilidades da carreira militar. 
Se a nação brasileira almeja ter um exército à altura para proteção 
e valorização do território, deve ter um corpo militar que consiga 
interpretar o que temos a proteger.

Existem programas estratégicos como o EBa defesa cibernética, 
guarani, Astros 2020, proteger, recuperação da capacidade operacional, 
defesa antiaérea, sistema integrado de proteção das fronteiras (SISFRON) 
e mais recentemente o Pro-Amazônia. Esse último vem sendo implantado 
diretamente para atender os gargalos e fragilidades da Amazônia, tendo 
como visão de futuro “tornar uma referência nacional da pesquisa e 
desenvolvimento da Região Amazônica, alinhados à estratégia nacional 
de defesa e estratégia nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, em 
prol do desenvolvimento sustentável’.

Para o desenvolvimento dos projetos dentro do PróAmazônia 
espera-se um suporte das Forças Armadas, no tocante ao transporte 
regional, alojamento e acomodação, alimentação e apoio logístico 
para deslocamento na selva e coleta de materiais e informações das 
pesquisas. O pessoal de apoio - certamente com treinamento militar 
na defesa e sobrevivência - será essencial nessas missões. Assim, 
com essa troca de experiências, os resultados serão otimizados e esse 
profissional militar terá outra visão da importância do entendimento 
das relações sócio ambientais e novas oportunidades de trabalho 
surgirão quando necessário.

O Brasil tem uma legislação bastante restritiva relacionada a 
pesquisas em meio ambiente, coleta e uso de material genético e 
repartição de valores, o que tem dificultado expedições para melhor 
interpretação do ambiente amazônico. Nesse sentido, foi proposto e 
finalmente aprovado, o Projeto de Lei da Biodiversidade (13.123/2015), 
que teve como objetivo reduzir a burocracia e estimular a pesquisa e 
inovação com espécies nativas, e dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 
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associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e 
uso sustentável da biodiversidade. O estabelecimento de novos 
procedimentos no Marco Legal da pesquisa, a criação do Programa 
PróAmazônia e o interesse e adesão das instituições de ensino e 
pesquisa, certamente darão um impulso significativo nas pesquisas da 
região, e devem trazer contribuições importantes para a preservação 
e o desenvolvimento regional.

SILVIO RODRIGUES CALDAS

O IBAMA é o órgão do Governo Federal responsável pela fiscalização 
de ações que envolvem questões ambientais e por muito tempo ele vem 
se posicionando de forma firme e intransigente contra a reestruturação 
da Rodovia Federal BR319 que liga o Estado do Amazonas ao Estado de 
Rondônia. Essa posição vem impossibilitando a integração do Amazonas 
com o restante do Brasil. Pior ainda é observar que esse órgão não 
fiscaliza o que de fato deveria ser fiscalizado e não embarga o que 
deveria ser embargado. Um exemplo claro desse desmando do Ibama é 
o que ocorre em várias minas e mineradoras, a exemplo do ocorrido na 
cidade de Mariana, em Minas Gerais. Situação similar, mesmo queem 
menor escala, vem acontecendo há muito tempo na mina do Pitinga 
em Presidente Figueiredo. Outros desmandos dizem respeito à captura, 
abate e tráfico de animais silvestres em grande escala no Mato Grosso.

Pude observar outras situações de desmandos desse órgão nas 
viagens que fiz à região do alto Solimões em anos passados. Numa 
destas viagens as comunidades indígenas do Javari alegavam que 
extratores de madeira e caçadores estavam invadindo e fomentando 
a invasão de terras e conflitos entre comunidades indígenas daquela 
região. Era Matis extraindo madeira em terra de Maiuruna; era Korubo 
caçando em terra de Kanamary e outras situações que geravam e ainda 
geram conflitos. Enquanto isso, peles de animais, animais vivos, plantas 
medicinais e muita madeira, atravessam o rio e são trabalhados para 
a comercialização em Islandia, cidade peruana vizinha a Benjamim 
Constant, de onde são enviados para diversos lugares via Lima-Pacífico. 
O IBAMA não tem olhos para isso?

Outra questão diz respeito à plantação, produção e tráfico 
internacional de drogas. Foram encontradas plantações de uma nova 
espécie de coca plantada em área de fronteira, principalmente no lado 
peruano. Um senhor aposentado da Policia Federal que viveu por muito 
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tempo naquela região do alto Solimões, esteve em um seminário sobre 
segurança pública e no evento afirmou que os povos indígenas do alto 
Solimões, a exemplo de qualquer índio, são um povo preguiçoso e que 
são os responsáveis pelo plantio e cultivo de coca naquela região. No 
entanto, o cidadão não cita que existe um grupo fundamentalista de 
israelitas no alto Solimões, principalmente em Islândia e que durante o 
governo de Alberto Fujimori foram beneficiados com doação de terras 
em toda a margem do Rio Amazonas e principais afluentes em Loreto, 
no Peru.

Membros dessa comunidade apresentam-se malvestidos, dizem 
ter dois pares de roupa, mas recebem constantemente aviões com 
pesquisadores, geólogos, botânicos, agrônomos, biólogos e outros 
profissionais. O que fazem ali? – extração, agricultura transgênica de 
coca? O cidadão em nenhum momento levantou essa questão, mas ela 
existe e aliada a isso existe também o tráfico de pessoas e de órgãos 
humanos para a indústria clandestina internacional de transplantes e 
supõe-se, de pesquisas médicas e farmacêuticas.

Outra questão que aflige a muitos é a poluição das águas do Rio 
Amazonas como um todo. No alto Solimões tem a grave situação 
do derramamento de óleo vindo das matas loretanas onde estão se 
instalando equipamentos de extração de petróleo. As mineradoras 
lançam resíduos líquidos e sólidos nesse curso do rio e daí a todos os 
afluentes do Rio Amazonas-Solimões. Além disso, há um alto índice de 
desmatamento permitido pelo governo do Peru que vem aumentando o 
assoreamento do rio, o que pode ser constatado na faixa entre Tabatinga 
e Benjamim Constant. Não bastasse isso e muitos outros fatores de 
destruição da natureza e de pessoas, ainda tem o alto índice de doenças 
gástricas, respiratórias e dermatológicas constatadas nas populações 
indígenas por conta da constante poluição na região do alto Solimões e 
no Vale do Javari.

Outra preocupação levantada é com relação ao Rio Negro, 
principalmente na região fronteiriça, em especial com relação à 
Colômbia que há mais de quinze anos aderiu aos Planos Colômbia, 
Puebla Panamá e Plano Patriota que a meu ver não tem a verdadeira 
intenção de segurança, mas de exploração de pessoas e bens materiais 
como água, plantas e minérios.

O que causa grande apreensão também é o fato de o governo da 
Colômbia estar nesse mesmo tempo utilizando o desfolhante agente-
laranja em plantações de alimentos, hortas comunitárias e agricultura 
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familiar com a justificativa de estar combatendo o plantio de coca, 
quando na verdade estão deslocando pessoas, causando adoecimentos 
e envenenamento de plantas, animais e principalmente das águas que 
escoam pela superfície e pelos lençóis freáticos que vem a compor o 
Rio Negro antes de adentrar em território brasileiro. Diante de tudo 
isso, considero necessária a ação conjunta dos governantes dos países 
envolvidos para evitar essas perigosas situações.

MARIO DA SILVA COSTA

A relevância da Amazônia, no atual cenário mundial, desperta grande 
interesse de países e organizações internacionais.Tal interesse ocorre 
devido à inestimável biodiversidade que a Amazônia possui, o maior 
repositório de recursos naturais, essenciais,à civilização do século XXI: 
água, biodiversidade e minerais. 

Uma região com tamanha importância é tratada pelos governantes 
brasileiros mais como um problema do que elemento estratégico para o 
país. Ao analisar o pensamento do escritor e futurista Alvin Toffler, “ou 
você tem uma estratégia própria ou é parte da estratégia de alguém”, 
pergunto qual a estratégia brasileira para a Amazônia? E as respostas 
são inúmeros discursos e planos, mas poucas ações efetivas. Entre as 
ações encontram-se projetos colossais que consumiram volumosas 
quantias financeiras e acabaram em fracasso.

Atualmente, o conceito de soberania nacional parte do entendimento 
que para haver soberania nacional não deve existir dependência política 
ou jurídica de um Estado sobre outro. Contudo questiono se a dependência 
econômica também não deveria ser incluída neste entendimento.

Determinados estudiosos contestam a existência da soberania 
nacional, ao considerarem que ela é incompatível com as regras do 
Direito Internacional, que define o caráter dos Estados num contexto 
global de interdependência entre as nações. Por isso, provavelmente, 
os diversos ensaios de países e organizações de pregar o sentimento da 
Amazônia como território de controle internacional. 

Dentre os diversos fatos que demonstram as ameaças à soberania dos 
países amazônicos estão aqueles vinculados à preservação do patrimônio 
ecológico mundial para as futuras gerações. Demonstram bem isso as 
declarações de Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos; Mikhail 
Gorbachev, líder do governo russo; François Mitterrand, presidente da 
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França. Todos eles questionam abertamente a soberania absoluta do 
Brasil sobre a Amazônia. 

Outras declarações nesse sentido são as de Mattnew Fontaine Maury, 
oficial da marinha dos Estados Unidos da América, ao proclamar 
que a Amazônia “é o paraíso das matérias-primas, aguardando a 
chegada de raças fortes e decididas para ser conquistado científica 
e economicamente”. Também, Al Gore: “ao contrário do que os 
brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas sim de todos”. Diz 
François Mitterrand que “o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa 
sobre a Amazônia”. Proclama o Grupo dos Cem, no México: “Só a 
internacionalização pode salvar a Amazônia”.

Num congresso de ecologistas alemães, em 1990, foi proclamado 
que “a Amazônia deve ser intocável, pois se constitui no banco de 
reservas florestais da humanidade”. Mikhail Gorbachev afirmava que 
“o Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos 
organismos internacionais competentes”. Segundo John Major, “as 
nações desenvolvidas devem estender o domínio da lei ao que é comum 
a todos no mundo. As campanhas ecológicas internacionais que visam 
à limitação das soberanias nacionais sobre a região amazônica estão 
deixando a fase propagandística para dar início à fase operativa, que pode 
definitivamente ensejar intervenções militares diretas sobre a região”.

O Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, em Genebra, chegou a 
afirmar que “a Amazônia é patrimônio da humanidade. A posse desse 
imenso território pelo Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru e Equador é 
meramente circunstancial”. Por outro lado, Henry Kissinger afirmava 
que “os países industrializados não poderão viver da maneira como 
existiram até hoje se não tiverem à sua disposição os recursos naturais 
não renováveis do planeta. Terão que montar um sistema de pressões e 
constrangimentos garantidores da consecução de seus intentos”.

O periódico New York Times publicou em 2009 o artigo intitulado 
“de quem é esta floresta amazônica, afinal?”, onde afirma que “um 
coro de líderes internacionais está declarando mais abertamente a 
Amazônia como parte de um patrimônio muito maior do que apenas 
das nações que dividem o seu território”. Por fim, Angela Merkel cobrou 
do governo brasileiro que zere desmatamento na Amazônia até 2030.

Diante de tudo isso, fica evidente de que ou o Brasil define uma 
estratégia eficaz para a Amazônia ou terá de seguir as estratégias 
impostas por outros países e organizações internacionais.
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GERALDO MENDES DOS SANTOS

Este tema é formado por três palavras altamente significativas e por 
isso me detenho inicialmente em seus significados semânticos, antes de 
tecer considerações sobre as questões centrais que ele suscita. 

Começo afirmando que déficit é falta, ausência, carência. Soberania 
diz respeito ao direito, autonomia e liberdade de um povo sobre seu 
território. Amazônia é a região mais ampla e estratégica para o Brasil, 
para os países vizinhos e para o mundo. Assim, o título chama a atenção 
para o fato de que a Amazônia está carente de soberania. Trata-se de um 
fato muitíssimo grave e que merece a atenção de todos, especialmente 
dos governantes. 

As palavras soberania e soberano tem uma conotação muito forte 
com regimes totalitários, em que impera a vontade de um rei, monarca 
ou mandatário. Isso vem de longe, quanto a maioria dos países 
colonizadores era comandada por este tipo de mandatário. Nos tempos 
modernos, o termo foi transfigurado, incorporando os valores dos 
países independentes. Assim, o conceito atual de soberania não envolve 
somente a figura do governante ou mesmo um regime político, mas 
também o conjunto de poderes políticos, administrativos e culturais 
que constituem uma nação ou país organizado politicamente. 

A condição de um país soberano é tão importante, que serve para 
distingui-lo claramente dos demais, mesmo quando suas fronteiras 
são contíguas e por elas ocorrem fluxos constantes de bens, produtos, 
serviços e pessoas. Assim, a conquista e manutenção da soberania é o 
sonho que acalenta todo país, pois a falta de soberania equivale ao estado 
de servidão ou dependência crônica de outros. Conclui-se, portanto, 
que ao contrário do que pode parecer à primeira vista, soberania não é 
um mero conceito ou abstração, mas um exercício social efetivo, uma 
condição construída na prática e que deve ser firmada historicamente. 

Em tempos mais recentes, o termo soberania tornou-se quase sinônimo 
de nacionalidade, já que ambos pressupõem valores tipicamente 
nacionais como a língua, as tradições, os costumes, a cultura e até 
mesmo a visão de futuro. Ao mesmo tempo e de forma paradoxal, 
ambos os termos parecem levar a uma dependência externa por força 
da globalização capitalista que hoje grassa em todo o mundo. Diante 
disso, parece que o sentido de soberania não se aplica mais a um país 
isoladamente, mas a conglomerados ou blocos de países com interesses 
comuns de natureza econômica, cultural ou geopolítica
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Outro fato a ser destacado é que a noção de cidadania está fortemente 
vinculada à noção de Estado e isso fica mais evidente quando se lembra 
que sua missão está relacionada à defesa dos direitos e deveres dos 
cidadãos e à promoção da ordem e do desenvolvimento. Nesse sentido, 
o Estado é a concretude da sociedade que representa, ou seja, é por ele 
e através dele que ela se sustenta e progride.

Além dos aspectos concretos e práticos, o Estado também representa 
o conjunto dos elementos simbólicos de uma nação e por isso muitas 
vezes é confundido com o governo. A diferença fundamental entre 
ambos é que os governos passam, enquanto o Estado fica, é permanente. 
Igualmente importante é o fato de que o Estado nacional forma uma 
instância própria de cada país, enquanto os estados federativos são 
instâncias menores e a ele subordinadas, especialmente quanto às 
estratégias de defesa.

Sociedade-civil é outro termo consagrado neste contexto; na verdade, 
ela é a instância prática e definidora do modelo de Estado que cada 
sociedade possui. Ela é o espaço de todo tipo de relações interpessoais 
e entre classes sociais. Assim, em seu sentido político mais genuíno e 
também mais prático, sociedade civil é o agente construtor da dignidade 
humana, do modelo de estado vigente e também de sua própria história. 

A soberania de um país constitui-se numa condição imprescindível 
para a promoção da cidadania de seus cidadãos. Equivale a dizer que 
soberania e cidadania estão interrelacionadas, ou seja, uma depende 
da outra, ambas se complementam. Evidente que para estabelecer 
sua soberania, cada país deve dispor de um Estado equipado com os 
dispositivos necessários para sua formação e funcionamento, incluindo 
os agentes administrativos, políticos e jurídicos, os recursos científicos, 
tecnológicos e financeiros e ainda as leis civis e as forças de defesa. Isso 
é básico, não somente para garantir a ordem e evitar arbitrariedades 
ilegais, mas também para dar suporte legal ao governo e garantir os 
direitos e deveres individuais e coletivos.

No caso do Estado Brasileiro, uma questão fundamental e que vem 
despertando o debate há muito tempo diz respeito ao seu tamanho, isto 
é, aos limites da sua esfera de atuação. Isso é sumamente importante, 
tanto para preservar certo grau de liberdade da iniciativa privada e 
empresarial como também para assegurar um bom nível de eficiência e 
eficácia em suas ações. Em outras palavras: é preciso haver equilíbrio 
entre os limites e as prerrogativas do Estado e dos cidadãos para se 
evitar os males comuns a seus extremos. Dentre esses, convém lembrar 
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o excesso de burocracia e corrupção no Estado demasiadamente grande 
e, por outro lado, a desordem e o excesso de liberalismo quando o 
Estado é demasiadamente pequeno.

Estado e sociedade mantêm relação de mútua dependência; na 
verdade, seus perfis se confundem e por isso suas virtudes, defeitos e 
vícios são totalmente compartilhados. Assim, para dispor de um Estado 
eficaz e eficiente, é necessária a participação ativa e duradoura da 
sociedade e seus legítimos representantes. Igualmente importante é a 
formação de cidadãos conscientes e capazes de promover as mudanças 
necessárias para a concretização dos ideais cívicos. Isso significa que 
o fundamento de todo esse processo se assenta no conhecimento; vale 
dizer da educação. É a partir disso que se desenvolvem as competências 
técnicas, o civismo e uma vida cidadã digna.

A natureza do Estado e também da organização social mudam com 
o tempo, em função de circunstâncias históricas e da própria evolução 
humana; no entanto, observa-se que em qualquer circunstância, 
o desenvolvimento do Estado corresponde ao desenvolvimento da 
cidadania e isso parece tender ao modelo democrático, ou seja, com 
uma participação sempre mais ativa da sociedade. O Brasil é um 
bom exemplo disso, tendo sido inicialmente uma mera colônia de 
Portugal, depois governado por donatários e mais recentemente por 
representantes da sociedade civil organizada. Vale dizer, uma passagem 
de total dependência externa para uma autonomia plena, por força da 
democracia e da cidadania.

Outro fator que contribui enormemente para o déficit de soberania 
na Amazônia é a fluidez ou indefinição dos limites de suas fronteiras 
na imensidão da floresta. Por certo, tais limites são bem definidos em 
mapas e cartas geográficas, mas não no terreno, porque é praticamente 
impossível demarcar com precisão e com durabilidade qualquer linha 
limítrofe ao longo de milhares de quilômetros no interior da floresta. 
Assim, por absoluta ignorância ou falta de referência ou mesmo por 
puro oportunismo, é difícil observar e fiscalizar a movimentação de 
pessoas nessas áreas limítrofes. 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que o senso de democracia 
se atrelou positivamente ao senso da cidadania, parece ter havido 
também, em sentido inverso, o atrelamento negativo à violência, à 
desagregação familiar e mesmo à agiotagem política. Hoje, em nome da 
governança, chega-se ao cúmulo de se comprar votos por dinheiro ou 
troca de favores quase à luz do dia e em praça pública. Além disso, e 
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de forma descarada, os cargos da administração pública não são mais 
confiados a cidadãos qualificados ou mesmo interessados nas pastas, 
mas simplesmente a grupelhos políticos. 

Em praticamente toda ação de governo há um jogo aberto e sujo 
de subornos e conchavos para atender a interesses particulares e 
subalternos. Toda ação política é para salvaguarda os interesses 
dos parlamentares e seus asseclas e não para atender aos legítimos 
interesses da cidade, do estado e do país. A corrupção anda solta, atinge 
praticamente todos os segmentos governamentais, de uma forma ou de 
outra. Ou o Brasil corrige essa situação crônica ou ela não permitirá o 
país se desenvolver a contento.

Considero que a causa principal do déficit de soberania na Amazônia, 
especialmente a Amazônia brasileira, reside basicamente na frouxidão 
das leis, na carência de técnicos envolvidos na administração e na 
falta de fiscalização. Evidente que disso se aproveitam os malfeitores 
de todos os perfis, principalmente os traficantes de animais, drogas, 
minerais, armas, animais e até seres humanos. Assim, para enfrentar 
essa guerra surda que campeia nas zonas de fronteiras se faz necessário 
um sistema de defesa à altura, ou seja, um exército de gente bem 
preparada, comprometida, bem equipada e soberba de sua nacionalidade 
e soberania.
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ÉTICA E CIDADANIA: 
PARA ONDE VAMOS?
RESUMO

Todo ser humano possui senso ético, um tipo de consciência moral, com o 
qual julga e avalia o comportamento seu e dos outros, interpretando-o como 
certo ou errado, justo ou injusto, bom ou mau. O problema é conhecer a natu-
reza e os limites dessas qualidades, porque a percepção disso varia de pessoa 
para pessoa, de cultura para cultura e ao longo do tempo. Os pressupostos e 
os embates éticos ocorrem exatamente na interface desses elementos e desses 
parâmetros. Mesmo que se tenha abandonado a Metafísica e não se tenha o 
mal e o bem como realidades ontológicas, temos que concordar que existem 
ações que destroem a humanidade, que há limites para o agir humano e que 
nem tudo pode ser deixado ao livre arbítrio. Nesses tempos de proliferação do 
crime organizado, de exploração sexual de crianças e adolescentes, da exclu-
são social e do fundamentalismo político e religioso, torna-se urgentemente 
necessária uma renovação ética. É muito difícil saber para onde vamos, muito 
embora algumas características do futuro estejam claramente delineadas no 
presente. Na atual tendência, o futuro da terra e da humanidade está amea-
çado. É preciso uma reorientação de valores. A convivência e a sobrevivência 
humana supõem acordos tácitos e necessitam de leis que protejam os indi-
víduos, sobretudo os indefesos e mais fracos. O enfrentamento das questões 
humanas, associadas às questões ambientais é urgente e depende não somente 
dos governantes, mas também dos cidadãos. A responsabilidade é de todos. 
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Aceitei o convite para proferir esta palestra tendo plena consciência 
das minhas limitações. Minha contribuição ao discurso e a reflexão sobre 
a Amazônia vem da minha vida missionária. Não sou um acadêmico e é 
à Academia que cabe a sistematização do conhecimento sobre a região. É 
inestimável o valor e ao mesmo tempo a urgência da pesquisa cientifica. 

O presente texto é composto de reflexões a partir de minha vida neste 
pedaço do mundo pelo qual me apaixonei. Aqui se joga em grande parte 
o futuro da humanidade e o tipo de civilização que queremos construir. 
Ainda temos o privilégio de viver em meio à natureza em grande parte 
preservada, com uma biodiversidade incalculável. Temos aqui povos 
originários que são testemunhas vivas de um bem viver que insiste 
em se manter apesar de séculos de destruição e morte. A migração 
por razões econômicas trouxe para cá uma pluralidade de culturas que 
se misturando geraram a possibilidade de convivência pacifica entre 
diferentes, tão difícil de ser vivida em outras partes deste mundo.

Como ponto de partida e de perspectiva gostaria de inverter a pergunta 
que está no título. É muito difícil saber para onde vamos, muito embora 
algumas características do futuro estejam claramente delineadas no 
presente. Quero começar recordando de onde viemos. 

Uma das vantagens de se chegar à terceira idade é que se tem 
histórias para contar. A minha história pessoal entra na história da 
Amazônia numa data bem precisa. Cheguei à cidade de Feijó, Acre, 
em 15 de março de 1979, Neste dia tomava posse como presidente do 
Brasil o General João Figueiredo. Seria o último do regime de exceção 
instaurado em 64. Nesta cidade, encontrei o símbolo da decadência, 
mas foi aí que exerci meu ministério ao longo de cinco anos. 

Depois de duas horas de vôo num pequeno monomotor sobrevoando a 
mata fechada encontramos no aeroporto o prefeito da cidade. Nomeado 
pelo regime, pois o município era de fronteira, quem exercia o cargo 
era o presidente da câmara, pois o cargo deixara de ser atrativo. De lá 
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para cá o Brasil mudou. Vivemos o processo de volta a democracia com 
eleições diretas em todos os níveis, formação de partidos políticos, uma 
nova constituição, num longo caminho que no momento desemboca na 
crise política que estamos vivendo. Mas é inegável que progredimos do 
ponto de vista político e a atual crise exige que continuemos a caminhar.

No Acre encontrei os seringais em pleno funcionamento. A organização 
social e econômica ainda era baseada na figura do patrão e do gerente 
que dominavam a partir do sistema de aviamento e que tinha como base 
os barracões e os armazéns. A partir daí se organizavam os comboios 
que levavam a mercadoria e traziam a borracha. Os seringueiros 
viviam nas suas colocações cortando as seringueiras nativas, às quais 
chegavam pelas estradas. Vida dura e monótona que perpetuava o 
regime de trabalho escravo bem conhecido por quem se interessa pela 
região. Não havia escolas e o analfabetismo era quase que absoluto. 
Raríssimas eram as capelas e tudo se desenrolava no barracão. Assisti 
em meados da década de oitenta ao desmantelamento deste sistema.

A derrocada dos seringais exigiu uma nova organização econômica. 
Os seringueiros tinham a opção de migrar para as cidades e Manaus 
era a grande tentação. A outra opção era permanecer e se organizar em 
pequenas comunidades que viveriam da agricultura familiar e da pesca. 
Em muitos lugares a ação da Igreja através do Movimento de Educação 
de Base (MEB) foi fundamental e estas comunidades estão na origem 
das Unidades de Conservação (UC) que se tornaram uma alternativa 
sustentável na ocupação do território.

Outra realidade em que houve um avanço inegável foi a questão 
indígena. De condenados a extinção ou assimilação completa, hoje são 
organizados e visíveis. Os problemas que enfrentam são consequência 
desta realidade que não é suportada por setores da sociedade que se 
sentem ameaçados por sua presença.

