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1. A onda crescente de violência urbana
William H. McNiell
A violência urbana preocupa-nos mais do que nunca.
O monopólio da violência organizada que os estados
europeus começaram a exercer no século XVII dá sinais
de estar-se rompendo em muitas regiões urbanas. Esse
rompimento perturba-nos especialmente em países de
modernização recente do Novo Mundo e do ex-império
soviético, em cidades como Nova York, Rio de Janeiro
e Moscou. Em parte, o fenômeno ocorre em função
das restrições legais à maneira de a polícia e o exército
se comportarem. Numa guerra aberta pelo controle de
um território, indivíduos armados e gangues urbanas
não poderiam prevalecer sobre polícias e exércitos
burocraticamente organizados. Mas apesar de ter esse
tipo de superioridade em última instância, a polícia
parece incapaz de evitar a incidência crescente de
violência criminosa em muitas, talvez na maioria, das
cidades do mundo moderno. Em alguns casos, tal como
aconteceu no passado, a polícia e o exército unem suas
forças às das gangues criminosas. De alguma forma, o
monopólio burocrático da violência é posto em cheque
pela deslealdade de muitos cidadãos e, por outro lado,
pelo desafio aberto de uns poucos.
Ao tentar compreender o que está acontecendo, é bom
lembrar antes de mais nada que a violência privada que
desafia a polícia e outras autoridades constituídas não é
novidade. Como evidencia o diário de James Boswell, na
Londres do século XVIII, a violência criminosa era de
tal ordem que as pessoas raramente ousavam andar pelas
ruas à noite sozinhas ou desarmadas. E no século XIX,
na fronteira norte-americana, os indivíduos defendiam
a vida, a propriedade e a reputação atirando primeiro e
apelando para a justiça depois, se tanto.
Portanto, o que é peculiar a nossa situação não é a
existência da violência privada, mas nossa expectativa
de que os detentores burocraticamente organizados
da força letal deveriam monopolizar seu exercício
e, ao mesmo tempo, obter apoio popular para sua
ação. Isso, evidentemente, nunca foi perfeitamente
conseguido, mas a distância entre a expectativa ideal e
a experiência real parece estar aumentando. Ou, para
dizer de outra forma, o rompimento diário da paz e
da ordem pública, sustentadas pelos usos e costumes e
apenas ocasionalmente carentes de serem apoiadas por

procedimentos policiais e legais, afeta aparentemente
uma proporção maior da sociedade urbana de hoje do
que de qualquer outro momento da história desde que
os estados europeus passaram a exercer efetivamente o
monopólio da violência legal no século XVII.
Nosso sentimento de uma onda crescente de violência
urbana reflete indiscutivelmente um aumento das
expectativas, assim como a existência de estatísticas mais
precisas. Na época de Mark Twain, por exemplo, seu
relato da vida a bordo dos barcos a vapor do Mississipi
mostra que aquilo que acontecia entre os negros não
preocupava a polícia, ao mesmo tempo em que as
autoridades legais toleravam deliberadamente a violência
dos brancos contra os negros. O diário de Boswell conta
a mesma história: as classes baixas de Londres estavam,
na verdade, fora do sistema da justiça inglesa, a não
ser que atacassem um homem de posses. Condições
semelhantes prevalecem ainda hoje em comunidades
rurais da África e da América Latina; mas em nossas
cidades, de modo geral, o poder da polícia se estende,
em princípio pelo menos, sobre todos os bairros e todas
as classes e condições de seus habitantes. Porque somos
mais ambiciosos, ampliando o policiamento público
para além de sua função inicial de proteger os ricos e
bem nascidos, temos uma consciência muito mais
aguda da violência ilegal do que nossos antepassados.
Contudo, há mudanças reais também. Em particular, as
convenções que definiam os limites da violência ilegal
em tempos idos — convenções que confinavam quase
toda a violência extra-legal aos bairros pobres das cidades
— se apagaram, expondo todos, de forma aleatória, ao
risco de levar um tiro.
Raízes rurais
Ao longo da maior parte do passado histórico,
governantes e autoridades fizeram pouco ou nenhum
esforço para conquistar os corações e as mentes de seus
súditos. Governar era uma questão de exploração direta
por uma minoria privilegiada. Os soberanos extraíam
aluguéis e impostos de seus súditos para seus propósitos
pessoais, dando em troca uma (muitas vezes incerta)
proteção contra outros pilhadores menos comedidos.