Não poderia também deixar de mencionar nesta introdução a 
educação.  A população do interior passou de um analfabetismo quase 
que total à presença de muitos profissionais formados por vários centros 
e núcleos da Universidade Estadual do Amazonas (UEA). 

Hoje vivo na grande metrópole que é Manaus. A população dessa 
cidade é formada em grande parte por gente que nasceu ou é descendente 
de quem nasceu na floresta. Nos últimos três anos, a cada semana 
escrevo uma crônica para um jornal local. Estas crônicas expressam a 
minha visão da sociedade, os valores que acredito e, sobretudo os meus 
sonhos. Partilho a seguir algumas reflexões feitas semanalmente a partir 
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dos depoimentos e das pergunta que me foram feitas pelos membros do 
GEEA presentes à reunião. Começo a partir da Ética.

Ética
Falar de ética é complicado. A filosofia ocidental se debruça sobre o 

assunto desde os tempos pré-socráticos. Grandes nomes, de Aristóteles 
a Kant, passando por Tomás de Aquino, Nietzsche e tantos outros 
elaboraram conceitos e escreveram tratados que hoje são patrimônios 
da humanidade. Como todas as áreas do conhecimento, também a ética 
não caminha sozinha e depende da antropologia cultural e filosófica, 
bem como da teoria do conhecimento, da teodiceia, da lógica, enfim 
de todo o arcabouço filosófico que a torna possível enquanto fruto da 
razão e lhe dá as condições de verdade.

Mesmo que se tenha abandonado a Metafísica e não se tenha o mal e 
o bem como realidades ontológicas, temos que concordar que existem 
ações que destroem a humanidade, que há limites para o agir humano 
e que nem tudo pode ser deixado ao livre arbítrio. A convivência e a 
sobrevivência humana supõem acordos e contratos e tem necessidade 
de leis que protejam os indivíduos, sobretudo os mais fracos e indefesos. 
Existem valores que necessitam ser buscados e respeitados por todos.

Quando se fala de crise ética, isso engloba de tudo um pouco e às vezes 
apresenta conexões intermináveis. Por exemplo, a ausência de valores 
que motivem e justifiquem comportamentos; estes, por sua vez, vão além 
de respostas imediatas a situações concretas e transcendem interesses 
puramente pessoais e desejos instintivos, levando ao roubo, à calúnia, ao 
tráfico de influências, ao adultério, à mentira e assim por diante.

O mundo tem assistido estarrecido a genocídios, atentados terroristas, 
guerras de extermínio e horrores sem fim. Exemplos disso são o tráfico de 
escravos e a exploração do trabalho humano em situações degradantes. 
Um caso particular disso é o que aconteceu nos seringais da Amazônia 
e que marcam a história da região com as figuras tétricas do patrão, 
do barracão e do aviamento. Tudo isso ainda continua presente no 
inconsciente coletivo e na cultura popular. 

Em tempos de crime organizado, de exploração sexual de crianças 
e adolescentes, do perigo do fundamentalismo que entra pela brecha 
da permissividade e da miséria, necessitamos urgentemente de uma 
renovação ética, pois a própria espécie humana se encontra ameaçada, 
na medida em que o consumo desenfreado e a injustiça  gerada pela 
exclusão têm como consequência a deterioração da casa comum.
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O cristianismo tem uma proposta concreta de vida que é válida para 
todos. O comportamento é ético quando leva em conta os efeitos da 
ação na vida do outro. É o bem do outro que determina a bondade 
da minha ação. Daí a conclusão de que não devo fazer para o outro 
aquilo que não quero que ele me faça. De forma positiva, fazer para 
o outro o que espero que faça por mim. Esta é a regra de ouro de 
todas as religiões, pois qualquer que seja a experiência do sagrado tem 
consequências éticas. 

O Evangelho traz em forma de parábola uma concepção de homem 
que pode ser chamada de paradigma antropológico. É a história do Bom 
Samaritano. O homem se torna humano na medida em que interioriza 
o sofrimento alheio e age a partir dele sem humilhar, sem esperar 
recompensa, tornando o outro um sujeito livre e capaz de viver a sua 
história. Este é o princípio da misericórdia que a Igreja propõe como 
remédio para a humanidade.

Cidadania
Uma das expressões mais fortes do Novo Testamento aparece numa 

das cartas de Pedro quando ele diz aos convertidos que eles se tornaram 
cidadãos do céu, raça escolhida e nação santa. Depois da Revolução 
Francesa foi assim que as pessoas passaram a se chamar. 

Todos nós queremos ser cidadãos e sermos tratados como tais. 
Cidadãos têm o direito de se expressar e de opinar, sobretudo em 
matérias que lhes dizem respeito e que mudam as suas vidas. Cidadão 
também tem deveres, porque a cidadania é sempre participação num 
corpo maior que precede o indivíduo. Em tempos de crise, como a que 
estamos vivendo, sentimos a necessidade de exercer a nossa cidadania, 
pois se tem a impressão que estamos sendo levados pelas circunstâncias 
e que os mais fortes e mais espertos, como sempre, levarão a melhor.

Interessante que a nossa Constituição foi promulgada com o nome de 
Constituição cidadã. Ela prevê mecanismos de participação dos cidadãos 
na condução do país. A nossa Constituição até prevê um Conselho da 
República que infelizmente nunca foi instalado e que seria de grande 
utilidade no momento atual. 

Sem querer simplificar as coisas, penso que uma das razões de 
termos chegado a esta situação é o fato de sermos considerados meros 
consumidores. Onde o mercado reina soberano, a necessidade maior 
é que o número de consumidores aumente cada vez mais. Assim, se a 
distribuição da renda através dos programas sociais não possibilitou o 



52 GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

surgimento e a afirmação da cidadania, mas simplesmente criou novos 
consumidores, isto é sinal de grande fracasso. Consumidores são meros 
clientes que servem enquanto consomem e aumentam os lucros dos 
outros. São descartáveis e podem facilmente ser trocados. 

Temos agora a sensação de sermos apenas contribuintes. Aumentos 
sucessivos nos impostos se fazem necessários para que todo o aparato 
estatal possa funcionar. Seria muito bom se os serviços púbicos fossem 
de qualidade e se os poderes da nação de fato servissem a todos. 

Clientes, contribuintes e consumidores desejam e merecem se tornar 
cidadãos, e é urgente que isto aconteça e isso sem abrir mão dos 
mecanismos que garantem a democracia e da estrutura de poder que 
escolhemos. Temos também o direito de fazer de nossas instituições - 
famílias, comunidades que nascem e vivem de uma fé comum, escolas, 
bairros - lugares de exercício da cidadania. Antes de tudo, é preciso 
pensar o Brasil. Que país nós queremos, qual é o nosso projeto de Nação? 
Depois temos que nos apoderar realmente do Estado, compreendendo 
como funciona e o colocando a serviço de todos. 

Oxalá a crise que ora enfrentamos nos faça mais cidadãos, pessoas 
conscientes de seus deveres e direitos. Que tenhamos criatividade para 
nos organizarmos e superarmos preconceitos, colaborando para que 
todos possam crescer na sua cidadania. 

Certa vez Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos depois 
de falar sobre maiores e menores no Reino de Deus. Teremos uma 
nova sociedade quando a preocupação não for mais a de aumentar o 
consumo e consequentemente o número de contribuintes, mas a de 
formar verdadeiros cidadãos.

Para onde vamos - o sonho da democracia
A urna eletrônica tem proporcionado um espetáculo de tecnologia 

e eficiência e é através dela que elegemos presidente, governadores, 
senadores, prefeitos, deputados federais e estaduais. Durante as 
campanhas assistimos a debates acalorados, que em certos momentos 
chegam a ameaçar os limites da respeitabilidade. Mas, vale a pena; 
é bom viver num país democrático. Tristes eram os tempos em que 
assistíamos a escolha dos dirigentes do país por grupos seletos de 
pretensos salvadores da pátria. A história registra o quanto isto custava 
em termos de censura, de perda de direitos individuais, chegando ao 
uso da tortura como meio de coerção e de terrorismo institucional.
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No dia da eleição somos todos iguais, pois o voto individual e secreto, 
único e intransferível iguala a todos, e o voto de cada um dos eleitores 
tem o mesmo valor. Voto a voto se constitui a maioria que delega o poder 
aos eleitos, um poder determinado, limitado pelas leis constitucionais e 
ordinárias. O eleito não é investido de poderes divinos, mas dentro do 
pacto social recebe tarefas importantes, porém limitadas.

O Brasil é um país complexo, moderno na sua economia e na sua 
organização jurídica e social. Os poderes constituídos fazem com que 
o Estado funcione. Presidentes e governadores são acima de tudo 
articuladores, dependendo de partidos políticos - em primeiro lugar o 
seu - das forças do capital, dos trabalhadores organizados. Num pais em 
que a religião e a religiosidade fazem parte da cultura, até as expressões 
institucionalizadas da fé devem ser levadas em conta. Assim, é preciso 
que eleitos sejam estadistas, homens e mulheres de visão que busquem 
o bem comum, promovendo a inclusão de todos, para que superem a 
condição de consumidores e alcancem a cidadania.

O Evangelho apresenta uma clara visão de poder. O poderoso é aquele 
que serve e que dá a vida, que coloca o bem do outro em primeiro lugar. 
A tarefa de governar é bela e comprometedora. A meu ver, há duas 
realidades - que numa linguagem religiosa chamaria de diabólicas - que 
devem ser enfrentadas por toda a sociedade: a primeira é a corrupção, 
que além do aspecto econômico também destrói a confiança nas 
instituições, colocando em risco a própria convivência democrática. A 
segunda é o crime organizado, a partir do tráfico que se alimenta da 
produção e do consumo de drogas, mas também do uso e abuso de 
pessoas. O crime neste nível não acontece se não tiver estendido seus 
tentáculos no aparelho estatal.

Os chefes do poder executivo não podem fazer milagres, mas podem 
sim, com autoridade e meios a eles confiados, criar um clima de 
mudança cultural que ajude o Brasil a superar as duras realidades que 
enfrenta e que parecem se agravar cada vez mais. O Brasil merece o 
melhor de cada um de nós. É um privilégio ter nascido e viver neste 
país. Devemos fazer por onde por merecê-lo.

Povos originários: o futuro chegou
A realidade dos povos indígenas, sua história, lutas e conquistas é 

paradigma de um mundo novo e de uma maneira nova de interpretar 
a evolução da sociedade. Nos parágrafos que seguem procuro 
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expressar esta hermenêutica que permite vislumbrar um futuro 
diferente para a humanidade.

No dia dezenove de abril celebramos o dia do índio. Em muitos lugares 
o dia se transforma em semana. Uma semana de manifestações culturais 
e de tomada de consciência da situação dos povos indígenas. É uma 
ocasião excelente para que conheçamos melhor quem são estes homens e 
mulheres, cidadãos de nosso país, que guardam e assumem a identidade 
indígena, isto é, se vêem como descendentes daqueles que aqui viviam 
antes da invasão vinda da Europa. Povos que se reconhecem herdeiros de 
uma história que tem suas raízes bem antes do descobrimento. 

Pessoalmente, sinto-me privilegiado por conhecer muitos destes 
povos. Minhas andanças e visitas pastorais - bem como o compromisso 
da minha Igreja com a organização indígena, com a luta pela terra 
e pela educação e também pela atenção a saúde diferenciadas - me 
levaram a ter uma atitude de grande respeito pelos povos indígenas. 
Igualmente, pelas centenas de homens e mulheres que assumem a sua 
identidade, guardando e vivendo valores em grande parte perdidos pela 
nossa civilização.

São merecedores de uma atitude de respeito esses povos que tiveram 
a coragem de viver e a capacidade de guardar tradições ancestrais ou a 
redescobri-las; a lutar pela terra, não visando o lucro ou a propriedade 
privada, mas a sobrevivência do povo; a promover a solidariedade e a 
percepção de que era e é preciso se organizar.  

Quando se conhece melhor as nações indígenas, se percebe a riqueza 
humana que está por trás de seus nomes. Só lembrando alguns: Tkuna, 
Cocama, Cambeba, Kanamari, Katuquina, Deni, Maku, Maiuruna, 
Miranha e assim por diante. Cada um destes nomes carrega consigo 
uma história, uma cultura, uma espiritualidade, uma visão de mundo.  

O Brasil é um país privilegiado, pois além de abrigar um povo que é fruto 
da mistura de vários povos, conserva descendentes diretos de europeus, 
asiáticos e africanos e também esta imensa gama de descendentes dos 
povos originários. Ou seja, esse país tem uma riqueza humana invejável. 
Por isso ao respeito se junta o orgulho de ser brasileiro.

Esta visão não deve ser ingênua: as populações indígenas incomodam 
e há séculos suas terras continuam cobiçadas e seus direitos 
desrespeitados. A saúde indígena sofre pelo descaso, desorganização por 
parte do governo e muitas vezes corrupção. Nem todos os responsáveis 
assumiram com garra a educação diferenciada. Infelizmente há muitos 
povos ameaçados na sua integridade cultural e até física.
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O dia do índio serve para tomarmos consciência desta realidade. A 
construção de uma identidade brasileira que conserve toda a riqueza 
dos povos que a compõem não é tarefa fácil. A presença, a vida e a 
teimosia dos povos e organizações indígenas na luta pelo direito de 
viver e existir não nos deixam ficar acomodados e nos convidam a 
sermos solidários. Gostaria de saudar pessoalmente esses amigos e 
amigas que não tiveram medo de ser o que são e abriram caminhos 
para que outros vivam a sua verdade, mesmo com as ambiguidades 
comuns aos humanos.

Preconceito versus moralidade
Vivenciei um fato interessante e que mostra claramente a noção 

que muitos cidadãos brancos e ditos civilizados tem a respeito dos 
indígenas. Este fato merece ser registrado aqui.

Depois de cinco anos de missão no Acre, preparava-me para partir. Era 
a primeira vez que me despedia. Foram muitas celebrações, almoços, 
jantares e cafés regionais. Os diversos grupos se revezavam para 
apresentar suas despedidas, dizer obrigado e desejar sucesso na minha 
nova missão. Entre tantas pessoas ali presentes, nunca me esqueci de 
uma senhora, mãe de família, professora, católica praticante. Além de 
tudo havia me tornado amigo dos seus filhos, ainda adultos jovens 
como eu. Ela e o marido eram pessoas de honestidade a toda prova 
e caridosos do jeito que só as pessoas do interior sabem e podem ser. 
Deu-me um abraço comovido, me declarou amizade e admiração, pediu 
e prometeu orações, mas tinha algo a me reprovar.

Quando ela me disse isto fiquei preocupado, não pela minha 
imagem, mas porque levo muito a sério a recomendação de Jesus de 
não escandalizar os pequenos. Depois de alguns rodeios, ela me disse 
que nunca tinha gostado de ver índios na casa paroquial e que às vezes 
até tinham feito refeição comigo. Fiquei profundamente aliviado e disse 
àquela senhora que ficasse tranquila; que talvez este fato fosse o que de 
mais evangélico eu tivera feito durante o tempo em que passei na cidade. 

Naquele dia compreendi que preconceito e racismo vão além 
da moralidade. Pessoas santas, como aquela senhora podem ser 
preconceituosas e racistas. As raízes do preconceito são profundas. 
Os invasores da Amazônia precisavam justificar o genocídio de povos 
e nações que não queriam se submeter à escravidão. Vistos como 
inferiores, ferozes, podiam ser assassinados. Suas culturas foram vistas 
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como diabólicas e sua religião foi demonizada. Como por milagre estes 
povos resistiram e ainda existem.

 Desde que cheguei à Amazônia tenho observado que o número de 
indígenas tem aumentado e sua organização vem sendo fortalecida. 
Considero um privilégio o fato de ter estado próximo a tantas 
comunidades e povos indígenas nos últimos trinta e sete anos da minha 
vida. Por tê-los conhecido, aprendi a respeitá-los e a me solidarizar 
com eles. Fui dos que se alegraram quando seus direitos foram 
inscritos na Constituição. Por isso, me incomoda o fato de pessoas de 
responsabilidade e detentoras de poder no Estado brasileiro usem uma 
linguagem preconceituosa em relação aos povos indígenas. Exemplo 
disso foi o que ouvi de uma autoridade local afirmar que os índios 
urbanos deveriam voltar para o mato de onde vieram. Uma demonstração 
injustificável de preconceito e despreparo cultural e antropológico. 

O dia do índio pode ser simplesmente mais uma data no calendário. 
Assim, como acontece com tantas outras datas, essa também pode 
ser apenas ocasião para manifestações folclóricas. Ao contrário disso, 
espero que essa data seja uma ocasião para olharmos para nós mesmos 
como brasileiros e nos reconhecermos como uma nação pluriétnica que 
fala muitas línguas, canta muitos cantos, experimenta a presença de 
Deus de muitas formas e, sobretudo, conta muitas histórias. Para isto 
é preciso defender a nossa Constituição que concede alguns direitos 
inalienáveis aos povos indígenas. Se permitirmos que esses direitos 
sejam desrespeitados, estaremos preparando um futuro sombrio não 
para os índios, mas para todos.

A questão ecológica - cuidados com a casa comum
A questão ecológica é uma questão de vida ou morte. Se continuarmos 

no ritmo atual de destruição, a vida humana está ameaçada. A 
responsabilidade é de todos. 

A liturgia católica celebra a festa de Cristo Rei. Para os cristãos é a 
ocasião de proclamar que Jesus de Nazaré é o Verbo encarnado e que 
tudo existe nele e para ele. Para quem tem fé a realidade fundamental na 
qual tudo existe é Cristo. O sentido da História está nele e caminhamos 
para a plenitude dos tempos quando ele será tudo em todos. Na dinâmica 
do tempo a sua realeza se manifesta na cruz onde acontece a redenção 
da humanidade e a identificação total da divindade com a humanidade. 
A doação e a entrega total de si mesmo no serviço aos deserdados e 
excluídos é o caminho pelo qual se encontra a verdade que liberta. O 
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contrário disto traz consigo morte e destruição. A criação inteira geme 
aguardando ansiosa a consumação dos tempos e o tempo novo em que 
o amor seja a força a mover o mundo. 

Assistimos estarrecidos ao desastre ecológico de Mariana, em Minas 
Gerais, quando um mar de lama desprendido pelo rompimento de 
uma barragem de rejeitos minerais saiu destruindo a vida por centenas 
de quilômetros. Desastre anunciado e previsível sob vários aspectos. 
Acusam-se as empresas e é justo que indenizem todos os que foram 
atingidos, muito embora seja impossível reparar todos os danos. Fica 
explícito pelo desastre que o lucro é o grande objetivo, senão o único 
a mover as grandes mineradoras. O Estado ausente ou conivente reage 
com muita hipocrisia. O que fica evidente é que está em curso uma 
destruição sistemática da casa comum e da criação, numa direção 
oposta a ação do Espírito criador e redentor que realiza a obra de Cristo. 

Onde estão os cristãos, batizados, crismados, participantes da 
Eucaristia? Como podemos permitir que isto aconteça com a casa 
comum? Estas questões me inquietam. Há pessoas por trás das 
empresas, há homens e mulheres que tomaram decisões, aprovaram 
projetos, justificaram lucros, ou se omitiram. O dia de Cristo Rei é o dia 
do leigo e da sua missão na Igreja e no mundo. Todos nós batizados 
somos responsáveis pela continuidade da missão de Jesus e pelo seu 
cumprimento. A impressão que se tem é que a fé tem pouca ou nenhuma 
influência nas decisões técnicas, econômicas e políticas.

Escandalizamos e com razão com os ataques de terroristas que 
tiraram vidas inocentes com o nome de Deus nos lábios. As pessoas que 
tomam decisões que destroem a vida do planeta e inviabilizam a vida 
humana não fazendo a mesma coisa? Proclamar que Jesus é Rei é um 
tremendo compromisso, que facilmente pode se tornar blasfêmia. Que 
Deus adoramos? Que tipo de relação estabelecemos com Deus? Temos 
por modelo o Cristo e por método a cruz? Ou nos entretemos com 
rituais bonitos, mas inócuos? Acho que a crise fundamental é a religiosa

De vez em quando temos um dia de conscientização a respeito das 
mudanças climáticas. Na Catedral de Manaus há um grupo de pessoas 
que faz uma campanha por uma cidade mais verde, convidando todos 
a plantarem árvores. Gesto pequeno, mas de grande valor simbólico 
e educativo. Oxalá ele nos leve a uma atitude de vida que brote da 
nossa fé e que nos torne defensores da vida, sobretudo quando nossas 
decisões e opções tiverem consequências para a vida dos outros e até 
das futuras gerações.
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O sonho de uma nova sociedade
O exercício do poder compete ao Estado, que arrecada impostos, 

legisla, julga, condena e decide onde empregar o dinheiro público. Nas 
democracias existem regras constitucionais que dizem como este poder 
deve ser exercido. Há três caminhos para se chegar ao poder. O primeiro 
é o do concurso público, sobretudo para o judiciário. O outro é o da 
nomeação. Para os outros poderes, executivo e legislativo, a forma de 
chegar ao poder são as eleições. O processo eleitoral tem seu ritual para 
garantir igualdade de condições e lisura para que se evitem fraudes e 
acesso de candidatos sem as condições mínimas de exercício do mandato.

Quando se trata de cargos concursados, ninguém faz a pergunta se 
um cristão católico pode ou não aspirar a estes cargos. A questão é 
sempre como exercê-los em vista do bem comum. O problema se coloca 
quando se trata de participar de eleições, pois só pode participar de 
eleições como candidato quem estiver filiado a um partido político. E 
isso tem implicações.

Ao filiar-se a um partido político, o cristão assume o estatuto e o 
programa desse mesmo partido. Assim, se eleito, tem que viver a 
fidelidade partidária.  O passado e o presente mostram que nem sempre 
os estatutos e os programas de governo estão de acordo com o Evangelho 
e com o seguimento de Jesus, sem falarmos nas estratégias para chegar 
ao poder e para conservá-lo. Basta lembrar o Nazista na Alemanha e 
o Comunista na União Soviética, dois partidos que foram responsáveis 
pela morte de milhões de pessoas. Esses são casos extremos, mas servem 
de exemplo e alerta, pois há situações hoje em nosso país que exigem 
posicionamento a respeito do uso da terra, da situação dos indígenas, 
das questões bioéticas, dos grandes projetos e tantas outras.

Dito isto, devemos reafirmar a necessidade da presença de cristãos 
católicos no mundo político partidário. Devem se sentir Igreja, para 
serem fiéis não a instituição partidária, mas a Jesus Cristo. Como em 
qualquer atividade humana, haverá momentos de tensão, de opções, e 
talvez de rompimentos, mas também a oportunidade de fazer o bem, e 
evangelizar. Tomás Morus e Fredrico Ozanam foram santos na política. 
E temos também exemplos atuais. Não é possível apresentá-los aqui, 
mas santos políticos, por incrível que pareça, existem.

Pentecostes – a necessidade de servir
Pentecostes é a grande festa da Igreja. A experiência vivida pela 

primeira comunidade cristã foi fundamental, no sentido de ter dado 
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início à história do novo Povo de Deus do ponto de vista cronológico. 
Sua memória expressa a convicção de que a Igreja é obra do Espírito 
Santo. O Espírito cria comunhão. Somos muitos, somos diferentes, mas 
o Espírito é o mesmo. A festa de pentecostes reúne grande multidão e  
possibilita a cada participante sentir concretamente que faz parte de um 
Corpo que ultrapassa os limites estreitos da própria individualidade, 
dos grupos familiares, das comunidades e das paróquias. Faz bem saber 
que somos muitos e não estamos sós.

Acreditamos que quem nos une é o próprio Deus, que na experiência 
cristã é Trindade, ele mesmo mistério de comunhão. Segundo o 
Evangelho, Jesus rezou pela unidade dos que acreditam nele. O que 
vemos é o triste espetáculo da divisão entre os seus seguidores. Na festa 
de Pentecostes vislumbramos a beleza que será a realização do desejo 
de Jesus. Oxalá o Espírito nos conduza a unidade que vemos com o 
olhar da fé na alegria da multidão reunida.

No Pentecostes inicial, os apóstolos perderam o medo de dar 
testemunho da ressurreição de Jesus. Sabiam que se o fizessem teriam 
a mesma sorte do Mestre. O Espírito infunde coragem e anuncia 
que Deus constituiu Senhor e Messias a Jesus de Nazaré que tinha 
sido crucificado. Aceitar este fato só é possível na força do Espírito. 
Reconhecer no crucificado o Messias é escândalo e vai contra a razão. 
O Deus de Jesus Cristo se revela na solidariedade com o ser humano, 
pobre e mortal. O poder divino se faz história na Cruz. 

Gerações de cristãos deram e dão a vida, testemunhando. Isto só 
se entende na perspectiva do Espírito agindo na vida de mártires e 
profetas. Igreja é comunhão, testemunho e missão, mas é acima de 
tudo amor. Quando não é sentimentalismo barato e nem simples busca 
de prazer egoísta, o amor se manifesta no serviço. 

Servir é dar a vida, procurar o bem do outro, importar-se com a 
vida do próximo, sentir a dor alheia. Servidor é aquele que coloca o 
bem comum em primeiro lugar, que age com retidão por que sabe das 
consequências de seus atos na vida das pessoas. Quem serve também 
ultrapassa limites, renuncia às satisfações imediatas, rompe barreiras. 
Para que vivamos o serviço como atitude fundamental da nossa vida o 
Espírito vem em nosso auxílio. 

No desejo de ser uma Igreja servidora e solidaria a Arquidiocese de 
Manaus expressa esta convicção: o Espírito nos é dado para servir. O 
poder do Espírito é serviço. O serviço torna-se critério para discernir a 
presença e a ação do Espírito Santo. A Igreja não existe para si mesma e 
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quando se fecha, buscando poder e privilégios ou instrumentalizando a 
fé, não está agindo segundo o Espírito, mas está blasfemando e usando 
o nome de Deus em vão. Jesus veio para servir e sua missão o levou a 
cruz. Não há outro caminho possível. Que o Espírito nos ilumine, nos 
dê coragem e nos torne generosos promotores e defensores da vida.

Reforma política no Brasil
O dia em que celebramos a nossa independência política, e que 

consideramos como a data em que o Brasil nasce como Estado 
autônomo, é ocasião propicia para sonhar com o país que queremos. 
Sonhar é preciso e é vital para que as amarras do presente não nos 
imobilizem como nação e permaneçamos reféns de realidades que 
nos diminuem enquanto povo. O sonho se alimenta da memória e 
por isso se quisermos ter esperança é fundamental cultivar o passado 
comum, encha-nos ele de orgulho ou de vergonha coletiva quando não 
correspondeu aos nobres ideais de humanidade que devem nortear a 
vida daqueles que querem acima de tudo paz e liberdade.

No entanto, o sonho precisa tornar-se pensamento e racionalidade para 
que gere esperança. Neste sentido, a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil idealizou um projeto nacional em comunhão com outras instituições 
que representam a sociedade civil e que historicamente sempre lutaram 
por uma sociedade mais justa e mais fraterna, dando ao Projeto o sugestivo 
nome de Pensando o Brasil. Assim, ele fornece a indicação de que não se 
trata de um projeto fechado e impositivo de quem tem todas as respostas e 
modelos, mas um convite a um grande mutirão nacional.

Todos concordam que o Brasil caminhou e caminha a passos largos 
em vários aspectos, e tem tido conquistas importantes ao longo da 
história, sobretudo a recente. Mas basta olhar a realidade de frente 
para constatar o fenômeno da exclusão que deixa a margem milhões 
de pessoas. Para caminharmos, temos necessidade de várias reformas. 
O nosso sistema tributário, o judiciário, o sistema único de saúde, a 
previdência social, a educação e várias outras áreas e dimensões da 
realidade nacional precisam ser constantemente repensadas para 
que aprimoradas não se tornem obsoletas, às vezes gerando efeitos 
contrários aos seus objetivos.

Foi consenso entre as diversas instituições, que a mais urgente das 
reformas é a política. Ninguém nega que temos uma justiça eleitoral 
eficiente e avançada que faz inveja a muitos países, mas sentimos 
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também que a representatividade que os eleitos tem para governar em 
nome da maioria está ameaçada. 

Quanto a isso, concordamos em quatro pontos. O primeiro é o do 
financiamento das campanhas, e a sugestão é que ela seja pública e 
se proíba o financiamento por parte das empresas. Em seguida viria à 
obrigatoriedade de alternância entre homens e mulheres nas listas de 
candidatos. O terceiro ponto é a valorização dos programas partidários, 
que seriam votados num primeiro turno nas eleições proporcionais. 
Finalmente é preciso aprimorar os mecanismos de participação direta que 
são o plebiscito, o referendo e as propostas de lei de iniciativa popular. 

Existem muitas outras propostas, mas estas são consensuais. O 
importante é que se faça a reforma com ampla participação popular. 
Dos homens e mulheres que na propaganda eleitoral gratuita não se 
cansam de expressar o seu amor pelo Brasil esperamos grandeza cívica 
para que eleitos não atrapalhem o processo. O Brasil merece e agradece.

No campo político existem várias questões colocadas por aqueles 
que são chamados as urnas para decidir coletivamente quem serão os 
futuros mandatários deste país que é a nossa pátria, o espaço onde 
vivemos nossa nacionalidade e nossa identidade cultural. Uma questão 
difícil de responder é até que ponto podemos saber se os eleitos 
realmente cumprirão as promessas feitas, ou ao menos se manterão as 
alianças com as quais se apresentaram diante do eleitorado. Os eleitos 
governarão segundo os projetos partidários ou seremos na prática 
governados por representantes de correntes minoritárias que receberão 
cargos loteados em nome da governabilidade? 

Outra questão que se coloca é a da representatividade. O sistema eleitoral 
garante que os eleitos realmente representam a população ou devido à 
legislação atual, teremos parlamentares eleitos com pouquíssimos votos 
enquanto outros são derrotados por causa da legenda?  Até que ponto 
o poder econômico determina o rumo das eleições e quem de fato está 
financiando campanhas que intuímos ser milionárias? 

Estas são questões que colocamos como cidadãos comuns que 
assistem os resultados de administrações desastrosas, de conchavos e 
alianças que prejudicam a todos, mas, sobretudo os mais pobres. Basta 
acompanhar a vida das pessoas no seu dia a dia para ver que o voto não 
tem preço, tem consequências. 

Diante destas questões, grandes instituições do nosso país (instituições 
que representam a sociedade civil e que tem um histórico de luta pela 
implantação e aprimoramento da democracia) estão empenhadas na 
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promoção de uma reforma política. Espera-se que esta torne o nosso sistema 
mais democrático, mais representativo e mais imune às manipulações, 
quer vindas do capital, quer de grupos espúrios e que não tem em mente 
o bem comum, mas somente a defesa de interesses corporativos. 

É claro que a reforma política não se fará sem os políticos. Também, 
a pressão da população através de abaixo assinados e projetos de lei de 
iniciativa popular só surtirá efeito se eles forem convencidos de que uma 
reforma se faz necessária, ou por vias normais, ou como pensam alguns, 
com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Talvez então 
a questão primeira que devemos colocar aos candidatos a eleição é se estão 
ou não comprometidos com a reforma ou se estão satisfeitos com aquilo 
que existe e que tem gerado tantas distorções com consequências funestas 
para todos. Espero que este seja um critério na hora de votar. 

A todos que tem alguma responsabilidade social, cabe colocar a 
questão em debate. Não se trata de julgar partidos, candidatos ou de 
fazer alianças em vista da participação em futuros governos, mas se trata 
de pensar um Brasil diferente, uma democracia moderna que responda 
a desafios imensos e que estão a exigir o aprimoramento do sistema 
político e do arcabouço jurídico capaz de garantir que a maioria realmente 
governe,  que o bem comum seja colocado acima dos interesses pessoais 
e corporativos. Oxalá estejamos à altura de tal tarefa.

Considerações finais
A fé e especialmente o amor, nos levam a romper os limites do espaço 

e do tempo. Mesmo quando massacrados e aparentemente destruídos, 
os que amam e acreditam subsistem na esperança. Ainda vimos pouco 
do que a humanidade pode ser se realmente for humana e permitir que 
todos os seres humanos realizem suas potencialidades que são infinitas. 

Esperança não é otimismo ingênuo. Ela se apoia no conhecimento 
científico, que sempre se supera, iluminando a realidade. Mas ela brota 
como força de transformação na capacidade de discernir entre bem e 
mal e fazer opções contra todas as aparências.

Somente os seres humanos que amam são capazes de apontar os bons 
caminhos. Um bom caminho pode ser cheio de voltas e retrocessos, 
mas permite que se avance. Não se trata de um progresso material 
elevado a categoria de mito e que se mostra enganador, mas de um 
crescimento na dignidade humana como espécie e como indivíduos 
únicos e não repetíveis. Para o cristão, trata-se da realização do desígnio 
de salvação, quando Cristo será tudo em todos. Para o cristianismo, a 
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busca da verdade é fundamental, porque a verdade é Cristo. Esta busca 
se faz na liberdade, pois seria falsa se fosse imposta.

Voltando ao tema central, vejo um longo e perigoso período diante 
de nos. Somos ameaçados pelo fundamentalismo e pelo terror, acuados 
pelo mercado que exige sacrifícios, corrompidos pela mentira e fantasia 
que deturpa até o sagrado, temerosos de sermos violentados, mas nada 
disso impedirá que do mais íntimo de nós mesmos e das entranhas da 
história brote a força do Amor.

DEODATO FERREIRA DA COSTA

A educação é um processo social. É um elemento e um instrumento 
de cultura que nos remete à tradição do que costumamos chamar de 
paidéia, caso queiramos retroceder muito longe na história, ou de 
formação, caso não retrocedamos tão longe assim. Mas, tanto uma 
quanto outra nos remetem a certa maneira de compreender o homem, 
a vida, o mundo e, neste sentido, nos remetem a uma concepção do 
‘mundo da vida’, para fazer referência a uma categoria filosófica, mais 
precisamente da fenomenologia.

Conceber o mundo, compreender a vida e o homem a partir de certo 
horizonte, ou a partir de determinada visão de mundo, é já fazer adesão 
e ou opção por uma forma determinada de ser e viver; portanto, é já 
indicar uma esfera de importância significativa: a esfera da política. 
Esfera essa que medeia, na cultura, além do campo da educação – seja 
essa pensada em termos de Paidéia ou de Formação no horizonte de 
determinada concepção – todos os demais campos que dimensionam a 
vida humana em sociedade. 

Imbricando a educação, queremos destacar a importância desta nos 
rumos, nos destinos do homem, da humanidade, hoje. A complexidade 
na qual estão mergulhadas as relações do humano em todas as dimensões 
da vida, já não nos permite aceder a estas relações com simplicidade 
ou ingenuidade. Como em toda dimensão social, na qual se manifesta 
o ser, o fazer e o saber, a educação é sim um campo privilegiado de 
influência, um lugar onde mudanças podem ser forjadas propostas com 
real possibilidade de implementação. Se assim não o fora não seria um 
campo deveras disputado por muitos.

Feita esta introdução, gostaria de reportar à questão aqui proposta: 
Ética e cidadania: para onde vamos? Sem, dúvida, o palestrante Dom 
Mário Castriani nos brindou com bons elementos para uma boa discussão. 
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Pensar a questão de referência aqui proposta é, noutros termos, pensar 
a respeito da situação na qual nos encontramos; é pensar que ética e 
cidadania não são meros conceitos, mas expressões fundamentais que 
norteiam e conduzem a vida e o comportamento das pessoas; é pensar 
que a educação, enquanto formação é um importante instrumento da 
cultura que não está distanciado dos campos da ética e da política. 

Ora, nenhuma educação é neutra. Toda educação é política; não no 
sentido partidário, mas no sentido de que se inclina e se manifesta por uma 
ou por outra forma de ver mundo – concepção como indicamos acima. 

Toda proposta educativa se baseia em juízos de valor, é sempre feita 
visando ganho intencional na construção do conhecimento, em nome 
deste ou daquele modelo. Podemos, então, pensar aqui numa educação 
neoliberal de mercado ou numa educação crítica-reflexiva de caráter 
libertador. Sobre esta última, é impossível não se reportar a Paulo Freire. 

Paulo Freire é o “pedagogo da esperança” e da educação libertadora. 
Essa é voltada para a prática da liberdade e da autonomia e nos permite 
pensar que a questão ética que envolve valor, comportamento, intenção, 
consciência, ação humana, inter-relação social, não se distancia da 
questão educacional que envolve formação, aquisição de instrução, 
burilamento e preparo social. 

Ética e cidadania encontram-se indissociavelmente no processo da 
educação. É importante acompanhar a reflexão do grande educador 
brasileiro que, com absoluta certeza, nos lança pistas sobre o que 
fazer ante a pergunta “para onde vamos?”. Na verdade, o “para onde” 
nos remete a um “como vamos?” e isso pressupõe compromisso e 
responsabilidade ante o mundo no qual nos encontramos. Ou seja, não 
basta perguntar, é preciso agir, exercitar.

 Conforme dito por Paulo Freire “gostaria de sublinhar a nós 
professores e professoras a responsabilidade ética no exercício de nossa 
tarefa docente. Sublinhar essa responsabilidade igualmente àqueles e 
àquelas que se acham em formação para exercê-la (...). Educadores 
e educandos não podem, na verdade, escapar à rigorosidade ética. 
Mas é preciso deixar claro que a ética da qual falo não é a ética do 
mercado que se curva obediente aos interesses do lucro. (...). Falo, ao 
contrário, da ética universal do ser humano. Da ética que condena o 
cinismo do discurso, que condena a exploração da força do trabalho 
do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer (...), falsear a 
verdade, iludir o incauto, golpear o fraco e indefeso, soterrar o sonho e 
a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a promessa, testemunhar 
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mentirosamente (...). A ética de que falo é a que se sabe traída e negada 
nos comportamentos grosseiramente imorais como na perversão 
hipócrita da pureza em puritanismo. A ética de que falo é a que se 
sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero, de 
classe. É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa 
se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos 
lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vive-la em nossa prática, 
é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles”. 

O texto citado de nosso saudoso Paulo Freira é um tanto longo, mas 
deveras significativo e elucidativo para a discussão aqui proposta. É 
claro que o que pretendemos com esta citação é ampliar a dimensão de 
seu alcance. Não podemos nem devemos deixar a ética aqui defendida, 
concreta e magistralmente pelo grande educador e pensador brasileiro, 
restrita à própria educação escolar, aos professores e professoras, aos 
educandos e envolvidos diretamente com a educação escolar. A ética da 
qual fala Paulo Freire é uma “ética universal do ser humano” e, como 
tal, deve e pode ser assumida por todo e qualquer ser humano que 
realmente acredite que um mundo diferente é possível; que o humano 
e suas dimensões têm a potencialidade de transformar-se; que todos 
indistintamente, - reservada a alteridade de cada ser em cada cultura - 
merecem e podem ser tratados com respeito e dignidade.

Sem a efetiva prática do respeito à dignidade do ser humano podemos 
até mesmo pensar e falar de ética e cidadania, podemos ainda perguntar 
para onde vamos, mas não daremos passos significativos nessa direção 
nem teremos clareza da senda que escolhemos. 

É importante que comecemos a pensar seriamente na mudança 
efetiva: da estrutura da sociedade na qual vivemos; na retidão e 
transparência das instituições democráticas, responsáveis pela efetiva 
assunção da dignidade das pessoas, de cada ser humano enquanto 
cidadão pertencente a determinada sociedade; na deslegitimação de 
governantes e governos corruptos que não têm compromisso algum com 
a função para a qual foram indicados pelo voto popular; da educação, 
em todos os níveis, que ainda, por vezes, teima em ser “bancária”, 
neutra e “profissional”, como se a educação por si só não fosse um 
processo, um movimento social, político, no interior da cultura. E isso 
vale tanto para uma educação em âmbito religioso quanto para uma 
educação laica.

Concluo esse breve comentário com as palavras de Federico Mayor, 
no prefácio da obra “Filosofia da educação: ensaio sobre o devir 
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humano”: “A educação é um processo que, ao longo de toda a vida, 
confere a capacidade de dirigi-la de acordo de acordo com nossa 
reflexão, pensamento e escolhas. A educação liberta; ela nos concede 
a soberania pessoal. Educação para todos: este é o grande desafio, a 
grande solução para este mundo que pode, assim, tornar-se possível”. 
Educação para todos, a fim de que todos, pela reflexão e pela crítica, 
possamos assumir, sem mais, a ética universal do ser humano.

LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES

No final de 2014 ocorreu a primeira grande derrota do governo da 
presidente Dilma Rousseff: a aprovação na Câmara dos Deputados do 
Projeto de Decreto Legislativo 49/2014, que sustava a aplicação do 
Decreto 8.243/2014 e que instituiu a Política Nacional de Participação 
Social (PNPS). A instituição desse Decreto representava tanto uma 
resposta às manifestações populares de julho de 2013, como um avanço 
da democracia direta, pois estimulava a participação da sociedade em 
todas as esferas e espaços do governo federal de forma contínua e não 
somente durante o período eleitoral. 

Antes dessa primeira grande derrota, a proposta de participação 
popular por meio de um conselho de políticas públicas, responsável 
por estimular a participação no processo decisório; de uma conferência 
nacional ou instância periódica de debate, de formulação e de avaliação, 
bem como de uma ouvidoria federal e de audiências públicas como 
ferramentas de mobilização e participação social  foram mal interpretadas 
pela mídia e classificadas como “bolivarianas”, no sentido negativo que 
o termo tem hoje na política brasileira. 

Outra crítica recorrente por parte da mídia era que o Decreto 
8.243/2014 esvaziava as atribuições da representação parlamentar. 
O debate, fortemente manipulado pela mídia, criou um antagonismo 
entre a participação popular direta - que estava sendo regulamentada - 
e a participação popular por meio de representação parlamentar. Esse 
episódio reforçou minha percepção da importância da participação 
política contínua e não apenas na época das eleições, como vetor da 
construção da cidadania e, por outro lado, reforçou minha percepção 
sobre o papel da mídia em pautar o debate de forma seletiva e parcial.

Na palestra do arcebispo, a reforma política foi destacada como ponto 
prioritário e urgente para construção de nexo entre ética e cidadania 
na sociedade brasileira. Considerando essa reflexão sobre o desafio da 



67GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

igreja em relação à pastoral urbana e toda a discussão que está sendo 
realizada neste momento no Brasil, é oportuno saber  se é possível 
discutir uma reforma política fundamentada na ética e na cidadania, 
sem a participação de uma mídia democrática e plural. Será que a falta 
de democracia na mídia abafa a ética e a cidadania?

Essas perguntas refletem minha observação de que o papel da 
mídia não foi em nenhum momento relacionado à construção de uma 
sociedade cidadã e ética. A mídia é uma grande fonte de informação 
e de conhecimento, contudo ela atende primariamente aos interesses 
do poder econômico. Dessa forma, tanto no contexto internacional 
como nacional, distorcem e manipulam o debate de forma a 
influenciar diretamente nas decisões. Portanto, dada a nossa origem 
econômica, social, política e jurídica, fundada na experiência colonial 
(patrimonialista, patriarcal, racista e machista), é importante indagar 
como fazer uma reforma política sem uma mídia democrática e plural 
que apoie este debate.

MÁRIO DA SILVA COSTA

O século XXI se caracteriza por uma tremenda revolução tecnológica 
e que tem servido para interligar as pessoas, encurtar as distâncias 
mundiais e viabilizar o processo de globalização. Ela acabou criando 
algo inimaginável até algumas décadas atrás: um mundo intimamente 
interligado como se fosse uma aldeia global. Assim, a revolução 
tecnológica intensifica a globalização e esta, por sua vez, fornece os 
meios para o surgimento de novas técnicas, que aproximam, integram 
e interligam ainda mais as pessoas do mundo inteiro.

A influência mútua entre tecnologia e globalização, num processo 
infindável, cria os meios para o surgimento de novas ideias, o que, 
por sua vez, coloca em xeque velhos paradigmas que têm sustentado 
diferentes grupos ao longo de séculos, ao mesmo tempo que questiona 
a sustentabilidade do mundo no futuro próximo. 

No atual contexto, os paradigmas econômicos, políticos, religiosos, 
sociais, dentre outros, não atendem às necessidades da sociedade 
humana global e integrada. Por conseguinte, no campo da ética e da 
cidadania, novos paradigmas surgem no intuito de atender aos anseios 
de um novo mundo. Dentre estes, sobressaem os seguintes:

1-. Liderança individual.  O conceito de liderança, na qual uma única 
pessoa determina o rumo da coletividade, com base na supremacia do 
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líder – um ser superior ou até divino –, é cada vez mais questionado. 
Esse tipo de liderança, que valoriza o prestígio individual, dá poderes 
e alimenta a vaidade do indivíduo; por seu turno, tende a ceder lugar a 
sentimentos mais nobres e elevados, quando posiciona o bem coletivo 
acima do interesse individual. Dessa forma, decisões de interesse 
coletivo tendem a sair do cunho individual para serem tomadas por 
meio de decisões participativas.

2-. Governo autocrático. O conceito de governança, fundamentado 
nas convicções ideológicas de uma única pessoa ou de um grupo em 
detrimento do restante da coletividade – que não permite a participação 
de outros indivíduos ou grupos sociais e com a qual as decisões são 
tomadas de cima para baixo – tende a ceder lugar a um sistema de 
governo participativo.

3-. Superioridade racial. A ciência comprova que entre os seres 
humanos não existe raça branca, negra, amarela ou vermelha, mas sim 
uma única raça: a humana, da qual todos os seres humanos fazem parte.

4-. Preconceito. Não mais é aceitável que pessoas ou grupos tratem 
com intolerância, desprezo ou violência   tudo aquilo que é diferente 
do tradicional, novo ou que foge à concepção usual. Hoje, sabe-se que 
esse tipo de entendimento pré-concebido e discriminatório não tem 
qualquer fundamentação racional, mas tem como resultado somente a 
hostilidade.  Por isso, qualquer preconceito – racial, étnico, nacional, 
religioso, econômico ou social – necessita de suplantação para viabilizar 
o estabelecimento de uma sociedade pacífica, baseada na justiça.

5-. Justiça. A visão distorcida de justiça que temos visto ao longo 
dos séculos, que favorece determinadas pessoas ou grupos, também 
começa a sofrer mudanças. Sinais positivos, nesse campo, mostram 
a proliferação de diferentes organizações que buscam o máximo de 
bem-estar da sociedade, da justiça social, da preservação ambiental, 
dos direitos humanos, da sustentabilidade econômica e da democracia. 
Tais organizações, cada vez mais, atraem voluntários para seus quadros 
e seus projetos. São pessoas com extraordinária preocupação com as 
injustiças sociais, econômicas, ambientais e políticas, que viabilizam 
diferentes estratégias para assegurar o alcance desses objetivos.

Apesar de as mudanças aparentarem ser muito lentas, o futuro 
da raça humana se mostra bastante promissor. A meu ver, estamos, 
simplesmente, no despertar da civilização global, cujos paradigmas 
estão sendo gradativamente estabelecidos.
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DANIEL NAVA

Constitucionalmente, o Estado é laico. E no pensamento 
antropocêntrico, Deus foi reduzido à figura de um velhinho de barbas 
brancas que nos trás presentes no final do ano, diferente do elemento 
Pai, descrito pelo Cristo na Bíblia Sagrada.

Recentemente, escrevi um artigo para a Revista Boa Vontade, onde 
discuto o conceito de sustentabilidade, a partir da ampliação das 
dimensões históricas econômicas, ambientais e sociais, adicionando a 
tese do Professor Elimar Nascimento da Universidade de Brasília, que 
propõe as dimensões culturais e política. Neste artigo, defendi a inclusão 
da dimensão educacional, que nos permite alcançar a capacidade da 
análise crítica diante dos fatos e escolhas, e a dimensão da Espiritualidade 
ou Ética, pontos apresentados ao longo de sua palestra.

Ressalto que a dimensão da espiritualidade nos permite transcender 
o elemento tempo, pois somos e recebemos uma herança genética e 
de convivência com nossos pais, participamos e aprendemos a partir 
de relações sociais, culturais e de trabalho. Não nos limitamos diante 
do fenômeno chamado morte, garantindo, portanto, responsabilidades 
espirituais quanto às gerações futuras. Considero importante a ampliação 
das discussões sobre o conceito da dimensão espiritualidade nos debates 
sobre sustentabilidade, pois a mesma não é uma propriedade da religião.

Neste sentido, questiono se não caberia ao Estado repensar o seu 
conceito laico, buscando aprisionar o sentido bastante discutido na 
religião da equação Deus = Pai = Amor e que presenciamos faltar nas 
relações humanas vigentes. Também questiono se precisamos de uma 
nova ética ou de um novo entendimento sobre o tempo relativizado por 
Einstein, onde o conceito de espiritualidade que defendo nos permita - 
a partir da história genética, do trabalho e das responsabilidades com 
as gerações futuras - conduzir melhores relações de humanidade nestes 
momentos de crise, como os que estamos vivendo, e de crescimento 
científico com melhores escolhas diante do fenômeno chamado morte.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

A ética está vinculada a toda ação humana e por isso é um elemento 
comum da convivência e da realidade social. Seu conceito não é tão 
simples, mas também não é indispensável, já que ela se reflete em cada 
ato e o valor deste é sempre variável, porque as circunstâncias em que 
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este ocorre também variam. O essencial da ética, ou melhor, do ato 
ético, é a busca da harmonia, do equilíbrio, da boa convivência.

Todo homem possui senso ético, um tipo de consciência moral, com 
o qual julga e avalia o comportamento seu e dos outros, interpretando-o 
como certo ou errado, justo ou injusto, bom ou mau. O problema é 
conhecer a natureza e os limites dessas qualidades, porque a noção de 
bom, justo e certo varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura 
e ao longo do tempo. Os pressupostos e os embates éticos ocorrem 
exatamente na interface desses elementos e desses parâmetros.

Originalmente, a Ética estava vinculada ao tipo de moradia, incluindo 
a qualidade do ambiente, os limites do território e os hábitos do animal 
que aí habitava. A etologia, ciência que estuda o comportamento dos 
animais se circunscreve nesse contexto.