Mas em um mundo em que ataque e saque tinham se
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tornado um modo de
vida para alguns grupos
armados, a sujeição a
impostos e taxas mais
ou menos previsíveis
era vantajosa tanto para
quem pagava como para
quem recebia. Afinal, os
coletores de impostos
não tinham interesse
em tirar tanto que os
contribuintes acabassem
morrendo na miséria. Isso
simplesmente causaria
privações aos soberanos a
quem serviam.
Dessa forma, havia
um verdadeiro interesse
comum entre governantes
e súditos, apesar de uma
igualmente verdadeira e
imediatamente mais óbvia
colisão de interesses entre
pagadores e coletores de
impostos e aluguéis. Essa dualidade explica porque o
monopólio burocrático da violência, que se rompia com
freqüência, era restaurado regularmente, sempre que as
populações locais produziam um excedente tributável.
Da perspectiva do mundo rural, pagar aluguéis
e impostos exigia uma modificação significativa da
autonomia que até então prevalecera. Antes de mais
nada, as famílias de agricultores tinham de aprender
a produzir mais alimentos do que precisavam para
si mesmas; em muitos solos e climas, isso revelou-se
possível. Precisava-se às vezes de melhorias técnicas antes
que se pudesse produzir um excedente de víveres com
regularidade; presume-se que um trabalho mais duro era
também necessário.
Com o decorrer do tempo, os camponeses sujeitos a
aluguel e impostos acabaram se tornando a maioria da
população do globo. Mas uma vez que produziam quase
tudo que precisavam, a autonomia local das comunidades
rurais continuou a prevalecer na maioria das questões
do dia a dia. Mas está claro que a sociedade camponesa
vivia sob a ameaça de que grupos armados aparecessem
subitamente em cena, incendiando e destruindo o que
não conseguissem pegar e carregar. A auto-defesa local
era raramente eficaz. A fuga às vezes salvava as vidas, mas
era essencial também esconder os estoques de alimentos
e sementes para a posterior recuperação. A preocupação
com a sobrevivência exigia demais da população rural.
www.braudel.org.br

As lutas entre governantes, terratenentes e guerreiros
profissionais pelo poder estatal e pelo direito de cobrar
impostos não era, via de regra, assunto de camponeses,
mas eles sofriam amiúde com as desgraças que essas
contendas provocavam em seus lares, campos e pessoas.
Porém, a recorrência de desastres era inerente ao
modo de vida rural, uma vez que condições climáticas
desfavoráveis, pestes freqüentes e pragas podiam
arruinar as colheitas a qualquer momento. As regras de
conduta das aldeias sempre tiveram de enfrentar essas
desgraças. Os desastres provocados pela violência de
forasteiros podiam, portanto, ser assimilados aos padrões
dominantes de reação às desgraças naturais. Com esse
ajuste, as orientações costumeiras para a vida podiamse tornar quase tão firmes e abrangentes dentro das
comunidades camponesas quanto tinham sido antes que
as cidades e seus coletores de impostos chegassem para
incomodá-las. Dessa forma, a submissão às extorsões
externas alterou a vida rural sem provocar muita erosão
na solidariedade da comunidade local. E provável até
que, a aversão e a desconfiança em relação aos forasteiros
poderosos que arrancavam aluguéis e impostos todos os
anos consolidasse um sentimento de comunidade no
campo.
Foi o fluxo periódico dessa renda, concentrado em
armazéns situados ao longo das rotas de marcha do
exército, que imunizou as populações locais contra
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a exposição destrutiva ao saque. O rei e seu exército
garantiam um suprimento seguro de alimentos e podiam
avançar e chegar à cena de batalha em condições melhores
do que se tivessem de parar para saquear no caminho.
Da mesma forma, as populações camponesas, ao
entregar uma porção mais ou menos fixa de sua colheita
para os coletores de aluguéis e impostos, escapavam da
destituição esporádica e do risco de morrer de fome.
Assim, embora a imposição de impostos e aluguéis
colocasse em confronto os interesses dos senhores da
terra com os dos produtores camponeses, ambos os
lados tinham um interesse real em substituir os saques
por essas extorsões regulamentadas.
O parasitismo assimétrico das primeiras cidades
e impérios foi alterado por duas mudanças lentas nos
padrões da vida civilizada. Uma delas foi a invenção
das religiões portáteis, baseadas em textos sagrados
e no culto por congregações, que se infiltraram no
campo, estabelecendo uma comunidade moral entre as
populações urbanas e rurais e reduzindo, pelo menos
modestamente, a distância moral entre as diferentes
classes da sociedade.