O hábito ou comportamento animal é decorrente de estímulos 
externos e internos e é o conjunto disso que determina seu instinto 
ou conatus, ou seja, o senso de preservação do indivíduo e de sua 
espécie. Nesse caso, há sempre uma tentativa de ajustamento entre as 
necessidades do animal e o meio em que vive, de tal modo a estabelecer 
um equilíbrio dinâmico. 

Como ser da natureza, o homem participa desse processo, mas 
não é totalmente dependente dele, por ser também um ser racional e 
construído culturalmente. Assim sendo, ao invés de submeter-se cega 
e passivamente ao processo instintivo dos demais seres, o homem criar 
outras condições de ajuste. A ética diz respeito aos diversos tipos de 
ajustamentos necessários para satisfazer a vontade ou desejo de um 
em conformidade com a vontade e o desejo dos outros que com ele 
convivem ou sofrem as influências de suas atitudes. 

Diante desse quadro, é fácil perceber que o ato ético é um tipo de 
equilíbrio dinâmico entre a liberdade e a responsabilidade; a primeira 
possibilitando o máximo de vantagem pessoal e a segunda defendendo 
o interesse alheio. Isso significa que não importa mais se a ação ou 
ato se ajusta à realidade posta pela natureza ou sociedade, mas sim se 
ajusta à norma ética originada do consenso. Nesse caso, o bom não é 
mais simplesmente o que se ajusta a um modelo dado, mas aquilo que 
moralmente é justo, correto e bom. 

É importante observar que a ética não decorre de puros sentimentos, 
de um talento inato ou de um determinismo biológico, mas de hábitos 
resultantes de persistente processo de treinamento ou efetivação. 
Portanto, é apenas no espaço da convivência ou das interrelações que 
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a essência do homem se realiza. Isso evidencia também o fato de que o 
homem não nasce feito, mas se faz ao longo de sua existência.

Evidencia-se aqui a estreita vinculação entre ética e cidadania. A 
palavra soberania está associada a cidadão, mas de igual modo que a 
ética, ela guarda uma forte vinculação com o significado de cidade, o 
qual, por sua vez, está associado ao termo política. Assim, cidadania é 
a qualidade ou estado do cidadão, entendendo-se este como o indivíduo 
no gozo dos direitos civis e políticos de um estado, bem como no 
desempenho de seus deveres para com este.  Ou seja, soberania é a ética 
a serviço do cidadão, com garantia do Estado e das demais instituições 
que existem ou devem existir para lhe dar apoio e guarida. Não existe 
ética sem cidadania nem cidadania sem ética. Elas se completam e se 
fecundam mutuamente. 

Para os gregos clássicos, especialmente Platão e Aristóteles, o plano 
da ética e da cidadania deveria ser reflexo e ao mesmo tempo refletir 
o plano da polis, isto é, da cidade e da república. O bem do indivíduo 
deveria ser sempre desejável, entretanto o bem coletivo é muito mais 
importante. Ou seja, embora o bem do indivíduo e o da cidade seja o 
mesmo, o bem político é mais elevado e perfeito. Dai que para esses 
filósofos é a polis e não o individuo o verdadeiro sujeito da ética.

É curioso observar que o termo política, hoje tão deturpado e com 
significado de malandragem e corrupção, advém exatamente desse 
virtuosismo cívico apregoados pelos clássicos gregos. O mesmo vale 
para o termo ética, hoje quase um palavrão ou falso moralismo.  Como 
a realidade muda! Como as palavras mudam de sentido com o tempo!

De todo modo, a grande questão ética de todos os tempos e que 
se exacerba na atualidade, é como conciliar os interesses individuais 
e os coletivos. Ou seja, como assegurar o conforto e a liberdade de 
cada indivíduo sem comprometer o direito da sociedade como um todo. 
Ou, em temos inversos: como atender ao interesse da comunidade, da 
nação ou mesmo da humanidade sem afetar o direito de cada pessoa.

Essas questões são exacerbadas nos dias atuais por causa da imensa 
população que habita e explora o planeta através de tecnologias cada 
vez mais potentes e que tem levado à degradação do meio ambiente, à 
exaustão dos recursos naturais, à poluição e contaminação da terra, da 
água e do ar. Some-se a isso o aumento da longevidade, o ressurgimento 
de patógenos cada vez mais resistentes a antibióticos e a insegurança 
em todos os setores da produção e consumo. Até onde esta situação 
estressante pode ir é uma incógnita, mas provavelmente ela tende a 
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piorar no futuro, por mais alentadoras que sejam as possibilidades e 
promessas das tecnociências.

A efetivação da ética e da cidadania exige um estado de direito 
funcional e um convívio social regido por princípios democráticos. A 
tirania ou o totalitarismo, em que alguns se consideram iluminados 
pelo além e valem mais que todos os outros é uma aberração que não 
fica confinada a si, mas produtora de mais aberrações. A história ilustra 
isso muito bem e tem servido de alerta para não se continuar repetindo 
os erros do passado. 

A vivência ética não é necessária apenas por si mesma, por parecer 
atual, glamorosa ou esteticamente correta. Ela faz parte do processo 
vigilante contra os diferentes matizes do totalitarismo que ainda 
insistem em vicejar no mundo moderno, ora fantasiado de partidos 
políticos demagógicos especializados em engodos e promessas vãs. 

A vivência ética também é fundamental no combate sistemático e 
disciplinar ao egoísmo, ao consumismo desenfreado e ao desperdício 
irresponsável. Além disso, é fundamental também como estímulo e 
exemplo de cooperação e solidariedade e que muitas vezes são mais 
eficientes e eficazes do que a propalada competição.

A vivência ética é de fundamental importância para a preservação 
ambiental e uso correto dos recursos naturais que por definição pertence 
à nação que os abriga, mas cujo uso e usufruto tem caráter universal, 
especialmente no mundo globalizado em que vivemos.

A pregação da igualdade e do respeito é importante como exaltação ao 
senso ético, mas a ética só se estabelece de fato mediante a ação prática. 
Além do resultado em  si mesmo, ela é importante como exemplo e como 
força motivadora para ações similares. Ou seja, a prática da ética é de 
suma importância para o processo educativo e para a transformação da 
sociedade. Essa é a razão pela qual tanto o exemplo como os princípios 
éticos devem orientar todo trabalho educativo, desde o ensino dos 
conteúdos curriculares até as relações entre as pessoas no quotidiano 
da escola, com o envolvimento de educadores com as famílias dos 
estudantes. O mesmo é válido para aqueles que lidam com a educação 
ambiental, com a política e especialmente com a criação de filhos. 

Esse fato é particularmente válido para o enfrentamento das drogas 
que estão infernizando o mundo moderno. Já se tornou óbvio que 
para combatê-las não basta novas leis ou mais policiais nas ruas, mas 
políticas de bem-estar, qualidade de vida e inclusão social. Geralmente, 
quem tem vida saudável, segura e alegre não precisa de drogas e se por 
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acaso as usa de vez em quando não tem razão para ficar dependente 
delas. O mesmo não ocorre com os necessitados de saúde, de atenção, 
de carinho ou mesmo de comida e moradia. Esses coitados geralmente 
procuram se encontrar nas alucinações das drogas, mas acabam se 
perdendo nelas.

A cidadania ética ou a ética cidadã se efetivam em atos simples do 
quotidiano, como o respeito às leis de trânsito, a proteção às crianças, 
velhos e deficientes, o cuidado com o meio ambiente e tantos outros. 
Isso não é apenas desejável para um alto grau de civilidade, mas também 
como algo imprescindível para a sustentabilidade das sociedades, dos 
ambientes e mesmo do planeta. Sem isso, a força física e a intimidação se 
instalam, levando ao império da barbárie que tanto mal fez à humanidade 
no passado e ainda continua fazendo, com possibilidades de prosperar.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos elaborada pela 
Assembleia das Nações Unidas após a segunda guerra mundial, mais 
exatamente em 10/12/1948, é um ato que aponta de maneira firme 
e clara os mecanismos básicos necessários para a vivência ética, 
a promoção humana e o cultivo da paz. Ela evoca o “ideal comum 
a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo 
de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade - tendo sempre em 
mente esta Declaração - se esforce, através do ensino e da educação, 
por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de 
medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar 
o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto 
entre os povos dos próprios estados-membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição”.

Segundo o Guinness Book of World Records, essa Declaração é o 
documento traduzido no maior número de línguas, já chegando a mais 
de quatrocentas. Para poupar espaço e tempo não vou reproduzi-la 
aqui, mas acho oportuno apresentar seu    artigo primeiro, com os 
seguintes considerandos:

1-. O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 
da liberdade, da justiça e da paz no mundo.

2-. O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em 
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. O advento 
de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de 
crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta aspiração do homem comum.
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3-. É essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado 
de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, 
à rebelião contra tirania e a opressão.

4-. É essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas 
entre as nações. 

5-. Os Estados-Membros da ONU se comprometeram a desenvolver o 
respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a 
observância desses direitos e liberdades.

O Artigo primeiro contém a essência da Declaração, ao estipular que 
todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos; que 
elas são dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação umas 
às outras com espírito de fraternidade. 

A Declaração Universal dos Direito Humanos atesta de maneia clara 
os princípios universalistas da cidadania e da Ética. Cabe, portanto, a 
cada cidadão do mundo fazer a sua parte, isto é, colocar em prática 
tais princípios. É pela prática e pela vivência que a cidadania e a ética 
se efetivam e é somente através delas que a sustentabilidade se torna 
possível. Sem ética, a sustentabilidade não se sustenta.

Bibliografia citada ou recomendada
Alves, R. 2001. Entre a Ciência e a Sapiência – o dilema da educação. 6ª Ed. Loyola.

Bittar,E.C.B. 2004. Ética, educação, cidadania e direitos humanos: estudos 
filosóficos entre cosmopolitismo e responsabilidade social. Barueri: Manole

Boff,L. 1999. Saber cuidar – ética do humano. Compaixão pela terra. 4ª Ed. Vozes.

Capra, F. 2002. As conexões ocultas. Ciência para uma vida sustentável. Cul-
trix. Amana-Key.

Freire, P. 2015. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educati-
va. 51ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Koninck,T. de. 2007. Filosofia da educação: ensaio sobre o devir humano. São 
Paulo: Paulus.

Magnoli, D. 2008. História da Paz. São Paulo: Editora Contexto.



75GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

VIOLÊNCIA URBANA: CAUSAS E 
CONSEQUÊNCIAS





77GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

VIOLÊNCIA 
URBANA: CAUSAS E 
CONSEQUÊNCIAS
RESUMO 

Neste capítulo são apresentados os conceitos e os tipos principais de vio-
lência, especialmente nas áreas urbanas do Brasil. A violência é um fenômeno 
complexo e que atinge a humanidade desde sua origem; seus tentáculos en-
volvem o indivíduo, a família, a comunidade, as instituições e a sociedade de 
forma geral; além disso, atua de formas explícitas, sutis e simbólicas. Nesse 
sentido, violento não é apenas o outro, mas cada indivíduo na sua relação com 
os demais. Por ser multicausal e apresentar-se sob as mais diversas expressões, 
o entendimento da  violência não pode ser simplório. Assim, as propostas para 
reduzi-la também são complexas e exigem visões e ações convergentes de vá-
rios órgãos e atores. O combate da violência (especialmente de suas causas) 
é condição imprescindível para o estabelecimento da cidadania e da justiça 
social tão propalada no discurso político, mas ainda muito distantes das prá-
ticas efetivas. Na verdade, estas somente serão efetivadas mediante a univer-
salização da educação, combate à corrupção, eficiência e responsabilidade na 
administração pública e atendimento aos direitos fundamentais do cidadão. 
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Breve introdução e conceituação teórica
Violências e acidentes, ao lado das enfermidades crônicas e 

degenerativas configuram, na atualidade, um novo perfil no quadro dos 
problemas de saúde do Brasil e no mundo. Esse novo perfil ressalta o 
peso do estilo de vida, da urbanização crescente, das condições sociais 
e ambientais e da maior longevidade no quadro de morbimortalidade.

A violência faz parte da vida humana e das interações sociais. É 
importante registrar esse fato, porque embora se possa ter uma visão 
romântica do passado e dos povos primitivos, não se tem conhecimento, 
no mundo, de nenhuma sociedade sem violência. Segundo a Bíblia, 
quando Adão e Eva saíram do paraíso, tiveram dois filhos e um irmão 
matou o outro por inveja. Ou seja, o fratricídio está no próprio mito de 
origem da humanidade. 

Os mitos de qualquer civilização também assinalam lutas e brigas 
pelo poder, pela riqueza e pelo domínio de uns sobre os outros em sua 
constituição originária. Assim, a violência que se vivencia no Rio de 
Janeiro, em Manaus ou em qualquer parte do Brasil ou do mundo, não 
é enviada de fora por nenhum espírito do mal: ela é construída pelos 
brasileiros na forma como organizam historicamente as estruturas e a 
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cultura, nas suas relações em sociedade, nas comunidades, nas famílias 
e no seu comportamento individual. 

A violência é um fenômeno humano que se traduz em atos, realizados 
individual ou institucionalmente, por pessoas, grupos, classes, nações 
dentre outros, visando a prejudicar, ferir, mutilar ou matar o outro, 
física, psicológica, sexual e até espiritualmente ou negligenciando-lhe a 
atenção devida (MS, 2001; OMS, 2002). 

A Organização Mundial de Saúde, em 2002, institucionalizou o tema 
da violência como um problema de saúde (OMS, 2002), ressaltando que 
ela provoca morte, lesões e traumas físicos e um sem número de agravos 
emocionais e espirituais; diminui a qualidade de vida das pessoas e das 
comunidades; coloca novos problemas para o atendimento médico e 
para os serviços de saúde; evidencia a necessidade de uma atuação 
muito mais específica, interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e 
engajada do setor. 

Na sua definição, violência inclui intencionalidade. Filosoficamente 
se diferenciam os termos intenção (produzir danos) como uma atitude 
clara e objetiva, e intencionalidade, como um atributo de qualquer ato 
humano. Por exemplo, no caso de um acidente de trânsito: um motorista 
que tenha bebido ou excedido em velocidade, ou também, ultrapassado 
em local proibido, frequentemente não tem intenção de ferir ou matar 
alguém. Certamente há intencionalidade em toda a cadeia de atos que 
redundam na morte ou lesão da outra pessoa. Nessa situação concreta, 
a naturalização dos fatos chamando-os de “acidentes” leva a que hoje 
se tenham mais 50 mil mortes no trânsito, número muito mais elevado 
do que baixas em guerras atuais. No entanto, essa cifra pouco comove a 
população, embora a grande maioria dos “acidentes de trânsito” devesse 
ser contada como parte da tragédia que constitui a excessiva violência 
que mata no Brasil: violências e acidentes conformam a terceira causa 
de morte no país e a primeira na extensa faixa etária de 5 a 49 anos.

A definição acima citada, que provém de documentos da OMS e 
do Ministério da Saúde é uma simplificação de muitas teorias sobre 
violência que competem entre si na busca das melhores explicações. Por 
exemplo, existem cientistas nacionais e internacionais que interpretam 
a violência como um fenômeno de ordem biológica. Segundo suas 
teorias, fatores de natureza fisiológica, bioquímica, neurológica e 
genética seriam responsáveis pela produção de pessoas violentas. 
Distúrbios no metabolismo, diferenças hormonais, transtornos na 
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regulação das emoções produziriam indivíduos propensos a ser 
agressivamente descontrolados. 

Por inúmeras razões, no entanto - e esse é um consenso estabelecido 
pela UNESCO desde 1991 num livro Violência Hoy que resultou de 
um seminário internacional sobre o tema - nenhuma explicação desse 
fenômeno se esgota no nível biológico; seja pela inexistência de estudos 
conclusivos a respeito, seja pelo caráter multicausal proveniente da 
complexidade de interações e níveis envolvidos na sua produção. 
Assim, as teorias que apontam a predisposição genética cedem lugar 
a uma perspectiva de explicação complexa do fenômeno, ou seja, de 
interação entre fatores biológicos e genéticos, ambientais, psicológicos e 
sociais. Essa inter-relação ocorre em múltiplas direções, ou seja, fatores 
biológicos atuam como risco ou como elementos protetores; e fatores 
ambientais e contextuais atuam sobre os aspectos biológicos, inclusive 
com capacidade de compensar ou potencializar os efeitos negativos de 
uma socialização violenta.

Filósofos e cientistas sociais, ao longo da história, têm contribuído 
para teorizar o assunto e mostrar a proeminência dos aspectos sociais 
sobre os biológicos. Alguns sublinham a ideia de que a violência está 
inscrita e arraigada nas relações sociais e, dialeticamente também, no 
interior das consciências e das subjetividades, portanto, “a violência 
não é apenas do outro, é minha também”. Desta forma, esse fenômeno 
não pode ser tratado apenas, nem como um dado da natureza (ou seja, 
como fato biológico), a não ser em casos de psicopatologias, e nem 
somente como uma força exterior aos indivíduos e aos grupos e nem 
fora da sociedade que a produz.

Vários estudiosos consideram que a percepção da violência como 
um mal para a pessoa, as comunidades e as sociedades é um passo 
muito positivo alcançado pela humanidade, pois essa consciência (da 
violência como um mal ou um desrespeito aos direitos humanos e 
sociais) acompanha o progresso do espírito democrático. 

Para a filósofa Hannah Arendt (1999) não existe nada de bom na 
violência, a não ser o fato de ela dramatizar causas, ou seja, ser um 
alerta sobre problemas e situações sociais que acabam por se naturalizar 
na história das sociedades, dos grupos e nas relações entre as pessoas. 
Portanto, essa autora reage a vários pensadores que são condescendentes 
com o papel da violência na história: por exemplo, com Friedrich Engels 
que a apresentava como um acelerador do desenvolvimento econômico; 
contra o pensamento ingênuo e simplificador de Frantz Fanon que a 
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considerava uma forma de vingança dos deserdados; contra Georges 
Sorel que a definia como mito necessário para a mudança da sociedade 
desigual em busca de uma coletividade igualitária e de base popular; 
e contra Jean Paul Sartre que a compreendia como algo inevitável 
quando a população passa por momentos de escassez e necessidade. 
Hannah Arendt expressa sua opinião de forma contundente na obra em 
que analisa o nazismo e o estalinismo, condenando as expressões de 
crueldade magnificadas nas experiências políticas totalitárias. 

Na obra de Sigmund Freud há várias interpretações da violência, em 
diferentes etapas de seu pensamento. Em seus primeiros escritos, o 
autor a associa à agressividade instintiva do ser humano, o que o levaria 
a fazer sofrer e a matar seu semelhante. Num segundo momento, ele a 
define como instrumento de arbitragem de conflitos, sendo, portanto, 
um princípio geral da ação humana frente a situações competitivas. 
Num terceiro momento e numa correspondência mantida com Einstein, 
ele defende a ideia da possibilidade de superação da violência. Isso 
se daria pela construção de uma comunidade de interesses em que 
há vínculos emocionais e fraternos, levando as pessoas a preferirem a 
civilização, o diálogo e a convivência pacífica por meio da lei e da busca 
do bem coletivo, em lugar do uso puro e simples da força impositiva.

Considerando que algumas formas de violência acompanham os vários 
momentos históricos, alguns sociólogos consideram suas características 
hegemônicas pós-modernas como sendo de base econômica. Ambos 
ressaltam que a violência organizada internacionalmente em torno do 
tráfico de drogas, de armas, de mercadorias e de pessoas se beneficia 
das facilidades geradas pelas transformações nos modos de produção 
de riqueza e dos aparatos técnicos, informacionais e comunicacionais. 

Da mesma forma em que os meios mais modernos de comunicação 
estão sendo capazes de viabilizar a globalização, também propiciam 
um tipo de criminalidade internacionalizada, em rede, (evasão de 
divisas, lavagem de dinheiro, transações de armas, drogas e pessoas, 
dentre outros) o que acaba repercutindo nos locais mais pobres das 
periferias urbanas de várias partes do mundo. Alguns autores como 
Castells e Wieviorka, afirmam que esse mercado global integra jovens 
que têm poucos recursos financeiros, pouco estudo e escassa formação 
profissional. Eles acabam como ponta de lança de negócios varejistas 
escusos de grandes mercados ilegais e lucrativos que transbordam as 
fronteiras nacionais. 
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Delinquência juvenil
Muitos jovens pagam com a própria vida suas ousadias ilegais. Passam 

a integrar bandos violentos, usam armas, traficam, matam e morrem em 
elevadíssimas proporções enquanto os controladores, de armas e drogas, 
por exemplo, continuam ocultos e impunes. É importante entender, 
no entanto, que esses jovens delinquentes não são determinados pelas 
circunstâncias e condições sociais, como muitos leigos e estudiosos 
costumam dizer: eles fazem uma escolha. Como são minorias entre os 
pobres, há da parte deles um ato voluntário de entrar na ilegalidade. 

Entender o ponto de vista que considera a subjetividade de quem opta 
pela delinquência e pelo comportamento violento é importantíssimo, 
principalmente, quando se pensam em mudanças possíveis. Por 
exemplo, há que se entender que, assim como entram em bandos de 
delinquência por influência do meio e das facilidades oferecidas, assim 
também os jovens podem rever sua opção e mudar o rumo de suas 
vidas. Existem inúmeras histórias recentes, acompanhadas e narradas 
por pesquisadores, que mostram essa possibilidade de transformação 
pessoal. Obviamente que as mudanças pessoais ocorrem com muito 
mais força em ambientes e contextos propícios à transformação da 
realidade social.

A par da violência pós-moderna, em geral atrelada ao tráfico de 
drogas, de armas, de mercadorias e de pessoas, lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas, permanecem expressões tradicionais de violência, 
tais como guerras, conflitos armados e violência policial; estas questões 
atravessam a história. Também prevalecem na mortalidade e nas lesões 
por violência, a chamada “criminalidade comum”, que se expressa nas 
vinganças por razões de honra e nos abusos intrafamiliares, conjugais 
e institucionais. Dentre esses últimos se destacam as opressões, os 
mandonismos, o autoritarismo, o assédio moral e sexual.

Diferenciação no campo semântico da violência
O conceito de violência frequentemente é confundido com alguns 

outros termos que compõem o mesmo campo semântico. Algumas 
dessas diferenças são a seguir esclarecidas. 

Violência diferencia-se de conflito. Conflito é um fenômeno social 
normal e importante que existe em todas as sociedades, sobretudo nas 
sociedades democráticas. Ele expressa diferenças nas formas de pensar, 
sentir e agir dos membros de uma família, de gerações opostas, de 
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classes sociais antagônicas ou dos seus vários segmentos de qualquer 
grupo social. 

O conflito quando socialmente aceito e explicitado pelas várias partes 
num ambiente passível de escuta ou de negociação é bom e produz mais 
democracia e cidadania, mais reflexão e mais respeito, seja quando leva 
a consenso, seja quando permite a cada um aprofundar suas posições. O 
conflito se transforma em violência exatamente quando uma das partes 
se sente dona da verdade e impõe sua vontade ao outro (indivíduo ou 
coletividade) por meios autoritários, agressivos ou com armas ou uso 
de outros objetos. 

Violência diferencia-se de agressividade. A agressividade, segundo 
Freud, é um impulso nato, essencial à sobrevivência, à defesa e 
à adaptação dos seres humanos. Constitui-se como um elemento 
protetor que possibilita a construção do espaço interior do indivíduo, 
promovendo a diferenciação entre o “eu” e o “outro”. Ao contrário da 
violência, a agressividade se inscreve dentro do próprio processo de 
constituição da subjetividade. 

A transformação da agressividade em violência é um movimento 
ao mesmo tempo social e psicossocial para o qual contribuem as 
circunstâncias de vida, o ambiente cultural, as formas de relações 
primárias e comunitárias e também, as idiossincrasias dos sujeitos. 
Neste texto, portanto, entende-se sempre a violência como um 
fenômeno cometido e vivenciado por pessoas inseridas em contextos 
sociais concretos. 

Violência é uma forma de comunicação interpessoal. Pessoas e 
instituições muitas vezes aprendem a se comunicar através de agressões 
ou autoritarismo, aceitando tratar os outros ou serem tratadas de forma 
dominadora, opressiva e discriminadora. Toma-se como exemplo a 
dinâmica de violência familiar que abarca os vários integrantes do 
contexto doméstico: mulheres, homens, crianças e idosos. A interrupção 
dessa comunicação negativa exige que se considere a violência como um 
fenômeno inter-relacional e não apenas como um problema de índole 
individual. Essa perspectiva de ação mais coletiva indica a necessidade 
de um atendimento também sistêmico e integral para as pessoas e para 
as instituições, em realidades onde as formas violentas de agir estejam 
presentes e façam parte da cultura. 

A violência social engloba todos os tipos de violência. Filosoficamente, 
a violência é um fenômeno social que inclui de forma recursiva 
aspectos psicológicos e biológicos. Ou seja, há uma interação entre 
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os elementos socioculturais, as vivências subjetivas e o caráter da 
pessoa na forma como  dirige sua agressividade. Mesmo a violência 
autoinfligida costuma estar associada a problemas de ordem social. 
Assim, quando alguém se mata, geralmente o faz porque está em 
situação de sofrimento tão insuportável para o qual não vê solução, 
preferindo acabar com a própria vida. As circunstâncias dessa pungente 
dor podem ser problemas familiares, isolamento, solidão, violências, 
adoecimentos e distúrbios psicológicos. 

Violência social
Violência social é um macroconceito que se desdobra em algumas 

especificações, como estrutural, cultural, institucional, criminal, rural, 
intrafamiliar, comunitária, tortura, conflito armado, violência de Estado 
e violência urbana. É importante analisar mais detidamente cada um 
desses tipos de violência.

Violência estrutural: diz respeito às diferentes formas de manutenção 
das desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias e étnicas que 
produzem e reproduzem a miséria, a fome, e as maneiras de submissão 
e exploração de umas pessoas por outras. Ela está diretamente 
relacionada à situação de exclusão social de parcela significativa da 
população e tem influência indireta sobre os índices de várias outras 
formas de violência, inclusive a criminal, pois é nos locais e ambientes 
em desvantagem social que as pessoas mais matam e mais morrem. 

Uma das formas de violência estrutural que é atravessada também 
pela violência cultural é corrupção, seguida da impunidade. Embora 
não mate com armas letais, a corrupção retira recursos do Estado e da 
sociedade para alimentar a riqueza, o luxo e o patrimônio de políticos, 
gestores públicos e privados e pessoas individualmente. Provém e 
constitui uma praga nas classes mais abastadas e poderosas do país. 
Afinal, são elas que fazem as leis e têm meios para se safar dos crimes 
patrimoniais, de lavagem de dinheiro e de pilhagem dos bens públicos. 

A corrupção frequentemente vem acompanhada pela impunidade 
que a retroalimenta e a naturaliza, sendo, portanto, uma configuração 
da violência estrutural e cultural. Conforme as palavras do Promotor de 
Justiça Dalton Dallagnol em depoimento na Câmara dos Deputados no 
dia 20/6/2016, sobre a conhecida “operação Lava-Jato” que investiga 
crimes federais: “a corrupção é uma assassina sorrateira, invisível e de 
massa. Ela é um serial killer que se disfarça de buracos em estradas, em 
faltas de medicamentos, de crimes de rua e de pobreza”. 



85GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Violência cultural: compreende todas as formas de maus tratos, 
abusos e agressões naturalizadas na história e na cultura. A cultura 
reúne as formas de pensar, sentir e agir de um povo, por meio da 
comunicação, da cooperação e da repetição dos hábitos, costumes, 
condutas e ideias. Toda cultura tende a adotar como certos, alguns 
comportamentos e práticas e rechaçar outros. A violência cultural se 
apresenta inicialmente sob a forma de discriminações e preconceitos 
que se transformam em verdadeiros mitos, prejudicando, oprimindo 
ou às vezes até eliminando os diferentes. Destacam-se, nesse item, a 
violência contra a mulher marcada pelo patriarcalismo e machismo 
histórico e arraigado, a violência contra a criança e o adolescente 
considerados objeto e propriedade dos pais e adultos, a violência racial 
e a que atinge pessoas com deficiência. 

Violência institucional: ocorre dentro das instituições, sobretudo por 
meio de regras, normas de funcionamento e relações burocráticas e 
políticas que reproduzem estruturas sociais injustas. A ausência de 
acesso aos serviços de saúde por parte significativa da população é 
um significativo exemplo de violência institucional que reproduz a 
violência estrutural contra os mais pobres e desvalidos. Mas é preciso 
tornar evidente que nas mais respeitáveis instituições se costuma 
campear o assédio moral no trabalho, com consequências terríveis 
como depressão, desânimo, absenteísmo e até comportamento suicida. 
Assim, a violência institucional atinge os membros que conformam a 
organização. E esses membros cometem violência quando atuam com 
preconceito, discriminação e não atendem adequadamente nos serviços 
que devem prestar.

Violência criminal: agressão grave às pessoas, por atentado à sua 
vida e aos seus bens. Esse tipo constitui objeto de prevenção e repressão 
por parte das forças de segurança pública: polícia, ministério público e 
poder judiciário. 

Violência rural: todas as expressões de violência que têm como 
contexto as desigualdades, opressões e dominação no campo. 

Violência intrafamiliar: maus-tratos e abusos que ocorrem no 
contexto, nas inter-relações e na comunicação da família e inclui as 
agressões entre parceiros íntimos.

Violência comunitária: é a que ocorre no ambiente dos bairros, 
próximos às moradias e nas escolas. Ela também diz respeito ao que 
ocorre na escola e no local de moradia, ou seja, trata das relações sociais 
que acontecem no espaço onde o cidadão vive seu cotidiano. 
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Existe um pressuposto teórico segundo o qual, o ambiente social 
próximo é muito importante tanto para a configuração da violência 
como para a formação do cidadão em termos de uma “civilidade”, que 
ele adquire na convivência social. Por isso, muitos estudos realizados 
sobre a violência nas comunidades mostram sua associação com os 
mesmos problemas sociais locais. 

Nos espaços onde há grupos e gangues de delinquentes, onde 
ocorrem muitas brigas nos bares e entre vizinhos e onde a vida social 
é pobre existem: restrição da mobilidade dos moradores; redução 
das oportunidades educacionais e laborais; menor investimento de 
empresas e menor investimento em construção e remodelação de 
imóveis. Ocorre nesses contextos uma sinergia negativa que leva à 
redução do capital social, ao aumento da desconfiança da população 
em função da destruição ou da deterioração da infraestrutura urbana, 
da falta de locais de lazer e de oportunidades de trabalho e diversão. 
Em tais comunidades, sobretudo crianças e jovens ficam prejudicadas 
em seu crescimento e desenvolvimento (Minayo e Constantino, 2012). 

Tortura: punição com o propósito de causar dor severa e sofrimento. É 
utilizada para destruir a identidade da vítima. Em nível social e político, 
a tortura é usada para criar medo e intimidar grupos discordantes visando 
a evitar que a população expresse oposição contra políticas e propostas 
governamentais e, em situações de guerra, confesse informações sobre 
grupos e pessoas dissidentes.

 Conflito Armado: esse termo, em seu sentido estrito, diz respeito à 
situação em que um Estado é objeto deliberado de ataque por parte de 
outro, visando a conquistá-lo, destruí-lo ou tomar seus bens estratégicos. 
No Brasil, assim costuma-se denominar os conflitos em áreas urbanas 
onde existem grupos de facções armadas em beligerância entre si ou 
com as forças de segurança pública. Esses têm algumas características: 
seus objetivos são economicamente orientados; não querem tomar 
o poder do Estado, mas infiltrar-se nele para obter vantagens; têm 
domínio de territórios geográficos específicos; incluem grande número 
de combatentes, na maioria jovens e usam armas de alta potência, 
frequentemente roubadas das forças militares ou contrabandeadas.

Violência de Estado: ocorre por meio de repressão aos direitos 
individuais, sociais, políticos e negligências. Essa situação acontece 
quando o Estado, que tem historicamente o monopólio da violência, 
passa a ser deslegitimado por seu povo.
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Violência urbana: a que se contextualiza no processo de formação e 
organização das cidades; ela tem um caráter histórico em sua dinâmica, 
típica de como se dividem os espaços sociais, mostrando que um 
território habitado nunca é apenas um território geográfico. 

Violência urbana é um conceito bastante ambíguo e confuso porque, 
em geral, ele sugere que o espaço da cidade é responsável por gerar 
esse fenômeno. E não é assim. Na verdade, são as pessoas, as relações 
pessoais, institucionais, de trabalho e outras, o foco dos conflitos que, 
acirrados e mal resolvidos, acabam em taxas de agressão e violência. 
Igualmente, a violência urbana que está na cabeça das pessoas é, em 
geral, a criminalidade. No entanto, como já visto, a criminalidade é 
apenas uma face desse fenômeno tão complexo. 

O termo urbano historicamente diz respeito à construção das 
metrópoles. Ele marca uma etapa do desenvolvimento da humanidade que 
escolheu e organizou um estilo de vida comunitário e de “solidariedade 
orgânica”; ou seja, uma maneira de distribuição de poder, de riqueza e 
de trabalho, em que cada um, em seu respectivo lugar social, (função, 
papel) contribui para a sustentação e o desenvolvimento da sociedade 
como um todo. 

Ao contrário do que poderia parecer, a aglomeração de pessoas nas 
cidades, historicamente, tem contribuído para o aumento da civilidade 
e de uma cultura de convivência e paz, como o mostram historiadores 
clássicos como Norbert Elias (1998) e Peter Burke, (1995). Pois, ao 
mesmo tempo em que de desenvolveram e se consolidaram as cidades 
– especialmente no Ocidente – cresceu também em seus habitantes, a 
consciência de direitos humanos e, portanto, a noção de cidadania. Por 
exemplo, hoje existem grandes metrópoles (caso das capitais europeias) 
em que as taxas de homicídio são de 0,1 a 1,5/100.000 habitantes. 
Sendo que ao final da Idade Média e no início da industrialização, 
ali as taxas de homicídio chegavam a até 60 por 100.000 habitantes 
(Chesnais, 1991). Esses dados relativos à Idade Média na Europa são 
semelhantes ou maiores do que as de algumas cidades brasileiras, e 
muito mais elevadas do que as do Brasil atualmente (23/100.000). O 
aperfeiçoamento das medidas de convivência, as leis, as normas e as 
posturas cidadãs transformaram esses espaços sociogeográficos em 
locais civilizados. 

Portanto, o termo “violência urbana” é impreciso quando induz 
a pensar que os espaços sociogeográficos das cidades, em si, são 
produtores e responsáveis pelo aumento da violência social. Essa 
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ideia se fundamenta no equívoco de considerar que a aglomeração de 
cidadãos, inexoravelmente, gera conflitos exacerbados e incremento da 
delinquência. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso, a reflexão 
sobre a violência nas cidades exige contextualização. 

As altas taxas de homicídios e de criminalidade nas várias capitais 
brasileiras revelam mais sobre seus processos de formação social - com 
predominância para as desigualdades, as políticas sociais desastradas, 
a fraqueza do Estado e dos aparatos de segurança pública - do que 
sobre a quantidade de pessoas que vivem aí. No caso brasileiro, as 
desigualdades e a exclusão social estão presentes em toda a história, 
aparecendo como ato inaugural da opressão colonial e somando-se aos 
vários fatores disruptivos que se acumulam ou se acirram ao longo do 
tempo, constituindo condições de possibilidade para o crescimento da 
violência social. 

No período mais recente da trajetória das grandes cidades brasileiras, 
constatam-se vários fenômenos concomitantes: migrações internas que 
incham as periferias urbanas sem a correspondente oferta de emprego e 
de serviços como os de educação, saúde, moradia e saneamento básico. 
Em consequência, constata-se uma crescente favelização que consagra 
a desordem urbana e a informalidade como cultura; falta de projetos 
de habitação popular e de provimento de equipamentos sociais e de 
segurança; péssimas condições de vida; desemprego aberto de uma 
mão de obra que não consegue acompanhar o desenvolvimento escolar 
e tecnológico exigido pelo mercado.

Isso também se dá quando o ingresso no sistema educativo ocorre, mas 
a falta de qualidade do ensino não garante igualdade de oportunidade 
e o acesso ao mercado de trabalho e aos bens e serviços. Esses espaços 
favelizados acabam por abrigar um perfil de vítimas e atores criminosos 
que assim podem ser nomeados: homens, moradores das periferias das 
grandes cidades, pobres, negros e pardos (preferencialmente). Para se 
ter uma ideia da situação tal como ela se apresenta hoje, os homens 
são responsáveis por 94% de todas as mortes violentas no Brasil e 95% 
delas são executadas por eles com armas de fogo. São eles também os 
que mais morrem ou estão encarcerados. 

Olhando com mais profundidade a história e a cultura de cada uma 
das grandes cidades brasileiras, chega-se à conclusão de que elas 
promovem civilidade, cidadania, inclusão e oportunidades. Ao mesmo 
tampo, elas também são palco de reprodução das desigualdades e dos 
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elevados níveis de criminalidade, particularmente, das mortes por 
homicídios. 

Corroborando esse pensamento, é fundamental citar que a 
mortalidade por homicídios no país hoje tem uma concentração 
espacial nas grandes cidades: em 27 municípios, que correspondem 
percentualmente a 0,48% da totalidade, vivem 25% da população do 
país, e eles acumulam 50% dos homicídios. Os 224 municípios (dos 
5560) com mais de 100.000 habitantes respondem por 62,1% de toda a 
mortalidade por causas violentas no Brasil. 

Quando se olha não apenas para o quadro de mortes por agressões, 
mas também para os agravos e adoecimentos como consequência da 
violência seja em espaço urbano, invertem-se os grupos sociais mais 
vitimizados: são as mulheres, as crianças, os adolescentes, os idosos e 
as pessoas portadoras de deficiência. As violências sofridas por pessoas 
desses grupos – violências que, sob qualquer hipótese, alimentam a 
violência social – frequentemente são invisíveis e dificilmente chegam 
a compor estatísticas fidedignas. Essa invisibilidade ocorre, em geral, 
porque, quando os atos cometidos não levam à morte, são tratados 
de forma banal. E se são graves, os profissionais de saúde costumam 
curar ou amenizar as lesões e sintomas e não se atinam para as causas 
básicas que os originam. 

Estudiosos da violência social contemporânea vêm mostrando como 
as condicionalidades citadas nos ambientes urbanos se associam hoje à 
peculiaridade das formas de violência nas sociedades “pós-industriais”, 
ou seja, nas sociedades contemporâneas onde a maioria dos trabalhadores 
se insere no setor de serviços ou atuam na informalidade. A violência 
social da criminalidade passou a ser um negócio globalizado e em rede, 
marcado por lógicas econômicas internacionais. No entanto, ela se 
introduz no interior dos países, produzindo um conluio da legalidade 
com a ilegalidade e utilizando instituições respeitáveis do Estado 
ou do empresariado como fachada para seus negócios: é o caso do 
narcotráfico, do tráfico de armas e de pessoas, da lavagem de dinheiro, 
da evasão de divisas, como já referido anteriormente. 

Um dos pontos mais perversos dessa delinquência globalmente 
organizada hoje e presente nas grandes cidades, é a inclusão dos pobres 
nos seus negócios. Eles se engajam nesses projetos conflituosos, no front 
dos combates, como uma opção de inclusão no mercado de trabalho, 
visando a conquistar status, ganhos fáceis e acesso ao consumo. Mesmo 
considerando óbvio que exista um ato subjetivo na entrada de qualquer 
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pessoa no mundo do crime, isso vem ocorrendo, numa conjuntura 
de crescente desemprego das pessoas com baixa escolaridade e em 
situação de exclusão escolar, social, cultural e moral.

Ao lado desses processos de crescimento da delinquência há hoje 
mudanças profundas que afetam particularmente os jovens urbanos 
no campo cultural e de valores. Esse é o caso da exacerbação do 
apelo ao consumo e de alterações na subjetividade quanto a valores 
religiosos, familiares e de sentido da vida, marcados profundamente 
pela globalização dos meios de comunicação. Todos esses aspectos os 
diferem de seus pais e avós e de muitos educadores, esses últimos, 
frequentemente perdidos frente ao ritmo das transformações. 

O certo é que a criminalidade de estilo pós-industrial privilegia as 
áreas urbanas de economia dinâmica, incluindo jovens pobres em ações 
ilegais, sobretudo nas que concernem ao tráfico de armas e de drogas. 
Esses jovens defendem seus espaços de negócios com disciplina militar, 
rígida hierarquia e quase sempre com armas poderosas, prejudicando 
populações que vivem nos locais, geralmente, trabalhadores integrados 
socialmente. Do ponto de vista do poder, tais grupos reproduzem o que 
há de mais autoritário e cruel nas sociedades onde atuam. 

Estudiosos mostram que no mercado de varejo do narcotráfico 
ou nas gangues que ocupam os territórios das periferias, a arma dá 
status ao jovem, ao mesmo tempo em que as organizações vicinais 
e familiares vêm afrouxando seu controle informal, tradicionalmente 
exercido pelos mais velhos sobre eles. São duas as principais moedas 
usadas na sedução dos jovens para o crime: uma de tipo material e uma 
simbólica. A primeira é a arma de fogo em si como símbolo de poder. 
A segunda, simbólica, é o que essa arma significa como instrumento 
de constituição da subjetividade, para alguém socialmente invisível que 
passa a ter condições de impor sua presença, intimidar pessoas, matá-
las, escolher mulheres e ostentar bens de luxo.

É preciso esclarecer, porém, que a violência tradicional não perdeu sua 
força. Nos espaços hoje fortemente marcados pela presença de gangues e 
quadrilhas, todos os tipos de violência – inclusive nas suas formas mais 
banais – continuam a existir e se potencializam. Assim, exacerbação 
das relações sociais como conflitos vicinais, crimes passionais, brigas 
de bar, roubos e furtos, violência intrafamiliar (de todas as naturezas já 
citadas) dentre outros se potencializam. Eles costumam se articular ao 
já deteriorado espaço social de vida e de convivência. 
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A violência nas cidades não é um fenômeno novo, mas ela vai 
serpenteando e tomando novas formas e espaços. Por exemplo, ela 
está aumentando ultimamente nas capitais do nordeste, enquanto suas 
taxas tendem a diminuir no Sudeste, por exemplo, no Rio de Janeiro e 
em São Paulo. 

As gangues de delinquentes, em qualquer lugar país, vão se tornando 
mais complexas, tendo em vista os pesados armamentos que usam. 
Elas são ameaçadoras à população que não tem como se livrar delas 
e dos grupos rivais com quem digladiam. Áreas são subtraídas ao ir e 
vir dos moradores e se tornam espaços privativos da delinquência e de 
disputas com os policiais. 

A violência que tem como palco as cidades não é a violência dos 
pobres. É a violência da sociedade que se assenta nas desigualdades, que 
divide e parte a cidade entre ricos e despossuídos, cidadãos e favelados, 
e que se alimenta da intolerância, da corrupção e da impunidade. 

Do ponto de vista mais geral, e como já dito, a maioria das expressões 
da violência social que ocorre no contexto das cidades provocando 
agravos e lesões, exige cuidados médicos e de outros profissionais de 
saúde. Frequentemente esses são também vítimas e testemunhas das 
atrocidades beligerantes. 

Os agravos provocados pela violência urbana têm algumas 
peculiaridades: as lesões e seus efeitos costumam ser de longa duração, 
exigindo atenção continuada. Os profissionais de saúde que aí atuam 
não podem fugir a seus compromissos, pois, para que seu trabalho seja 
eficaz, é preciso que estejam presentes física e emocionalmente junto à 
população e com disponibilidade para ouvir seu sofrimento e encontrar, 
junto com ela, saídas para a situação. Como muito bem se referiu a 
OPAS/OMS em sua primeira Resolução sobre o Impacto da Violência 
sobre a Saúde em 1994: “o setor saúde constitui a encruzilhada para 
onde convergem todos os corolários da violência, pela pressão que suas 
vítimas exercem sobre os serviços de urgência, atenção especializada, 
reabilitação física, psicológica e de assistência social”. 

Natureza e tipos de violência 
Já se tornou clássica a forma de classificar a violência segundo a 

natureza dos atos cometidos.  Trata-se de uma classificação que 
especifica abusos ou maus-tratos: físicos, sexuais, psicológicos, 
negligencias e exploração econômica e financeira. Também vale a pene 
detalhar cada um deles.
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O abuso físico significa o uso da força para produzir lesões, traumas, 
feridas, dores ou incapacidades em outrem. Esse tipo de agressão 
costuma ocorrer em todos os ambientes sociais e é a expressão 
mais facilmente identificada e conhecida. No espaço familiar ou nas 
instituições ditas de proteção, a violência física prejudica o crescimento 
e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Mulheres no espaço 
doméstico e homens no espaço comunitário são as principais vitimas. 
Também nas situações de conflito e guerra, a violência física costuma 
ser muito frequente, atingindo indiscriminadamente toda a população. 

Infelizmente, a violência física é aceita dentro de alguns limites 
que variam em diferentes culturas e grupos sociais: como estratégia 
necessária para a educação das crianças e controle familiar; como 
importante mecanismo de defesa pessoal contra ameaças; como forma 
de conter ou aniquilar as ações de grupos em situações de guerra ou 
em conflito armado. 

Abuso sexual diz respeito aos atos abusivos que ocorrem nas relações 
hetero ou homossexuais e visam a estimular a vítima a utilizá-los 
para obter excitação e práticas eróticas e pornográficas, impostas por 
meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Vítimas de abuso 
sexual costumam sofrer de forma cumulativa, incluindo outros tipos de 
violência, principalmente agressões físicas, psicológicas e negligências. 
As pessoas afetadas, principalmente crianças e adolescentes, tendem a 
sentir muita culpa e a ter baixa autoestima, distúrbios de crescimento 
e desenvolvimento físico e emocional. Além disso, muitas tendem ao 
autoaniquilamento e tentativas de suicídio. 

Abuso psicológico consiste em agressões verbais ou gestuais com o 
objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a pessoa, restringir sua liberdade 
ou ainda, isolá-la do convívio social. Além de ocorrer frequentemente 
no ambiente familiar, é um problema também das instituições, nas 
quais a forma mais conhecida é o assédio moral. Esse tipo de agravo 
tem efeito sobre a autoestima e a autoconfiança da pessoa de qualquer 
idade, porém é grave quando incide nas fases iniciais da vida. É 
uma modalidade de violência pouco reconhecida e pouco notificada, 
no entanto, está na base de grande número de problemas atendidos 
nos serviços de saúde, como transtornos de ansiedade e depressão, 
dificuldades escolares, distúrbios psicológicos menores e agressividade 
excessiva de crianças. 

Negligências (abandonos e privação de cuidados) são formas de 
violência caracterizadas pela ausência, recusa ou deserção da atenção 
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necessária a alguém que deveria receber cuidados. Quando ocorre com 
crianças e adolescentes, geralmente elas ficam expostas a maus tratos, 
desnutrição, atraso escolar, comportamentos hiperativos ou hipoativos 
e a uma série de riscos de vida como queimaduras, atropelamentos, 
ingestão de produtos de limpeza, abusos sexuais, e outros. Com o 
aumento da população idosa, cada vez ocorrem e são denunciadas 
negligências e privação de cuidados para esse grupo social, sobretudo 
nos casos dos que sofrem dependências físicas e mentais e não têm 
condições financeiras para o seu sustento. 

Abusos econômicos e financeiros constituem-se na exploração 
imprópria ou ilegal ou no uso não consentido pela pessoa, de seus 
recursos monetários e patrimoniais. Essa modalidade de violência 
ocorre, sobretudo, no âmbito familiar e o grupo mais atingido é a 
população idosa, vítima de exploração e opressão, particularmente de 
familiares que assumem a custódia de seus dos bens para despossuí-
los da liberdade de uso de seus recursos econômico-financeiros. 
Geralmente o abuso econômico vem aliado a várias formas de violência 
física, psicológica e, particularmente, da negligência de cuidados. 

Interação entre os tipos de violência
Todos os tipos de violência aqui apresentados atuam em interação, 

uns potencializando os outros. Todos também produzem nas vítimas ou 
agravos físicos (lesões, traumas, e vários sintomas de adoecimento, por 
exemplo, gastrenterite, insônia, inapetência, dores generalizadas sem 
motivo aparentes e outros) ou agravos emocionais (como processos 
depressivos, aumento da agressividade ou da passividade, baixa 
autoestima, e outros). 

Os sistemas de saúde têm dificuldade para lidar com os mencionados 
problemas, particularmente nos lugares mais conflagrados, por exemplo, 
para realizar campanhas de vacinação, retirar doentes que precisam 
de ambulância, permitir cuidados às pessoas idosas e para realizar 
programas de promoção da saúde. Em muitos casos, os profissionais 
de saúde sentem muito medo e evademou se limitam a curar feridas, 
lesões ou traumas mais visíveis.

A violência familiar está fortemente associada à violência comunitária: 
uma potencializa a ação da outra. Características sociodemográficas 
da criança e da família e a estrutura familiar estão relacionadas ao 
risco e às consequências da exposição à violência comunitária. Vários 
estudos demonstram, ao invés, que a família protetora é mediadora 
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e moderadora do impacto da violência comunitária sobre a vida da 
criança.O convívio da criança ou do adolescente com a violência 
comunitária tem se mostrado um tema crescente na literatura científica, 
e trata da sua exposição continuada a agressões, uso de armas, assaltos 
e drogas. Os estudos que mostram os efeitos desse tipo de fenômeno 
sobre o desenvolvimento infantil assinalam consequências sobre 
a saúde física e mental, independente se a violência tenha ocorrido 
em área urbana conturbada ou em situação de guerra. Essa situação 
é comprovadamente mais presente nas localidades de menor poder 
aquisitivo onde faltam recursos institucionais do setor saúde, a educação 
formal é deficitária, a informalidade impera e falta segurança pública. 
Além dos efeitos concretos da convivência em áreas de elevado risco, o 
medo originado pelo descontrole e pela insegurança se destaca, sendo 
tão limitador quanto os fatos reais ocorridos.