O segundo fator que modificou gradualmente a forma
absoluta com que as cidades primitivas exploravam as
populações camponesas circundantes foi que, pouco a
pouco, a população rural começou a participar em trocas
feitas na cidade, comprando ferramentas ou outros bens
manufaturados e vendendo alimentos ou algum outro
produto que podia trazer do campo. Evidentemente,
os coletores de aluguéis e impostos realmente eficientes
e implacáveis não deixavam nada que os camponeses
pudessem oferecer nos mercados urbanos; mas na
prática, os aluguéis e impostos tendiam a congelar em
formas de coleta e quantias médias e costumeiras.
O primeiro marco na troca urbano-rural foi o uso do
ferro nas ferramentas agrícolas. Quando começaram a
propagar a arte da metalurgia, o que ocorreu aparentemente
na Anatólia oriental, no século XIV a.C., os ferreiros
profissionais logo passaram a fabricar ferramentas para o
uso rural e os camponeses acharam meios de pagar por
esses instrumentos entrando nos mercados urbanos. A
partir de então, apesar dos incontáveis altos e baixos e de
algumas interrupções das relações de mercado, as trocas
econômicas entre populações rurais e urbanas tenderam
a crescer lentamente nos séculos seguintes.
Essas trocas alcançaram uma nova intensidade na
China, pouco antes do ano 1000 d.C., quando o governo
imperial começou a coletar impostos em moeda, obrigando
assim os camponeses a achar alguma coisa para vender
a fim de pagar os impostos imperiais. Evidentemente,
o governo pôde fazer isso porque bens baratos de uso
comum produzidos por camponeses já tinham chegado
www.braudel.org.br

ao mercado em quantidade significativa. Mas uma vez
dado esse passo, o processo de reunir as populações rurais
e urbanas em uma única rede de trocas ganhou impulso
e velocidade. Logo surgiu uma economia mais eficiente,
recompensando os fornecedores mais capacitados e que
vendiam mais A riqueza, as habilidades e a população
cresceram rapidamente e a China tornou-se o centro de
uma rede comercial de longo alcance que se estendeu até
o Mediterrâneo e, mais adiante, até a Europa atlântica.
No devido tempo, a Europa ocidental alcançou e
superou a realização chinesa, depois de inaugurar as trocas
globais através da abertura dos oceanos à navegação no
século XV. A economia global emergente intensificou
uma vez mais com o que chamamos comumente de
revolução industrial, iniciada há cerca de 250 anos, e
com o começo, há cerca de 150 anos, da comunicação
instantânea, que uniu o mundo como jamais acontecera.
Surgiu a possibilidade de uma economia global sem
barreiras; e, em nossa época, isso chegou perto (talvez
inconfortavelmente) da realidade, embora vastas
populações rurais da Ásia, África e América Latina
ainda estejam apenas esporadicamente conectadas aos
mercados mundiais e várias barreiras à livre troca de
mercadorias e serviços ainda existam entre os estados.
Um regime de mercados mundiais em expansão,
reforçando-se cada vez mais nos últimos 250 anos,
aumentou a riqueza e a desigualdade. A autonomia
das aldeias decaiu proporcionalmente, à medida que as
populações camponeses passaram a depender de bens
importados; e sempre que isso acontecia, multiplicavamse as queixas. Os produtores rurais julgavam-se sempre
enganados porque, da forma como viam as coisas, os
intermediários eram sempre desonestos. Afinal, eles
compravam barato e vendiam caro, sem realizar nenhum
tipo de trabalho verdadeiro, isto é, muscular. Por esse
motivo, a maioria da população mundial ainda está
imperfeitamente reconciliada com a participação nas
trocas com base nas cidades que governam a economia
global de hoje. Um item fundamental da agenda política
dos próximos séculos será a possibilidade ou não de
persuadir a maioria da humanidade, com argumentos
racionais e benefícios demonstrados, a aceitar uma
modo comercial de vida, ou se ela vai apoiar tentativas
violentas de impor sua idéia de justiça aos intermediários
através da intervenção política no mercado.
O fato elementar é que os modos tradicionais já não
são mais viáveis na maior parte do mundo. Em quase
toda a região rural de Ásia, África e América Latina,
os jovens defrontam-se com escolhas difíceis entre um
cultivo mais intensivo de pequenos lotes de terra, abrir
novos campos ao cultivo, migrar para as cidades ou viver
apelando para algum tipo de violência predatória.