A violência comunitária (assim como a violência familiar e a 
estrutural), segundo várias pesquisas, pode ser associada ao baixo 
desempenho acadêmico de crianças e adolescentes na escola, e a 
problemas de comportamento como depressão e descontrole da 
agressividade. No caso de adolescentes, a violência comunitária 
frequentemente se associa à entrada de alguns no mundo infracional. 
Os que estão fora da escola e inseridos no universo das gangues ficam 
mais distantes dos cuidados em saúde, são vítimas do autoritarismo dos 
chefes de quadrilhas e, frequentemente, são submetidos a agressões 
e muitos morrem, como mostram Minayo e Constantino (2012) em 
estudo ecossistêmico do homicídio. 

Em nível comunitário e social são comuns traumas psicossociais, em 
que as redes de relações sociais e entre instituições ficam enfraquecidas. 
Os processos comunitários violentos aumentam a desconfiança 
e a animosidade entre as pessoas dos bairros e delas em relação às 
instituições sociais, legitimando o emprego da força como forma 
aceitável de solução de conflitos. 

Todas as consequências de tais situações se manifestam no indivíduo, 
através das lesões físicas e emocionais. Só que esse resultado final 
individual ocorre de forma diferenciada em cada pessoa, dependendo 
da forma como ela representa sua cultura, suas necessidades pessoais, 
seu acervo biológico e suas condições de saúde. Crianças e adolescentes 
que vivem em áreas urbanas com altas e crônicas taxas de violência 
podem se tornar mais insensíveis e reconhecerem a violência como 
uma norma da vida comunitária. Muitos jovens costumam, nessas 
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circunstâncias, perceber o mundo como um lugar em que não se pode 
prever nada e no qual é impossível se sentir seguro, estabelecer algum 
controle ou realizar planos. 

A violência escolar se manifesta de várias formas. Destaca-se o 
“bullying”, caracterizado por ser um comportamento agressivo que 
engloba ações diretas (agressão física ou sexual) e indiretas (agressões 
emocionais como impor apelidos, impingir insultos e ter atitudes 
preconceituosas) que encobrem uma relação desigual de poder. 
Habitualmente ocorre sem motivação evidente, sendo de caráter 
intencional e repetido, provocando dor e angústia. Essa forma de 
violência que muito mal faz ao desenvolvimento e à autoestima de 
crianças e jovens, frequentemente, está relacionada ao abandono da 
escola, ao baixo rendimento na aprendizagem, à ideação suicida e 
mesmo a reações violentas. 

Professores e funcionários das escolas também costumam ser vítimas 
da violência, particularmente, da perpetrada na comunidade por grupos 
de narcotraficantes armados e paramilitares que invadem o ambiente 
educacional, prejudicando a aprendizagem e a saudável convivência 
entre crianças, jovens e professores. Outros fatores que desencadeiam 
a violência na escola derivam da violência estrutural e cultural, sendo 
pouco reconhecidos e repudiados, como é o caso dos preconceitos de 
classe, de cor, de etnia, de opção sexual, contra pessoas portadoras de 
deficiência, frequentemente manifestados pelos próprios educadores e 
pelos estudantes. Frequentemente, esses problemas se unam à precária 
infraestrutura e à má qualidade do ensino alimentadas pela violência 
estrutural. É notório que as formas naturalizadas de agressão e de 
discriminação prejudicam, sobretudo, crianças e jovens das áreas mais 
pobres das cidades.

Estatísticas sobre violência comunitária que ocorre no ambiente 
próximo e na convivência interpessoal de vizinhos também são 
impactantes. Por exemplo, no Brasil, 31% dos jovens cariocas já se 
sentiram discriminados social e economicamente; 22.5% reportam 
terem sido vitimas de assaltos e furtos e 2%, de violência sexual no 
âmbito da sua comunidade. 

Numa pesquisa com crianças de 6 a 12 anos de um município próximo 
ao Rio de Janeiro, 11.3% disseram que já viram alguém gravemente 
ferido; 11.4% já presenciaram alguém roubando ou atirando em outras 
pessoas e 12.1% já viram pessoas sendo assassinadas ou mortas. Estudo 
realizado pelo Ministério da Justiça em 10 capitais brasileiras mostrou 
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que a facilidade de oferta de drogas nas comunidades onde vivem foi 
relatada por 17% dos jovens. Encontraram-se 16% deles que já haviam 
sido ou tinham um parente próximo ameaçado de morte; e 12% haviam 
sofrido agressão física na localidade em que viviam.

Dentre os fatores que facilitam o surgimento da violência comunitária 
que atinge crianças e adolescentes, assinalam-se como relevantes: a 
falta de apoio às famílias mais pobres para criarem seus filhos, tais 
como creches, empregos, serviços de saúde e serviços de segurança 
pública; pobreza e exclusão social que marginaliza famílias e localidades 
inteiras; presença de grupos organizados que praticam a violência e se 
beneficiam dela (como narcotraficantes, sequestradores, paramilitares); 
ampla utilização de armas de fogo e comércio de drogas; e desconfiança 
em relação às instituições sociais por parte da população. 

A ausência de serviços de saúde nas localidades mais pobres é mais 
um fator que estimula a insatisfação das famílias com suas condições de 
vida, gerando conflitos interpessoais frente à escassez de atendimento 
e a competição entre as pessoas da comunidade para obter os serviços. 
A saúde mais debilitada das crianças e adolescentes sem assistência 
médica também propicia a perda de dias de trabalho dos pais, reduzindo 
o suporte financeiro que sustenta os lares mais pobres. Todo o estresse 
originado pelo sofrimento com a doença e o agravamento das condições 
de vida contribui para aumentar os conflitos familiares e na localidade. 

Grupos mais vulneráveis segundo o ciclo de vida
Apresentam-se, a seguir, alguns dados e considerações sobre os 

grupos mais vulneráveis à violência em qualquer ambiente: crianças e 
adolescentes e idosos; mulheres; pessoas em situação de exclusão social; 
pessoas com deficiências de variadas ordens; profissionais de saúde, 
de educação e de segurança pública que atuam em áreas de elevado 
risco social. Define-se vulnerabilidade como a chance de exposição das 
pessoas a uma situação de fragilidade, como adoecimento e morte. A 
maior ou menor vulnerabilidade resulta de um conjunto de aspectos 
individuais, culturais, sociais e contextuais. Esse conceito se relaciona 
inversamente à disponibilidade de recursos de proteção. 

Crianças e adolescentes - Dois importantes tipos de violência impactam 
mais frequentemente a vida de crianças e adolescentes: a que ocorre 
na família e a que acontece na comunidade em que vivem. A violência 
intrafamiliar diz respeito aos conflitos entre pais, filhos e outros 
parentes, transformados em intolerância, abusos físicos, psicológicos, 
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negligências e opressão. Trata-se de um fenômeno universal que tem 
séculos de história, formando uma cultura que se expressa em usos, 
costumes, atitudes, negligências e atos; está presente em todas as 
classes sociais, em países ricos e pobres, constituindo um problema 
de magnitude mundial (OMS, 2002). Suas formas e intensidade, 
entretanto, são diferenciadas entre os países, grupos sociais e culturais, 
apresentando distinções nas frequências e nas características. 

A sociedade tem influência sobre a ocorrência de violência nas 
famílias, quando faltam suporte e apoio aos que precisam, nas situações 
de desemprego dos adultos responsáveis, acarretando-lhes estresse, 
brigas, falta de condições de subsistência, ausência dos estudantes nas 
escolas e isolamento social. Todas as condicionalidades negativas no 
nível da comunidade costumam deteriorar mais a situação de violência 
nas famílias assim como a exacerbação da violência urbana e vice-versa. 

Até hoje, em que pese todo o desenvolvimento dos direitos humanos 
e específicos da infância, a violência contra crianças e adolescentes é 
compreendida pelas famílias em muitas partes do mundo – inclusive em 
muitos recantos e por muitas famílias no Brasil - como estratégia educativa. 
É a sociedade que aceita e legitima as agressões físicas contra meninos 
e meninas, facilitando sua perpetuação nos costumes, nas formas de 
organização familiar e nos estilos de supervisão e cuidado dos pais.

Alguns fatores facilitam a ocorrência de violência familiar contra 
crianças e adolescentes. Dentre eles destacam-se a existência de conflitos 
não resolvidos pelo diálogo e algumas características sociodemográficas 
como: baixa escolaridade materna, pouca idade dos pais, baixo nível 
socioeconômico familiar, presença de muitas crianças na mesma casa, 
ser do sexo masculino, pertencer a grupos raciais e étnicos minoritários 
e vivenciar dificuldades de adaptação e de apoio nos centros urbanos. 
Em nível individual, prematuridade, má-formação congênita, doenças 
graves, inabilidades físicas e mentais e temperamento difícil estão 
entre os fatores considerados pelos estudiosos como os que facilitam a 
vitimização das crianças por seus pais e cuidadores.

Crianças e adolescentes, que sempre foram vítimas de violência 
ao longo da trajetória da humanidade, tornaram-se alvo de proteção 
e cuidados dos profissionais de saúde apenas no último século. 
Hoje, tanto a ONU como as legislações dos países associados a essa 
organização mundial tratam o meninos e a meninas como “sujeito de 
direito e de proteção”. Até a metade do século XX, apenas a vitimização 
das crianças por maus tratos físicos era ressaltada por pesquisadores e 
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médicos. A partir de então, outros tipos de agravos passaram a fazer 
parte da agenda, particularmente, dos pediatras: os abusos psicológicos, 
sexuais e as negligências. 

Hoje existe uma grande preocupação dos profissionais de saúde e 
educadores com os atos e com o ambiente de violência que vitimiza 
crianças nos primeiros anos de vida quanto está em jogo a apreensão 
de normas culturais, num momento da existência em que a pessoa é 
totalmente dependente da proteção do adulto. Sabe-se que os danos 
provocados pela violência podem se iniciar já na gestação, acarretando 
prematuridade e prejudicando o desenvolvimento físico, psicossocial 
e cognitivo infantil e, a partir daí, trazendo repercussões para todo o 
curso de vida. 

Já existe evidência científica sobre vários problemas que afetam a 
população infantil e juvenil, destacando-se dentre eles os abusos e 
maus tratos cometidos pelos pais, sofridos por eles ou na interação 
entre eles provocam consequências negativas para a formação social e 
emocional dos filhos; as várias formas de violência ocorridas na família 
e na comunidade prejudicam o crescimento e o desenvolvimento físico 
e emocional dos meninos e das meninas. Esses seres em formação, 
quando sofrem, vivenciam ou presenciam algum abuso ou maltrato têm 
maior probabilidade de repeti-lo no futuro. A experiência chamada de 
“revitimização” ou enredamento no “ciclo da violência” costuma gerar 
na criança uma aculturação que naturaliza no curso da vida, os abusos 
e maus-tratos. 

Violência sob a perspectiva de gênero
 A violência de gênero pode ser definida como qualquer ato que 

resulte em dano físico ou emocional, perpetrado com abuso de poder, 
numa inter-relação pautada pela desigualdade e assimetria entre pessoas 
de sexos diferentes ou iguais. Pode ocorrer nas relações íntimas entre 
parceiros; entre colegas de trabalho e em outros espaços relacionais. 

O gênero é construído socialmente; homens e mulheres sofrem 
violência de gênero e aí se incluem: as agressões de homens contra 
outros homens e contra si próprios visando a afirmar sua masculinidade; 
agressões de mulheres contra homens e contra outras mulheres e da 
sociedade contra a população LGBT. No entanto, a violência do homem 
contra a mulher nas relações de gênero é um fenômeno secular e tem 
raízes numa visão patriarcal da sociedade que é também atravessada 
por questões de classe social, etnia e de filiação a determinados grupos. 
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Alguns pontos resumem qualitativamente o fenômeno da violência 
contra a mulher: (1) ocorre em todos os grupos socioeconômicos; (2) 
homens conhecidos por elas são os principais perpetradores; (3) o 
ambiente doméstico é o lócus onde ocorre a maioria das agressões; (4) 
em situações repetidas de abusos e maus tratos na relação conjugal, se 
não houver uma intervenção externa firme, os casos podem chegar à 
morte; (5) o abuso emocional e psicológico é considerado pelas próprias 
mulheres como pior e mais danoso que o abuso físico; (6) o uso de álcool 
e outras drogas exacerba a violência, mas não é sua causa; (7) a violência 
comunitária também afeta a vida das mulheres e de seus filhos. 

Pais, filhos, ex e atuais maridos são, em geral, os principais agressores 
das filhas, mulheres e mães, o que torna seu ambiente social e seu 
curso de vida muito vulnerável, apossado por medo, perdas, traições e 
desesperanças. As pesquisas mundiais indicam que, dependendo dos 
países, percentuais elevados de mulheres já passaram por situações de 
violência cometidas por um parceiro ao longo de suas vidas. No Brasil, 
estudos mostram que, pelo menos 35% de suas queixas aos serviços de 
saúde estão associadas à violência conjugal e intrafamiliar. 

É preciso ter clareza de que os abusos reportados aos serviços sociais 
e de saúde são apenas uma pequena parcela do que ocorre. Nos países 
que expulsam sua população em estado de guerra, mulheres e crianças 
constituem cerca de 80% dos milhões de refugiados e deslocados 
no mundo e a grande parte das mulheres é também estuprada. Em 
áreas urbanas submetidas à violência do narcotráfico e de grupos 
paramilitares, as violências física, psicológica e sexual também 
impulsionam as mudanças de localidade ou de moradia, os estupros e 
sequestros, sendo as maiores vítimas, mães e crianças.

De modo resumido, pode-se dizer que mesmo antes do nascimento 
a mulher pode ser vítima de aborto por política de sexo seletivo, sendo 
rejeitada e morta por ser menina. No período neonatal, em alguns países, 
ela é objeto de negligências e de infanticídio. Durante a infância, costuma 
sofrer abuso sexual, físico e psicológico. Na adolescência muitas vivem 
em condição de prostituição forçada, são vítimas de tráfico, de abuso 
físico, psicológico, sexual e de estupro. Na idade reprodutiva, muitas 
são assassinadas em defesa da honra, sofrem violência conjugal, abuso 
sexual (dentre eles o estupro), físico e psicológico, são objeto de tráfico, 
de prostituição e de assédio sexual. Finalmente, na velhice, as mulheres, 
mais que os homens, continuam sofrendo várias formas de violência, 
além das estritamente associadas a sua condição de pessoa idosa. 
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Estudos sobre a violência na população masculina mostram 
uma peculiaridade: este é o grupo que mais mata e mais morre por 
homicídio, por acidentes de trânsito e de trabalho e por suicídio, em 
qualquer etapa do seu ciclo de vida. E não é possível desconhecer que 
esses tipos de agravos estão vinculados a uma cultura machista de 
exposição excessiva ao risco, de uso desproporcional da agressividade 
e da vontade de poder. 

Embora hoje, os estudos de gênero mostrem que as mulheres também 
agridem os homens em elevadas proporções (com tapas, empurrões, 
socos, chutes), os homens usam mais armas de fogo (95%), entram mais 
em grupos delinquentes (95%) e se desesperam mais facilmente frente 
à solidão, à dependência e às dificuldades da vida na velhice. Entre os 
homens idosos, as taxas de suicídio são quatro vezes mais elevadas 
que as das mulheres. Também, no espaço público, o comportamento 
agressivo dos homens é imbatível comparado ao das mulheres.

Violência contra idosos
A violência contra os idosos se expressa de várias formas como 

negação de direitos, preconceitos e ostracismo social. Nos estudos 
sobre os agravos contra esse grupo podem-se distinguir problemas mais 
visíveis e outros menos visíveis que ocorrem nas relações interpessoais. 
Embora seja um fenômeno cultural antigo, o tema só começou a ser 
estudado e reconhecido no mundo, do ponto de vista médico, a partir 
de 1975. Desde então, as formas como esse problema se expressa têm 
se tornado cada vez mais visíveis e denunciadas, não só em países com 
grande número de população idosa, mas também naqueles em que o 
processo de envelhecimento se acelera,como é o caso do Brasil, em que 
já atingiu 24 milhões de pessoas. 

Estudos internacionais mostram sem nenhuma exceção que é no 
interior das casas que estão os principais agressores dos idosos, vindo 
a seguir, os abusos institucionais e comunitários. Esse é um problema 
global: entre 4% a 6% de velhos no mundo sofrem maus-tratos em casa 
(OMS, 2002). Em todos os países, as principais vítimas de violência são 
os dependentes que sofrem negligências e maus tratos nas instituições 
sociais que deveriam cuidá-los e, particularmente, no interior de seus 
próprios lares.

Dentre os problemas mais visíveis que afetam os idosos distinguem-
se os acidentes de trânsito e as quedas. Os primeiros são a sua primeira 
causa externa específica de morte e as quedas são o principal tipo 
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de agravo que os leva à internação e o mais importante motivo de 
sua procura por serviços de emergência. Frequentemente, as quedas 
ocorrem entre o quarto e o banheiro, dentro do ambiente doméstico, 
ao atravessar as ruas e ao subir nos ônibus ou ao se locomoverem 
dentro deles. Se na maioria das vezes, associam-se a enfermidades, 
como osteoporose e instabilidades visuais e posturais típicas da idade, 
tanto os acidentes de trânsito como as quedas falam muito alto sobre as 
negligências em prover proteção aos idosos em casa e na rua.

Diante do exposto, fica clara a necessidade de medidas preventivas, 
tanto no âmbito público como no interior dos lares. Travessia de 
rua mais segura e maior tempo de sinalização poderiam evitar a 
mortalidade de idosos por atropelamento. Do mesmo modo, dentre 
outras medidas, cuidados básicos de segurança nas moradias a fim 
de evitar a ocorrência de quedas fatais e a prevenção precoce da 
osteoporose ajudariam a reduzir tanto a mortalidade como lesões que 
causam dependências permanentes.

Quanto a isso, alguns aspectos devem ser sinalizados. Um deles é 
que, embora a situação dos idosos atualmente esteja coberta pelas leis 
internacionais de proteção, de forma geral, nas políticas sociais há uma 
ausência de referência explícita desse grupo etário quando comparado 
a outros, embora o princípio da imparcialidade humanitária ressalte a 
não discriminação em função da idade. 

Outro é que os idosos necessitam ocupar um lugar central nas 
atividades de assistência à saúde e proteção em nível local. No Brasil 
de hoje, a maioria deles (cerca de 85%) é independente, saudável e 
protege seus filhos e netos ou mantêm suas famílias ou contribuem 
para subsistência. 

Os dependentes físicos, mentais ou econômicos precisam mais que 
ninguém de acolhimento e de cuidados. O tratamento das pessoas 
dependentes é caro, mas necessário: é preciso que o Estado brasileiro 
cuide delas (caso contrário seria omissão e negligência) e ajudem as 
famílias que as cuidam. 

Uma forma de violência pouco levada em conta pelas famílias e pela 
sociedade é a autonegligência, ou seja, o descuido do próprio idoso com 
sua higiene, alimentação e medicação, buscando a morte antecipada 
por ter mais gosto pela vida ou sentir-se desprezado, isolado e sem 
lugar no mundo. Por último é importante notar que as mulheres idosas 
são mais vulneráveis aos diferentes tipos de violências. A fragilidade 
própria da pessoa idosa e a perda ou diminuição das capacidades 
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funcionais e psíquicas são muitas vezes motivos para a perpetração de 
violências. As formas mais comuns de abuso são os maus tratos físicos, 
psicológicos, as negligências (omitir cuidados necessários ao bem estar 
e à saúde, descuidar dos hábitos higiênicos de que necessitam); o abuso 
financeiro (apossar-se dos bens e rendimentos do idoso contra a sua 
vontade) e abandono e isolamento dentro do próprio lar ou em asilos. 

Os filhos mais do que as filhas, os genros e noras se destacam como os 
principais agressores para todos os tipos de maus-tratos contra idosos. 
Alguns fatores aumentam a vulnerabilidade do idoso à violência, como: 
o agressor viver na mesma casa que ele; ser dependente financeiramente; 
padecer de alguma doença mental; ter histórico de ter sido violento 
com a família; ser irascível e intolerante; ser usuário de álcool ou outras 
drogas, ou ser dependente de pessoas que o são. Outros fatores que 
podem desencadear a violência são sua situação de pobreza e, muitas 
vezes, de miséria e penúria, acrescida pelo abandono das famílias e 
pelo atendimento precário e negligente de instituições públicas. Sabe-se 
hoje que a família é responsável pela maior parte dos abusos que ocorre 
com as pessoas idosas, mas é preciso dar duas informações essenciais: 
em primeiro lugar é nos lares, em praticamente todo o mundo, que 
os velhos passam o final de suas vidas: no caso brasileiro isso chega 
a mais de 95%. Em segundo lugar, nem todo família é abusadora. A 
situação de violência se instaura dependendo de como é a interação das 
pessoas hoje e de como foram os relacionamentos anteriores com seus 
filhos, cônjuges e parentes. 

Estudos apontam que se a pessoa idosa manteve laços afetivos 
frouxos com seus familiares e se houve histórias prévias de violência 
interpessoal entre ela e seus membros, existem maiores chances de 
ocorrer violência contra ela. Muitos velhos, nessa etapa da vida, 
costumam colher o que plantaram: são considerados estorvos. Ao 
contrário, se os relacionamentos foram de afeto, o cuidado ao parente 
mais velho é considerado uma dádiva e um momento de retribuição do 
carinho recebido. 

Uma questão importante é a seguinte: quando o agressor é um parente 
próximo reduz-se a probabilidade de o idoso o denunciar ou comentar 
com alguém os maus-tratos que sofre. Dentre os motivos, por medo de 
provocar a ira de quem o maltrata, por vergonha, por se considerar um 
peso para a família. Estudos mostram que a situação se agrava ainda 
mais quando o abuso que vitimiza o idoso ocorre em comunidade cujo 
contexto é marcado por violência. Muitos velhos têm medo de que, ao 
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darem queixa contra seu familiar agressor, ela sofra sanções por parte 
dos delinquentes. 

Exclusão social
A seguir, aborda-se a vulnerabilidade à violência por parte de pessoas 

em situação de exclusão social. Nesses casos, a violência é um dos 
fatores que corrobora para a vulnerabilidade e em si, gerando mais 
sofrimento para os que já se sentem sem lugar na sociedade. O grupo 
de pessoas em situação de profunda iniquidade compõe um percentual 
muito elevado da população no país. O processo de exclusão social 
atinge os que estão fora do mercado de trabalho formal ou informal, 
pois eles têm menos acesso à educação e à formação profissional, às 
oportunidades de emprego e ao circuito de bens culturais. Também, 
são menos socializados quanto às leis, às normas e às mudanças nas 
relações de gênero. No nível micro, essas pessoas têm escassez de renda 
e de apoio de redes sociais, são vítimas mais frequentes de doenças 
negligenciadas, de falta de acesso a serviços de saúde, de precária 
orientação saúde sexual e reprodutiva e de maus-tratos no âmbito 
comunitário e familiar. 

Um dos exemplos mais comuns e visíveis de exclusão é a população 
que vive nas ruas das cidades. Vários fatores estão na origem da saída 
dessas pessoas de suas casas, dependendo da faixa etária. Destacam-
se: desemprego permanente; conflitos e violência familiar; uso abusivo 
de álcool e outras drogas e doenças mentais; expulsão da área de 
moradia por delinquentes dos bairros. Na rua, pessoas já vulneráveis 
se depauperam ainda mais por conviverem em condições de higiene 
inadequadas, alimentação precária, exposição às intempéries e 
violências, aglomeração ao dormir e prática de sexo sem preservativo.

Outro grupo vulnerável a todas as formas de violência é o de pessoas 
com deficiências. A deficiência representa a exteriorização de um estado 
que reflete distúrbio orgânico, físico ou perturbação mental, gerando 
incapacidades e limites físicos, sensoriais, psicológicos ou múltiplos e 
simultâneos que impactam a pessoa em seu comportamento e em suas 
atividades cotidianas. Em geral, a pessoa com deficiência costuma ser 
excluída socialmente por sua diferença, o que lhes traz desvantagens, 
discriminações e preconceitos.

A situação da pessoa portadora de deficiência é mais problemática 
quando, à desvantagem física, orgânica ou mental se soma a condição 
de pobreza ou miséria, porque ela terá muitos mais obstáculos a 
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vencer para se inserir na sociedade e conquistar seus direitos. No 
entanto, não é a condição de pobreza em si o maior limitante para seu 
desenvolvimento: pessoas ricas e com posses maltratam filhos, vizinhos 
e outros diferentes. E muitas famílias pobres se superarem, tratando-os 
com acolhimento, e exigindo-lhes o respeito devido.

O aporte da violência no caso da pessoa deficiente é duplo: os maus 
tratos tanto se manifestam na discriminação como na instalação da 
deficiência. A literatura internacional ressalta que crianças e adolescentes 
portadoras de deficiência apresentam 1,7 vezes mais chance de sofrer 
algum tipo de abuso do que os sem deficiência. Acreditava-se que o 
estresse psicológico que envolve o cuidado justifica maior prevalência 
de maus-tratos contra eles, entretanto estudos recentes indicam que 
o estresse psicológico sozinho não é fator suficientemente forte para 
provocar abusos. Entretanto, é comum a ocorrência da violência 
na família de portadores de deficiência, associada a outros fatores 
sociofamiliares e socioambientais, configurando-se um perfil de famílias 
“multiproblemáticas”. 