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2. Os jovens irrequietos
Este ensaio examinará os problemas de violência
que afligem os estados liberais e democráticos de nosso
tempo, mas eu gostaria primeiro de definir uma outra
forma de violência organizada que desempenhou um
grande papel no passado e mostra sinais de reviver nos
dias de hoje. Tenho em mente o que os historiadores da
Europa medieval costumam indicar com a palavra alemã
Gefolgschaft. Ela se refere a um grupo de jovens do sexo
masculino, desligados da sociedade civil, que fazem o
juramento de seguir um determinado líder, e vivem da
pilhagem das vizinhanças, seja negociando pagamentos
por proteção, seja rapinando e pilhando sem peias. Esses
grupos tornaram-se poderosos na sociedade alemã nos
primeiros séculos da cristandade e estiveram por trás da
criação do feudalismo, quando os assaltantes vikings,
organizados segundo o mesmo princípio, tiveram de ser
derrotados por estruturas de defesa locais mais eficientes
do que os lavradores e as autoridades do império
carolíngio podiam montar.
Bandos similares de jovens irrequietos seguiram
primeiro Saul e depois Davi para criar a monarquia
hebraica. A narrativa bíblica de Samuel II e Reis I
oferece um retrato vivido da relação ambígua que surgiu
entre os lideres estabelecidos da sociedade — donos de
propriedades, sacerdotes e juizes como Samuel — e os
homens armados que se uniram a Saul e Davi, expulsando
os forasteiros, mas exigindo também contribuições que
logo se tornaram impostos burocraticamente coletados.
Bandos semelhantes surgiram em muitas outras
sociedades, simplesmente porque os jovens são com
muita freqüência irrequietos. A rebelião contra a
autoridade paterna é provavelmente inerente à chegada
à maturidade sexual. Contudo, quando a terra fértil ou
outros recursos já são de outros, os jovens não podem
formar de imediato família. A espera pela transferência
de campos e propriedades da geração mais velha para
seus herdeiros só funciona para um filho e uma filha.
Isso significa que sempre surgem problemas quando
a população cresce de tal forma que vários jovens têm
de se encaixar em um espaço onde antes vivia apenas
um casal adulto. O aumento da população ajudou
provavelmente na criação da monarquia hebraica, como
mais tarde provocou as Gefolgschaften alemãs e os ataques
dos vikings.
Outros inumeráveis bandos de jovens surgiram em
reação à obstrução do acesso ao status pleno de adulto
que ocorria sempre que a população crescia e não
se encontravam imediatamente novos recursos para
www.braudel.org.br

sustentar novas famílias. O recurso à violência, na
verdade, constituía uma resposta ecologicamente eficaz
para aliviar as pressões demográficas, pois aqueles que
empunhavam a espada morriam pela espada, como diz a
Bíblia, ou então conseguiam tomar novos recursos para si
próprios e para aquelas sociedades adultas que entravam
em acordo com eles, negociando taxas de proteção de
algum tipo. O desenlace era de enorme importância
política, pois, em geral, os estados com história registrada
foram criados por Gefolgschaften extraordinariamente
bem sucedidas.
A epopéia de Gilgamesh, um dos documentos mais
antigos da história, mostra por exemplo, que a monarquia
começou na Mesopotâmia quando Gilgamesh e os de
sua laia conquistaram o poder recrutando famílias de
guerreiros das margens da sociedade, tal como os chefes
hebreus e germânicos fizeram mais tarde. Não sabemos
sobre os astecas e incas, mas suspeito que por trás de
seus sistemas de comando imperial ocorreram processos
semelhantes. No que se refere à Eurásia, depois de
cerca de 875 a.C., quando foi inventada a cavalaria, os
bandos de conquistadores mais bem sucedidos vieram
dos cavaleiros nômades das estepes. Sua mobilidade
permitia que concentrassem força superior quase sempre
que quisessem; somente uma força de cavalaria ligeira
comparável podia ter esperanças de se opor a eles em
campo aberto.