Destacam-se algumas circunstâncias em que a violência propicia 
o surgimento de limitações: maus tratos físicos contra a mulher na 
gravidez podem estar na origem de deficiências físicas ou mentais 
de seus filhos; ferimentos à bala ou por qualquer outro meio geram 
lesões e traumas permanentes, muitas vezes em pessoas que não estão 
participando dos conflitos entre gangues e delas com a polícia. 

Outro grupo particularmente vulnerável à violência são os profissionais 
de saúde, de educação e de segurança. A pergunta pertinente é: quem 
cuida do cuidador? Sabe-se que em sociedades e em comunidades onde 
existe exacerbação das formas de violência, os profissionais de saúde, 
de educação e de segurança são frequentes vítimas, alguns pagando 
com a própria vida, outros, convivendo com insegurança e medo em 
seu trabalho e em suas relações. O próprio ambiente e o processo de 
trabalho por vezes se constituem em situação ultrajante e prejudicial à 
saúde dos que atuam. 

Um estudo sobre repercussões psicossomáticas e estresse em 
trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário sinalizou 
vários fatores desencadeantes de estresse: controle excessivo por parte 
da instituição; dificuldades nas relações interpessoais; inobservância de 
ética pelos colegas; atividades rotineiras e repetitivas; excessivo número 
de pacientes; clima de sofrimento e morte; salários insuficientes; falta 
de lazer; falta de apoio e de reconhecimento por parte da instituição, 
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dentre outros. Entre policiais as queixas são particularmente quanto à 
violência institucional. A intimidação de pares e superiores, elevada 
carga de trabalho e de demandas psicológicas, baixa capacidade de 
decisão e pouco suporte de superiores e colegas. 

Implicações da violência para a segurança pública
No Brasil, os profissionais de segurança são altamente atingidos pela 

violência social, e morrem em proporções muito maiores (cerca de 10 
vezes mais) que a população em geral. Muitos sofrem lesões e são 
internados, vítimas de agressões em confronto. Por exemplo, no caso 
da polícia militar do Rio de Janeiro, a taxa de morbidade hospitalar 
em 2008 foi 92,9 vezes maior que a da população da cidade e 27,3 
vezes mais elevada que a da população masculina dos pais. Não se têm 
dados para outras grandes cidades, mas sabe-se que essa vitimização é 
relevante em todo o país.

Ao invés, também, frequentemente, a violência da delinquência 
que, infelizmente, está muito localizada em determinadas favelas 
e periferias, acaba por ser respondida por abusos por parte das 
autoridades. Confundem-se os delinquentes com a população como um 
todo. Quando ao contrário, o que há nas periferias é uma população 
resistente e trabalhadora e que muitas vezes estrategicamente tem que 
se calar frente ao crime porque não lhe cabe alternativa. Por isso, as 
pessoas que vivem nos lugares onde se concentra a criminalidade, 
tornam-se duplamente vulneráveis à violência: a dos delinquentes e 
a da segurança pública que, quase exclusivamente, dirige sua atenção 
para os pobres, como se eles houvessem nascido criminosos. 

A violência não conhece classe nem cor. No país, os políticos 
corruptos são pessoas das classes mais abastadas e o roubo que fazem 
do Estado retira dinheiro que deveria ser usado para diminuir as imensas 
desigualdades sociais. Também, muitos jovens de classe alta e média 
agridem por diversão e por intolerância a indivíduos homossexuais, 
profissionais do sexo, negros, nordestinos e indígenas, dentre outros. 
Entretanto, as forças de segurança pública, nesses ambientes, não 
costumam agir da mesma forma com que atua nos locais onde mora a 
população desprivilegiada economicamente. 

É fundamental lembrar também as consequências da ditadura 
vivida no país há 30 anos. Isso interfere muito na atuação das forças 
de segurança e nas relações que a população tem com ela. Quando 
o período autoritário acabou, destampou-se o caldeirão dessa época 
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terrível da história e a população se descobriu socialmente violenta. As 
forças policiais, por sua vez, constitucionalmente destinadas a investigar, 
proteger a população e a prevenir o crime, estavam acostumadas a ver o 
cidadão como um suspeito, particularmente, os mais desprovidos social 
e economicamente. 

Essa mentalidade permanece até hoje em grande parte dos agentes: 
muitas mortes banais, em confronto, provocadas pelas forças de 
segurança são fruto de suspeição de pessoas que, para eles, têm uma 
espécie de “perfil criminógeno”. Persiste essa confusão, embora, a 
maioria dos agentes de segurança pública seja da mesma classe social 
e tenha a mesma cor da pele, alguns vivem nos mesmos locais  que os 
mais atingidos pela violência. Apesar dos muitos esforços investidos 
pelos governantes para dar conferir formação humanística e consonante 
com sua missão constitucional, muitos policiais ainda possuem um 
perfil incriminatório de grupos e áreas mais discriminadas das cidades.

Do ponto de vista da sociedade, também muita gente, por causa da 
repressão social sofrida na época da ditadura, criou um tipo mentalidade 
de total repúdio e de negação das forças policiais. Alguns clamam por 
sua extinção! Nesse particular existe um desconhecimento que beira 
a ignorância, pois  qualquer sociedade moderna precisa das forças de 
segurança. As polícias e o sistema judiciário foram criados no século 
XVIII como parte insubstituível do Estado Moderno, para que a justiça 
não mais fosse feita pelas próprias mãos dos indivíduos ou dos reis 
absolutistas. Essa instituição nasceu no mesmo ambiente que criou 
os direitos humanos e a noção de cidadania, a partir da Revolução 
Francesa. Portanto, se as policiais são mal formadas, preconceituosas e 
ineficientes, cabe à sociedade reivindicar mudanças na sua condução e 
contribuir para isso.

Ao dizer que a polícia é uma instituição da sociedade moderna e 
democrática, não significa aceitar que ela use desproporcionalmente 
a força e assim colabore com o aumento da violência. As pessoas 
que acreditam na democracia e num Estado de direito, precisam 
apoiar medidas para que a polícia  se transforme de fato naquilo 
que a Constituição de 1988 lhe designou. Ou seja, à polícia civil 
cabe investigar o crime; à militar, cabe proteger o cidadão e prevenir 
qualquer tipo de delito e delinquência. Às forças de segurança foi dada 
a função coercitiva de dissuadir o indivíduo de cometer o crime. Isso, 
em contraponto com as instituições de socialização como a escola, a 
comunidade, a religião e outros meios que devem contribuir para que o 
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cidadão assimile os princípios, as leis e as normas socialmente aceitas 
e consagradas. No entanto, a coerção precisa existir quando o crime e a 
delinquência, os abusos e maus tratos ameaçam a paz e a vida social. 

Implicações da violência para a saúde 
A saúde é afetada de múltiplas formas pelos diferentes tipos de 

violências. De modo geral, cada situação vivenciada por uma pessoa 
pode acarretar consequências físicas e mentais e até socioeconômicas. 
A violência estrutural está na raiz da pobreza e da exclusão social de 
grandes contingentes de população. Também está na base do surgimento 
de várias doenças e na maior dificuldade de acesso aos serviços de 
saúde, na origem de dificuldades de aprendizado e na baixa adesão à 
escola por parte de crianças e adolescentes. 

A seguir mencionam-se algumas questões relevantes sobre o tema: 

1-. Vítimas de violência costumam ter mais dificuldade para buscar 
atenção à sua saúde ou à sua segurança, especialmente quando o 
agressor é alguém conhecido e com quem tem relações de afeto; 

2-. Crianças, mulheres e idosos costumam mascarar sinais físicos e 
emocionais de agressão nas consultas por medo de que seus cuidadores 
aumentem a intensidade da violência ou os abandonem; 

3-. Pessoas em situação reincidente ou crônica de maus-tratos 
costumam desenvolver sintomas de adoecimento físico como 
consequência; 

4-. Uma conjunção de fatores pode aumentar ou diminuir a 
possibilidade de surgirem consequências da violência sobre a saúde 
individual. Dentre eles, a faixa etária em que ocorre a repetição de 
violências, os tipos e frequência de abusos, a identidade do agressor e o 
acesso a suporte social no contexto familiar e comunitário; 

5-. Riscos e toda sorte de adversidades estão presentes na vida de 
qualquer ser humano. No entanto, há eventos considerados mais 
adversos porque podem acarretar prejuízos severos; 

6-. Dentre as circunstâncias mais lesivas mencionam-se as guerras; 
os desastres e catástrofes naturais; os deslocamentos forçados do ponto 
de vista coletivo. Na perspectiva das inter-relações, os abusos físicos, 
psicológicos, sexuais e negligências, a ocorrência de doenças e mortes 
na família e de pessoas significativas, os conflitos e separação familiares, 
e a instabilidade quanto ao acesso a bens que cobrem necessidades 
primárias e básicas. 
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Mesmo nas condições mais adversas, os efeitos dos abusos e maus-
tratos numa pessoa particular são específicos. Um evento violento é 
considerado estressor quando acarreta mudança interna, alterando 
o componente de afeto e sobrecarregando ou excedendo os recursos 
adaptativos da pessoa do ponto de vista neuroquímico, psicológico e 
social. A partir do momento em que o indivíduo percebe e interpreta o 
que sofreu, consciente ou inconscientemente avalia o evento violento 
como estressante ou não. Isso depende também da sua história pregressa 
e do estágio de desenvolvimento em que se encontra. 

Os níveis individuais de tolerância à violência são diferenciados: 
algumas pessoas podem ser afetadas por acontecimentos aparentemente 
pouco significativos; outras por eventos muito fortes; algumas quando 
a exposição à violência é prolongada e outras alcançam seu limite de 
tolerância apenas com o acúmulo e somatório de pequenos eventos 
estressantes do dia-a-dia. A forma de processar tais acontecimentos 
influencia as consequências emocionais da violência. 

Estudos realizados com crianças reafirmam que as consequências do 
convívio com um ambiente agressivo não são apenas determinadas pela 
natureza e cronicidade do evento em si. São, principalmente, derivadas 
da capacidade que a criança tem de percebê-lo, de avaliá-lo, de 
responder de forma positiva ou negativa à situação, de sua experiência 
em lidar com o perigo e de buscar apoio para se proteger. A habilidade 
que uma criança tem para lidar com a violência é intrinsecamente 
relacionada a sua capacidade inter-relacionada de cognição, emoção 
e desenvolvimento físico. O contexto subjetivo, baseado nas crenças, 
expectativas e desejos pessoais influi no processamento da agressão na 
vida de qualquer pessoa, mas principalmente na de uma criança.

A violência atinge direta e indiretamente a saúde física e suas 
consequências podem ser imediatas ou de médio e longo prazo. As 
imediatas são mais facilmente identificadas, já que tendem a deixar 
marcas visíveis, principalmente na pele ou no sistema osteoarticular e 
muscular. As consequências traumato-ortopédicas decorrentes de abuso 
físico, são principalmente lesões cranianas, luxações, escoriações, 
hematomas, cortes, queimaduras e o rompimento de órgãos. Na 
maioria das situações, as lesões resultantes de maus-tratos físicos são 
leves e passam despercebidas; em alguns casos, os traumas são graves, 
necessitando de internação hospitalar, podendo levar inclusive à morte. 
Em geral, as situações mais graves são decorrentes de múltiplas lesões, 
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habitualmente envolvendo a utilização de objetos, como cintos, pedaços 
de madeira, barra de ferro, armas de fogo e brancas, entre outros.

Com relação aos abusos sexuais, deve-se destacar que a maioria 
ocorre sem que haja quaisquer sinais físicos, mesmo assim não podem 
ser negligenciadas. Em pequena parcela de casos em crianças é possível 
identificar lesões físicas imediatas, como as himenais, as escoriações, os 
hematomas, a laceração de períneo, além de traumas em outras regiões 
corporais, em decorrência de abuso físico simultâneo. No entanto, 
eles são de elevada gravidade para a saúde emocional das pessoas, em 
especial, das crianças e adolescentes.

Também as consequências físicas de situações de negligência são mais 
difíceis de serem caracterizadas e identificadas, porque a associação 
dos fatos é complicada. Mas, sabe-se que crianças e pessoas idosas 
negligenciadas pela família e pouco supervisionadas correm maiores 
riscos de acidentes domésticos do que as que são cuidadas. Dentre os 
riscos, incluem-se as quedas, os envenenamentos, as intoxicações, as 
queimaduras graves ou mesmo atropelamentos peridomiciliares. 

Os agravos podem ser variados, indo desde simples escoriações 
geradas por traumas leves até a própria morte. No caso específico de 
crianças, as principais negligências observadas são os seguintes: a) no 
esquema de vacinação, aumentando o risco de que sofram doenças 
imunopreviníveis; b) em hábitos higiênicos inadequados que elevam 
o risco de doenças diarreicas, dermatológicas e bucais; c) na falta de 
adesão a prescrições médicas que levam a agravamento de doenças. 

No caso dos adultos, os principais tipos de consequências fatais da 
violência são homicídios, acidentes de transporte letal e suicídios. Para 
as mulheres, os efeitos não fatais costumam ser duradouros: lesões 
permanentes; cronificação de alguns problemas, como dor de cabeça, 
dor abdominal e lombalgia, infecções, sangramento ou corrimento 
vaginal; lesões genitais e dor na relação sexual; distúrbios do sono e 
da alimentação; problemas gastrintestinais; comportamentos danosos 
à saúde como fumar, fazer sexo inseguro, abusar de álcool e outras 
drogas; contágio de doenças sexualmente transmissíveis e pélvicas 
inflamatórias; complicações na gravidez, aborto espontâneo e induzido 
e infertilidade; aleijamento parcial ou permanente. 

Além desses, mulheres vítimas de violência também estão mais 
propensas a ter filhos com baixo peso, prematuros, com malformação, 
desnutridos, susceptíveis a infecções no primeiro ano de vida e mais 
vulneráveis à mortalidade infantil. Também aumenta nelas mesmas, 
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a probabilidade de doenças de efeito retardado, incluindo-se artrites, 
hipertensão e problemas cardíacos. 

Os maus-tratos cometidos contra a pessoa idosa provocam 
consequências de ordem física e emocional. No aspecto físico 
encontram-se as escoriações, os ferimentos de pele, os hematomas, as 
queimaduras, as quedas inexplicáveis, as fraturas e rupturas de órgãos 
com hemorragias e morte. O efeito emocional da vivência da violência 
na velhice tem várias expressões. Ele leva a que muitos idosos percam 
o apetite, desidratem-se, percam peso, fiquem desnutridos e sofram 
de insônia; a que outros vivam sob sentimentos de medo, ansiedade, 
irritabilidade, desesperança, culpa e tristeza, frequentemente derivando 
para a depressão e o suicídio; outros ainda, se alienam e se isolam para 
precaver-se das agressões. A desordem pós-traumática e a negação das 
situações também fazem parte do elenco de consequências dos maus 
tratos contra a pessoa idosa.

Do ponto de vista emocional, alguns estudos relatam aumento 
de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático em vítimas de 
violência comunitária, familiar e de agressões sexuais. Frequentemente, 
os abusos na comunidade, particularmente os provocados por grupos 
armados, atuam (des)incentivando os cuidados como a vacinação, o 
uso de preservativos nas relações sexuais, o autocuidado com o corpo 
e com a saúde. 

No Brasil, pesquisa realizada com meninos infratores mostra, por 
exemplo, que o uso de preservativo nas relações sexuais é uma de 
suas últimas prioridades frente ao confronto com a morte que os ronda 
cotidianamente. Nas crianças, ocorrem sintomas de medo que expressam 
em desenhos de cenas violentas, identificação com grupos armados, 
comportamento que varia entre tristeza e retraimento, agressividade, 
problemas de aprendizagem, pesadelos e ansiedade. Algumas pessoas 
que vivem em áreas conflagradas dizem que “para sobreviver a esta 
vida temos que ser duros”. 

Em resumo, há inúmeros estudos em vários países indicando como 
principais efeitos da violência sobre a subjetividade: síndrome de 
estresse pós-traumático, ansiedade, agressividade e depressão. Para 
crianças e jovens há impacto no seu crescimento, desenvolvimento, 
competência social e interação saudável com colegas, professores e pais. 
Outra consequência pouco comentada no Brasil é o elevado percentual 
de suicídio e de tentativas de suicídio de vítimas de violência doméstica, 
conjugal, comunitária e social. 
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Atenção do setor saúde às vitimas de diferentes formas 
de violência 

Prevenção - Diz a Organização Mundial de Saúde: a violência pode 
ser prevenida. Essa é uma afirmação baseada em evidências. Exemplos 
de sucesso podem ser encontrados em todo o mundo, tanto em escala 
pequena, individual e comunitária até em níveis nacionais para os quais 
contribuem políticas e legislações específicas. A violência, em suas 
distintas manifestações, tem desafiado a todos os setores sociais no 
sentido de desmistificar sua aparente inevitabilidade e agregar esforços 
para sua prevenção. Neste sentido, é fundamental que se conheçam 
os principais problemas a ela associados, a dinâmica dos principais 
atores envolvidos e dos principais grupos de risco e se atue com esse 
conhecimento de causa. 

O conceito de prevenção é historicamente norteador das ações do 
campo da saúde pública desde a década de 1950. A prevenção no 
âmbito social deve estar orientada para o fortalecimento das pessoas, 
para a melhoria da sua qualidade de vida e para sua inclusão social. 
Na área da saúde o termo está vinculado às tentativas de impedir a 
propagação de doenças e agravos. No caso da violência, suas bases 
são ações educativas, continuadas, participativas e de vigilância que 
vinculam e apoiam grupos específicos, geralmente os mais vulneráveis, 
visando ao respeito a seus direitos e a sua qualidade de vida. Em termos 
jurídicos, a cidadania trata da posse de direitos políticos e sociais e de 
deveres para com o Estado e a sociedade. A um cidadão, nos termos da 
lei, são assegurados bens sociais e possibilidade de participar da vida 
pública de seu país com segurança e proteção. Promoção o conceito 
de promoção vem desde a segunda metade do século XIX, quando os 
precursores da saúde pública o elaboraram, associando-o a lutas sociais 
por melhores condições de vida a saúde. Sua definição inclui o que 
os clássicos da medicina social consideram fundamental: promoção da 
qualidade de vida, prevenção de doenças, recuperação dos acometidos 
por enfermidades, e reabilitação. É interessante notar que esses clássicos 
destacam como fundamental: a educação gratuita universal, as boas 
condições de vida e de trabalho e as oportunidades para descanso e 
recreação como os três aspectos mais importantes para se ter saúde. 
Eles colocam a atenção médica na quarta posição. 

A Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências (PNRMAV) 
constitui o mais importante marco do tema aqui em pauta. E sua primeira 
diretriz é a “promoção e adoção de comportamentos e ambientes 
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saudáveis”. As ações de promoção apontadas na PNRMAV (Brasil, 
2001) incluem atividades potencializadoras da  cidadania, da tolerância 
e da qualidade de vida. Esse conjunto de ações, certamente, ultrapassa 
o âmbito restrito do setor saúde. A sensibilização e a conscientização 
dos profissionais do setor, dos formadores de opinião, dos meios de 
comunicação de massa, e a ampla mobilização da sociedade também 
são apontados como imperativo para redução da violência.

Numa pesquisa de avaliação da PNRMAV, observou-se que os gestores 
dos serviços de saúde de todo o país hoje já reconhecem a relevância da 
atuação do setor frente aos agravos que as várias expressões da violência 
provocam nas pessoas. Reconhecem também o peso dos reflexos desse 
fenômeno nos serviços. Mas também todos ressaltam que ainda há 
muito pouco investimento nas ações de promoção e prevenção. 

Exceções têm sido apontadas em algumas experiências da Estratégia 
Saúde da Família, cuja base de atuação comunitária traz a possibilidade 
de acesso mais cotidiano às famílias, permitindo a detecção precoce de 
situações e condições de vulnerabilidade que são risco para a violência. 
No entanto, mesmo nesses serviços, a maior proximidade com as 
famílias e as comunidades, por exemplo, constitui uma limitação para 
a notificação e a denúncia dos maus tratos e agressões, por medo que 
os profissionais têm de que esses atos diminuam a confiança entre eles 
e a população. 

Estudos e reflexões diversas sobre modelos e experiências de 
prevenção da violência e promoção de relações protetoras e tolerantes 
indicam a relevância da ação intersetorial para a produção de soluções 
inovadoras. E existem iniciativas no Brasil e em várias partes do mundo 
com crianças e adolescentes, mulheres em situação de agressões por 
parceiros íntimos, e famílias em situação de vulnerabilidade. No caso 
de prevenção da violência cometida por jovens ou entre eles, a literatura 
mostra as ações mais bem sucedidas: (1) as que se dirigem aos que 
estão em maior risco social; (2) as que envolvem acompanhamento 
de longa duração; (3) as que têm uma perspectiva ampliada e não 
está só baseada no setor saúde e nos agravos; (4) as que têm base 
cognitivista comportamental; (5) as que são multicontextuais; (6) as 
que desenvolvem as competências sociais; (7) as que não se baseiam 
em perspectivas coercitivas. 

Algumas ações, nas quais o setor saúde está envolvido podem ser 
citadas como exemplos: (1) sensibilização de novas gerações para que 
adotem modelos relacionais fundamentados no respeito aos direitos das 
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pessoas, nas responsabilidades individuais e no respeito às diferenças; 
(2) educação e ações sociais que visem relações mais igualitárias entre 
gêneros; (3) capacitação dos profissionais de saúde, policiais e juízes 
para a identificação e solução adequada dos problemas de violência; 
(4) formação de líderes comunitários que possam servir de referência 
para acesso a serviços especializados; (5) formação para a tolerância 
social, para mediação de conflito e para superação da violência 
conjugal; (6) atuação nas situações de risco provendo os recursos 
de orientação psicológica e jurídica e de abrigamento para pessoas 
vítimas e ameaçadas; (7) sensibilização de pessoas da sociedade civil, 
da mídia e dos setores públicos para o engajamento numa sociedade 
com mais diálogo, mais igualdade e mais respeito, a partir de suas 
respectivas responsabilidades.

Para o setor saúde, o grande desafio do trabalho de prevenção e de 
promoção, no caso da violência, é que ele foge ao paradigma flexneriano 
de formação médica e requer uma visão mais profunda sobre o ser 
humano que sofre agravos ou pratica agressões. O foco são os direitos 
humanos, sociais e a inclusão na cidadania, direitos dentre os quais se 
inclui o do acesso à saúde. 

Considerações finais
É importante ressaltar que para a redução da violência social, o 

Estado e a sociedade precisam atuar para se reduzir as excessivas taxas 
de mortes violentas  e aumente a segurança dos cidadãos. O Estado 
e a sociedade. Não só o Estado. Nessa tarefa se destaca a valorização 
dos profissionais de segurança pública. Eles precisam ser mais bem 
formados, melhor educados e melhor pagos.

Do ponto de vista da população, particularmente, nos locais de maior 
risco, é importante unir forças para exigir uma educação de qualidade 
para as crianças e jovens; buscar meios para que eles possam se valorizar 
enquanto pessoas e profissionalmente; e criar laços de solidariedade e 
proteção que ultrapassem as tentativas dos delinquentes de direcionar o 
ir e vir e a vida dos cidadãos nos locais onde eles se escondem. 

Para isso, é preciso exigir das autoridades públicas a continuidade das 
políticas de proteção e promoção da vida. Percebem-se nos estudos que, 
frequentemente, a ocorrência de um evento violento que cause grande 
comoção social costuma ser seguida pelo anúncio de uma política ou de 
um programa público, de forma quase intempestiva. Mas, quando isso 
ocorre, geralmente, os tipos de intervenção ou não têm continuidade 
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ou não têm base numa análise da situação séria e aprofundada. Os 
projetos acabam sendo como um fogo de palha que se alastra rápido 
e se apaga mais rápido ainda. Daí a importância do envolvimento da 
comunidade, exigindo propostas consistentes e duradouras e, também 
exigindo participar na sua formulação e implementação. 

A diminuição da violência social no Brasil, sem a menor sombra 
de dúvida, está associada aos processos de inclusão social, de mais 
e melhor educação formal, da diminuição da informalidade em todos 
os sentidos e da internalização da cidadania que corresponde ao gozo 
de direitos e cumprimento de deveres. E isso é para rico, pobre e para 
a pessoa que vive em comunidade vulnerável e em bairros nobres. 
Por isso, é preciso repetir em alto e em bom som que o contrário da 
violência não é a não-violência, é o exercício de inclusão do indivíduo 
na sociedade com todos os direitos e deveres que lhe cabem.

Na atenção às vítimas e agressores na rede de saúde é preciso distinguir, 
pelo menos a situação por etapas do ciclo de vida. Algumas iniciativas 
com crianças e adolescentes vítimas de violências são reconhecidas 
como mais eficazes que outras. Por exemplo, as estratégias de apoio 
e terapia à família e aos seus membros de forma integral e sistêmica; 
oferta de recursos jurídicos quando necessários; e atuação específica 
e continuada dos serviços de referência. Alguns projetos se destacam 
também por sua eficácia tais como os que tratam da “capacitação para 
a criação de filhos”, as “escolas de pais”, os que apoiam a resolução de 
conflitos de maneiras não violenta e os que investem em retirar famílias 
mais vulneráveis da situação de pobreza e de miséria. 

No caso da violência contra as mulheres, a Lei Maria da Penha (Lei 
Nº 11.340, aprovada em agosto de 2006) permite a criminalização dos 
autores de violência contra a mulher e propõe medidas de proteção e 
de assistência às vítimas. É preciso aprofundar os mecanismos  que 
transformem os dispositivos legais em prática social. E no sistema de 
saúde, as emergências têm constituído uma das principais portas de 
entrada da mulher agredida, porém os profissionais costumam atender 
as lesões e traumas sem encaminhar ou dar sequência a ações que 
possam coibir os maus tratos. 

É preciso que se tenha conhecimento dos recursos hoje existentes e 
os utilizem. Por exemplo: sobre os abusos sexuais, existe uma norma 
técnica de prevenção e tratamento dos agravos do Ministério da 
Saúde. Segundo esta norma, o atendimento é considerado prioritário 
e deve obedecer a critérios e condutas padronizados e garantir apoio 
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psicossocial, privacidade, testagem para HIV, sífilis, hepatites e outras 
DST e realização da necessária profilaxia.

No caso dos idosos, é preciso mais envolvimento dos profissionais 
no sentido de irem além dos problemas físicos que eles apresentam nas 
demandas aos serviços. Muitos profissionais não se envolvem com os 
sinais de maus tratos porque os consideram um problema do âmbito 
privado da família ou, quando muito, de segurança pública, portanto, 
fora da competência da medicina. Vários autores chamam atenção para 
a necessidade dos médicos melhorarem seu diagnóstico em casos de 
maus-tratos. 

Dizem que é preciso prestar atenção à aparência do idoso, ao 
fato de que ele procure seguidamente seus cuidados para o mesmo 
diagnóstico; suas repetidas ausências às consultas agendadas; os 
sinais físicos suspeitos; e as explicações improváveis de familiares 
para determinadas lesões e traumas. No caso de se constatarem abusos 
e negligências, é preciso manter um monitoramento cuidadoso com 
visitas domiciliares periódicas dos profissionais e, quando necessário, 
denunciar às autoridades competentes os maus-tratos, para que tomem 
providências relativas quanto à proteção da pessoa e à penalização 
dos abusadores. 

Nunca é demais lembrar que a maioria das violências contra 
mulheres, idosos, crianças e jovens não salta aos olhos: a presença 
de lesões e traumas pode ser indício, mas não é a explicação. O 
profissional de saúde precisa desenvolver e treinar um conhecimento 
específico sobre o assunto e um olhar atento e compreensivo. Ele 
precisa aprender a fazer indagações frente a indícios e ter sempre em 
conta - se possível através de lista de instituições - as possibilidades 
que existem de encaminhamento das pessoas que são vítimas, visando 
à sua proteção.

A capacitação de recursos humanos para o atendimento das várias 
formas de violência é um tema já repetido várias vezes neste texto, mas 
geralmente, é relegada a segundo plano. O profissional da saúde precisa 
ser treinado para: (1) melhorar o registro das informações; (2) dispor 
de conhecimentos teóricos sobre as diversas causas, tipos e formas de 
violência que impactam a saúde física e mental e sobre os grupos sociais 
mais vulneráveis; (3) atender adequadamente as vítimas e os agressores 
com procedimentos terapêuticos médicos, psicológicos e apoio social; 
(4) autoproteger-se e dar segurança aos pacientes atendidos. 
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Hoje a Fundação Oswaldo Cruz oferece formação multiprofissional 
a doutorandos, mestrandos e especialistas. Em colaboração com a 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil 
todos os anos realiza cursos a distância para gestores e profissionais que 
atuam no SUS. Há universidades também atuando no mesmo sentido.

O país precisa se posicionar e dar resposta para um problema que 
aflige boa parte da população que é a violência. Ela mata mais de 
100.000 pessoas por ano (quando se consideram homicídios, suicídios 
e acidentes), é complexa e exige atuação conjunta do Estado, da 
Sociedade e também do setor saúde, cujo papel é fazer a diferença no 
campo da prevenção dos agravos e na promoção da vida.

Por fim é necessário dizer que foi impossível neste texto tratar de 
vários aspectos da violência que afetam a sociedade e a saúde da 
população, particularmente, pela exiguidade de tempo da autora e 
do esforço que demandaria aprofundá-los. Por esse motivo, devem-se 
imensas desculpas aos generosos leitores.

DENISE MACHADO DURAN GUTIERREZ

A palestrante mostra claramente a extensão e importância desse 
fenômeno social que é a violência. Ela mostra também como a 
violência apresenta multiformes faces, o que configura um campo de 
extrema complexidade. Lembro aqui outra expressão social cultural, 
que penso ser também  expressão de violência, embora nem sempre 
seja reconhecida como tal: os programas televisionados do tipo Cidade 
Alerta e outros tantos que inundam a televisão brasileira na atualidade, 
mas que não se via similares até cerca de 50 anos atrás. 

Não tenho em minha infância qualquer registro de memória quanto 
à existência de programas dessa natureza; sem dúvida essa é também 
uma voz de parte da sociedade e ocasião em que é instilada nos 
ouvintes uma postura em favor dos valores e visões da classe média 
e elites como forma de demonizar o delinquente, assassino, ladrão, e 
outros qualificativos. A visão defendida é que se trata de indivíduos 
perversos que devem ser combatidos e exterminados. Numa linguagem 
mais policialesca: -  bandido bom é bandido morto! 

A lógica que parece estar subjacente é que violência se combate 
com violência; que o bandido é inerentemente mal, tem índole má e, 
portanto, muito pior que qualquer de nós poderia ser. O problema está 
no ser, não na circunstância ou contexto que o envolve. Como aqui se 
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está falando de cultura e eficácia simbólica,  eu proponho a refletir sobre 
essas produções culturais midáticas de massa em relação ao combate 
da violência no Brasil. 

É importante lembrar o que Levi-Strauss (1975) diz sobre a questão 
da eficácia simbólica a partir de relatos etnográficos em que procura 
mostrar os mecanismos psicofisiológicos embutidos dentro do processo 
de construção da realidade a partir de percepções e ideário grupais. 
Diz ele que “um indivíduo, consciente de ser objeto de um malefício, é 
intimamente persuadido, pelas mais solenes tradições de seu grupo, de 
que está condenado; parentes e amigos participam desta certeza. Desde 
então, a comunidade se retrai: afasta-se do maldito, conduz-se a seu 
respeito não só como se fosse, não apenas já morto, mas fonte de perigo 
para seu grupo. (...) o enfeitiçado cede à ação combinada de intenso 
terror que experimenta, da retirada súbita total dos múltiplos sistemas 
de referência fornecidos pela convivência do grupo. (...) A integridade 
física não resiste à dissolução da personalidade social”.

A psicologia do feiticeiro, que aqui comparo ao carismático apresentador 
de tv, é um processo complexo que liga três elementos básicos: o 
apresentador e sua visão monobloco, o bandido e o público. São três 
elementos indissociáveis que envolvem esse complexo comunicativo. 
Vê-se que eles se organizam em torno de dois pólos: um formado pela 
suposta expertise e convicção inabalável do apresentador; o outro, pelo 
consenso coletivo. Assim, não existe razão para duvidar, efetivamente, 
que os apresentadores - ou ao menos os mais sinceros dentre eles - 
acreditam em sua missão de promover a segurança social e eliminar 
o mal do mundo. O apresentador, em seu campo de influências, não 
é completamente desprovido de conhecimentos positivos e evidências 
concretas que fundamentem sua posição. Ao mesmo tempo, arrolam 
toda uma gama de acontecimentos sem aprofundar sua relação de 
causa e efeito dando a impressão de convicção absoluta e incontestável. 

O valor do sistema não se funda em segurança real que beneficie 
indivíduos particulares; mas no sentimento de segurança trazido 
ao grupo pelo mito que fundamenta a repetição de más notícias e a 
exortação à vingança e reparação social, reconstituindo todo o seu 
universo dentro do sistema popular. Conforme nos adverte Mocelin 
(2016), “é a assimilação de experiências informes e afetivas incorporadas 
na cultura do grupo que produzem o único meio de objetivar os estados 
subjetivos e formular impressões informuláveis, integrando experiências 
inarticuladas de modo sistêmico”.
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FERNANDO HÉLIO ALENCAR

Entendo que deveria ser prioritária a preocupação de qualquer 
governo no que se refere ao planejamento, implantação e execução 
de programas de prevenção à violência urbana, visto ser este um 
dos requisitos imprescindíveis ao bem-estar e melhoria da qualidade 
de vida do homem em qualquer sociedade. Entretanto, a análise 
evolutiva das estatísticas oficiais divulgadas na mídia deixa evidente a 
constatação da ineficácia do modelo de prevenção à violência urbana 
adotado no Brasil. 

Os determinantes desta calamidade social estão intimamente 
relacionados ao desemprego, precariedade da assistência à saúde, má 
qualidade da educação, elevação dos casos de roubo, furtos, homicídios, 
impunidade, prostituição, trabalho infantil, abandono de incapaz, idosos 
e outros. Provavelmente haverá um agravamento, talvez perpetuação 
desta terrível realidade no nosso cotidiano, em decorrência da grande 
extensão territorial e expressiva heterogeneidade social, econômica, 
cultural e religiosa do Brasil - tudo isso aliado a uma multiplicidade de 
variáveis geradoras da violência em nosso país. 

A falência generalizada dos programas de prevenção à violência 
decorre da escolha de modelos de programas incompatíveis com a 
realidade das localidades em que são aplicados e cujos resultados 
catastróficos são agravados pela incapacidade de diagnosticá-los 
adequadamente. Essa falência decorre também da providencia tardia 
e vacilante das causas atribuídas à violência e suas consequências. 
Fica então muito evidente a imprudência de se pretender elaborar 
um plano único de prevenção coletiva à violência urbana para todo o 
território nacional. 

Para assegurar um modelo de prevenção efetivo e bem sucedido 
contra a violência urbana torna-se imprescindível o conhecimento dos 
determinantes da qualidade de vida e sobrevivência do homem dentro 
do seu real contexto social. Para isso deve-se enfatizar para cada núcleo 
populacional o capital humano (educação, religião, família), cívico 
(ética individual e coletiva), social (distribuição equitativa da justiça 
com definição exata dos direitos e deveres do cidadão) e capital estatal 
(transparência da gestão governamental e institucional). Somente assim, 
prioriza-se o retorno imediato dos benefícios oriundos dos programas 
governamentais para a comunidade.



119GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

GERALDO MENDES DOS SANTOS

A violência é um fenômeno social tão antigo quanto a própria 
humanidade – ou talvez mais ainda, tendo em vista que os primatas que 
deram origem ao homem também compartilhavam dela – no entanto é 
algo relativamente novo como objeto de estudo. Este tipo de abordagem 
só começou a ser feito a partir do século XIX e só muito recentemente 
ela passou a ser introduzida em disciplinas acadêmicas como Direito, 
Psicologia, Medicina e outras Ciências.

Do ponto de vista puramente filosófico, a violência foi considerada 
por Aristóteles como toda ação contrária à ordem ou à disposição da 
natureza. Segundo ele, todo movimento que leva os elementos ao seu 
lugar natural é um movimento positivo, harmonioso e bom; por outro 
lado, todo movimento que afasta os elementos de seu lugar natural é 
negativo, violento e ruim. Em termos sociais, isso significa que a vio-
lência é toda ação contrária à ordem política, jurídica e social. 

Ainda quanto à definição aristotélica de que a violência é toda ação 
contrária à ordem ou à disposição da natureza, convém indagar se a 
predação ou a morte de um animal por outro (quando se sente amea-
çado ou em busca de alimento, defesa da sua fêmea, ninhada ou terri-
tório) configura-se como ato violento. Nesse caso, parece que não, já 
que se trata da manifestação de animais irracionais, tocados por puro 
instinto de conservação. Entretanto, levando-se em consideração que 
o homem é também um animal condicionado por instinto, poder-se-ia 
indagar se ele tem (ou deveria ter) o mesmo direito de matar seu seme-
lhante quando tivesse em jogo a conservação sua, de sua prole ou de 
seu território 

Parece preponderante o senso de que o ser humano não tem direito 
de matar seu semelhante (embora a constituição de muitos países de-
fenda o direito de matar como legítima defesa), porque ele é dotado de 
racionalidade. Ora, por questão de anomalias ou traumas ou mesmo 
por circunstâncias trágicas, alguns humanos parecem privados de ra-
cionalidade. Por outro lado, alguns animais, antes considerados total-
mente irracionais, dão mostras cada vez mais claras de que gozam de 
certo grau de racionalidade. Então, ao menos em termos éticos (consi-
derando que também existe a ética animal), é difícil separar o direito de 
matar entre humanos e não humanos.Como toda definição filosófica, 
a definição aristotélica contém abertura para outras indagações. Uma 
delas é saber se as revoltas ou revoluções provocadoras de morte po-
dem ser consideradas não violentas caso levem ao progresso e ao bem 
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estar humano. Considerando que todo progresso geralmente decorre 
de embates, lutas e até guerras, é evidente que se torna difícil traçar o 
limite ou a zona de transição entre atos violentos e conquistas sociais. 
Por outro lado, é fácil perceber que um fato considerado violento num 
determinado tempo ou lugar acaba se transformando depois num fato 
glorioso e de reconhecido valor histórico. Ou então, ao contrário: fatos 
considerados inicialmente bons e positivos acabam sendo interpretados 
mais tarde como violentos ou nefastos. 

É fato inconteste que a violência ganha diferentes conotações e sig-
nificados em épocas e culturas diferentes. Desse modo, em todo mo-
vimento social – sobretudo aqueles decorrentes de lutas e mortes – os 
bandidos ou bárbaros são sempre o “outro”. O sistema político vitorioso 
é sempre visto como justo e certo, sendo o oposto averbado para aquele 
que perdeu. A taxação se um fato é violento ou nobre depende do su-
jeito que o julga. É por isso que cada país zela por sua própria história 
e seus heróis.

Também é importante observar que em tempos passados (e ainda 
hoje) existe a violência perpetrada em nome da lei e do estado. Exemplo 
disso pode ser observado em várias obras de Foucault, notadamente 
em Vigiar e Punir. Nela ele descreve minuciosamente a barbaridade 
cometida na execução de um condenado em praça pública na França do 
século XVIII: [...] “condenado a pedir perdão diante da porta principal 
da Igreja de Paris aonde devia ser levado e acompanhado numa carroça, 
nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; em 
seguida, na dita carroça, na praça Grève e sobre um patíbulo que aí será 
erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, 
sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, 
queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado 
se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e 
enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e 
desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao 
fogo, reduzido a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento”. 

Violências oficiais semelhantes a essas descritas por Foucault ocorrem 
ainda hoje, principalmente em regimes teocráticos e totalitaristas, nos 
quais os infratores recebem como castigo bofetadas no rosto, corte 
das mãos ou mesmo tiro em praça pública. Não raro, ainda recebem 
aplausos do público.

A sentença de excomunhão feita pela comunidade judia de Amsterdã 
contra o filosofo Espinoza também se constitui num ato histórico 
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de violência oficial. Naquele momento, ela não checou a matá-lo 
fisicamente, mas socialmente, conforme seu veredicto “com o julgamento 
dos anjos e a sentença dos santos, anatematizamos, execramos, 
amaldiçoamos e expulsamos Baruch de Espinosa, estando de acordo 
toda a sagrada comunidade, reunida diante dos livros sagrados (...) 
que ele seja execrado durante o dia e execrado à noite; seja execrado ao 
deitar-se e execrado ao levantar-se; execrado ao sair e execrado ao entrar. 
Que o Senhor nunca mais o perdoe ou aceite; que a ira e o desfavor do 
Senhor, de agora em diante, recaiam sobre esse homem, carreguem-no 
com todas as maldições escritas no Livro do Senhor e apaguem seu nome 
de sob o firmamento. Por meio deste documento ficai, portanto, avisados 
de que ninguém poderá manter conversação com ele pela palavra oral, 
ter comunicação com ele por escrito; de que ninguém poderá prestar-lhe 
nenhum serviço, habitar sob o mesmo teto que ele, aproximar-se dele a 
uma distância de menos de quatro cúbitos e de que ninguém possa ler 
qualquer papel ditado por ele ou escrito por sua mão.

Curiosamente, naquela mesma sinagoga e quando Espinosa tinha 
apenas 15 anos, ocorreu a retratação de Uriel Acosta, um inflamado 
pensador que escrevera um livro negando a imortalidade da alma. Sua 
penitência foi deitar-se no umbral da sinagoga, enquanto os membros 
da comunidade passavam por cima de seu corpo. Bem que ele poderia 
ter recusado a penitência e aceitado a maldição, como fez o bravo 
Espinosa, no entanto submeteu-se a ela. Desafortunadamente, sentindo-
se profundamente humilhado por sua covardia, Acosta fez outro 
manifesto escrito contra sua comunidade, mas acabou suicidando-se 
com um tiro. 

Outro exemplo histórico de violência institucional foi a praticada 
pela Igreja católica contra os defensores das teses da constituição do 
universo. Quanto a isso dois casos são emblemáticos: Galileu Galilei, 
aprisionado em sua própria casa e vigiado pelo resto da vida e Giordano 
Bruno, queimado vivo.

As observações esboçadas acima reforçam a tese de que o conceito 
de violência não é dado a priori, não se trata de algo absoluto, mas é 
socialmente construído e por isso, relativo. Sendo ela a resultante da 
cultura e das relações pessoais e institucionais, não é de todo errôneo 
considerar que a violência seja um fenômeno natural, uma expressão, 
por excelência, da natureza humana.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como “uso 
de força física ou poder, em forma efetiva ou ameaça, contra si próprio, 
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outra pessoa ou grupo e que resulte em morte, sofrimento, privação, 
dano psicológico e prejuízo ao desenvolvimento”. Essa definição encerra 
alguns elementos que merecem ser analisados mais detidamente. 

Um desses itens da violência diz respeito ao uso do “poder”. Talvez 
esse seja mais usual e perverso do que a “força física”, pois geralmente 
ocasiona privação, escravidão, submissão, ultraje e abuso da vítima. Ou 
seja, um tipo de violência que mata aos poucos, arrasando continuamente 
a dignidade da vítima e de pessoas que com ela convivem. Nisso 
também podem ser incluídas as relações desequilibradas dos atores 
sociais, através do preconceito e da arrogância. O tão famigerado “sabe 
com quem está falando?!” é um resquício disso.

Outro item da violência é a ameaça. Em muitos casos essa ameaça 
é feita como jura de morte. Pior ainda é que ela geralmente não é 
dirigida somente à vítima, mas também a seus familiares ou mesmo 
seus patrimônios. Jura diabólica, recheada de violência-covardia e que 
mata aos poucos, ao menos psicologicamente! 

Outro item do conceito de violência é aquele contra a própria pessoa; 
isto é, autoviolência. Isso significa que algumas pessoas são violentas 
contra si mesmas. Isso ocorre quando elas prejudicam seu próprio 
desenvolvimento ou então são intolerantes com a condição física ou 
social em que nasceram ou mesmo intolerantes com suas próprias 
limitações e erros. Muitas delas vivem se queixando, protestando e 
azucrinando a vida dos outros por causa disso ou mesmo à prática do 
suicídio. 

Sendo um fenômeno natural, a violência também tem forte 
vinculação com as fases de desenvolvimento do ser humano, sendo 
mais acentuada nos homens do que nas mulheres e também mais nos 
jovens do que nos idosos. Muito provavelmente, isso se deve às bruscas 
oscilações nos níveis de hormônios corporais, bem como nas pressões 
e contrapressões do meio social. Tudo isso serve para mostrar que a 
violência é algo complexo e que deve ser contextualizada, antes de 
se propugnar pelo simples ato de punição. Punir sem levar em conta 
esses princípios e esses elementos é também, por si mesmo, um ato de 
violência. Violência não deve ser combatida com violência, mas com 
conhecimento, convencimento e compaixão.

Costuma-se associar violência com mortes, especialmente morte por 
armas de fogo (revolver, espingarda, fuzil, etc.) e armas brancas (faca, 
terçado, canivete, punhal e outros objetos cortantes), no entanto, o 
termo engloba aspectos que vão muito além do tipo de instrumento 
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que leva à morte. Além disso, a violência não leva somente à morte 
que suspende a vida, mas a uma vida sofrida por encarceramento, 
restrições à liberdade, supressão de direitos e propriedades, ofensas e 
ameaças de todos os tipos. Na maioria das vezes, todos estes tipos 
de atos violentos causam perturbações físicas e mentais e geralmente 
ocasionam doenças. É por isso que a violência é considerada como um 
importante problema de saúde pública.

Existem inúmeros estudos e publicações sobre morte por violência 
no Brasil, sendo um dos mais conhecidos o Mapa da Violência que vem 
sendo conduzido pelo pesquisador Jacobo Waiselfisz e patrocinado pelo 
governo brasileiro, juntamente com a UNESCO. Existe uma versão mais 
detalhada do Mapa da violência, do mesmo autor, patrocinada pela 
Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO) e focada 
na ação dos jovens da América Latina.  Além desses, também merece 
ser citado o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da 
Saúde, gerido pela Secretaria de Vigilância em Saúde. 

A maioria dos dados apresentados nesses documentos é baseada nas 
declarações de óbito expedidas em todo o país, com base em registro do 
local das mortes e características das vítimas, como idade, cor e gênero. 
A constatação mais clara e também mais impactante desses dados é 
que no Brasil morrem cerca de 43 pessoas vitimadas apenas por arma 
de fogo, correspondendo a 20 óbitos para cada 100 mil habitantes, cerca 
de 120 óbitos por dia. Ainda segundo esses dados, cerca de 60% das 
mortes se dá entre homens jovens, na faixa de 15 a 29 anos de idade. 
Esse fato se torna ainda mais relevante quando se tem em conta que, 
em termos demográficos, essa faixa etária corresponde a não mais que 
30% da população brasileira. Estes casos comprovam que o Brasil vive 
uma silenciosa (nem tanto!) mas autêntica guerra civil

O “Mapa da violência 2015: mortes matadas por armas de fogo”, 
também de autoria de Jacobo Waiselfisz, apresenta dados por região, 
estado, capitais e municípios e revela situações distintas nas diversas 
regiões do Brasil. Por exemplo, na década de 2002 a 2012, número de 
mortos por armas de fogo no Brasil aumentou cerca de 12%, no entanto 
houve uma redução de quase 40% na Região Sudeste, puxada pelos 
estados de São Paulo, com redução de cerca de 60% e Rio de Janeiro, 
com redução de 50%). Por outro lado, no mesmo período, houve 
aumento considerável das taxas de morte nas demais regiões sendo 
cerca de 35%, na Região Sul; 45% no Centro-Oeste; 90% no Nordeste 
e cerca de 135% no Norte.
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O estudo do Sistema de Informações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) que comparou as taxas de mortalidade por armas de fogo em 90 
países mostra que o Brasil ocupa a décima primeira posição, ficando a 
Venezuela como líder do ranking. No extremo oposto ficaram Coreia do 
Sul, Japão, Marrocos e Hong Kong com taxas próximas a zero.

As análises feitas por Waiselfisz e outros autores apontam para o 
fato de estar havendo nas últimas décadas um acentuado processo de 
interiorização da violência por arma de fogo no Brasil. Segundo essas 
análises, esse quadro é decorrente de vários fatores, especialmente 
a mudança no padrão locacional da indústria brasileira, antes 
concentrado nas grandes metrópoles, sobretudo na região sudeste e 
agora disseminado por cidades de médio e pequeno porte, em todas as 
regiões do país.

Evidentemente, a razão da disseminação da violência no interior do 
Brasil não se deve especificamente ao padrão da localização das indústrias, 
mas aos malefícios ou vicissitudes por elas trazidas. Dentre estas podem 
ser destacadas  a corrosão da cultura e dos valores morais, o aumento  do 
custo de vida, a atração de mão de obra que muitas vezes não encontra 
oportunidade e fica à margem do processo industrial e social.  Em muitos 
casos, essas indústrias implantadas no interior acabam falindo, por falta 
de matérias primas, mau gerenciamento ou instabilidade econômica, o 
que acaba agravando mais ainda esse quadro.

A violência não acarreta prejuízo apenas a quem a sofre diretamente, 
mas também aos familiares da vítima e à comunidade, já que os gastos 
com tratamento de ferimentos e todo tipo de mazelas por ela provocadas 
geralmente são compartilhados. Não raro, a violência também atinge o 
patrimônio público e privado e os gastos com indenização ou reparação 
acabam sendo pagos por muitas pessoas, às vezes por toda a nação. 

Dados sobre o número de vítimas da violência provocada por armas 
de fogo ou por outros meios no Brasil são importantes, mas muito 
mais importante é combater as suas principais causas ou motivações.  
Evidentemente, combater não é promover um combate armado contra 
ela, mas encará-la com eficientes e eficazes programas de cidadania. 
Cidadania se conquista pelo trabalho, educação de qualidade e boa 
governança. Boa governança se conquista pela responsabilidade na 
escolha dos dirigentes, decência nos cargos públicos, incentivo à produção, 
combate ao desperdício e à corrupção. Tais conquistas dependem de 
todos, sobretudo dos governantes, eleitores, educadores e pais.
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