Existem, é claro, uns poucos exemplos de estados
civilizados que surgiram não através da conquista do
exterior ou da usurpação por uma Gefolgschaft recrutada
internamente. A união de parentes ou de vizinhos para
uma defesa mais eficaz está por trás do surgimento das
cidades-estados da Grécia clássica, por exemplo. Alguns
outros casos podem ser identificados como, por exemplo,
no norte da Índia, à época de Buda, ou nos cantões
suíços, durante o século XIII. Essa alternativa não era
trivial. O exemplo religioso de Gautama Buda adquiriu
seu poder de transformar o mundo porque, em larga
medida, ele baseou a comunidade de seus seguidores
nas repúblicas autônomas de sua juventude. E o ideal
grego (e romano) de liberdade, exigindo uma cidadania
igual, ativa e participativa, forneceu o modelo para os
revolucionários americanos e franceses do século XVIII.
Tendo em vista que somos herdeiros e seguidores
daquele ideal, talvez sejamos tentados a tomá-lo como
uma norma para a vida pública. Mas, na verdade, não
é esse o caso. A maioria dos homens, na maior parte do
tempo, foi governada por estrangeiros e intrusos, cuja
BRAUDEL PAPERS 0

legitimidade
política
dependia
da
força armada que
procedia,
direta
ou indiretamente, de
Gefolgschaften que eram
posteriormente transformadas em guardas reais ou
exércitos permanentes.
A violência e o Estado moderno
Ao refletir sobre a imensa variedade
de comportamentos locais, podemos
discernir três formas básicas pelas quais os
seres humanos tentaram organizar e controlar a violência
no passado. A primeira foi através da ação comunitária
local. A segunda foi com o governo burocratizado em
sociedades mais complexas. A terceira foi com a criação
do moderno estado-nação.
Quando as pessoas viviam em grupos pequenos,
autônomos e tinham encontros apenas limitados com
forasteiros, havia duas opções: ou contavam com a ajuda
de parentes para ajudar na defesa deles e da propriedade,
ou podiam confiar na vizinhança, fazendo dos moradores
dos arredores aliados na manutenção da paz pública, tanto
contra indivíduos turbulentos da própria comunidade,
como contra invasores de fora. O apelo aos parentes
provocava disputas sangrentas entre famílias, clãs e tribos
rivais que, às vezes, perduravam por gerações. O apelo
à vizinhança aguçava os choques através das fronteiras
territoriais. Mas em ambos os casos, a necessidade de
cooperação contra inimigos de fora e a certeza do que
se esperava dos de dentro — velhos e jovens, homens
e mulheres — mantinha um nível muito alto de paz e
www.braudel.org.br

ordem
dentro
do próprio
grupo.
Nosso passado
evolucionário coloca os
seres humanos em sintonia
com esse tipo de solidariedade
de grupo pequeno. Ao longo da
pré-história, a sobrevivência humana
exigia uma cooperação firme e habitual
dentro dos limites de uma comunidade
primária e pequena, ao lado da suspeita e do medo,
senão hostilidade aberta, em relação a estranhos e
forasteiros. Ainda regredimos para esse comportamento
em situações de incerteza e medo agudos quando
os padrões civilizados da vida coletiva ameaçam se
romper. Mas a sociedade civilizada não poderia se basear
exclusivamente em comunidades primárias. A civilização
dependia das cidades, onde um número relativamente
grande de pessoas se reuniam, exercendo diferentes
ocupações e trocando bens e serviços. Portanto, era
necessário encontrar meios de tratar de forma pacífica e
previsível com os estranhos se as cidades e a civilização
quisessem florescer.
Essa necessidade foi satisfeita, depois de muita labuta,
com a invenção do governo burocratizado, exercendo o
monopólio (ou pelo menos a superioridade) da força
armada dentro das fronteiras de um estado territorial.
Os primórdios disso chegam ao terceiro milênio antes
de Cristo, com conquistadores como Sargão, o Grande,
de Acad; os historiadores têm devotado grande esforço
para elucidar as resultantes rivalidades entrelaçadas entre
estados e governantes ao longo do passado conhecido.
O monopólio burocratizado (ou mera superioridade)
da força armada dentro de um estado territorial era
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difícil de manter. Era preciso coletar impostos de gente
pouco disposta a pagar e as autoridades centrais tinham
dificuldade em controlar os barões e autoridades locais,
sempre tentados a interceptar a receita dos impostos de
seus distritos, privando assim as autoridades centrais dos
recursos necessários para manter forças armadas capazes
de sobrepujá-los.
Há uma outra forma excepcional de regime burocrático
que buscou explorar as vantagens da cooperação no
uso coletivo da violência — característico de algumas
comunidades primárias— numa escala territorial
ampliada. O resultado, proclamado ao mundo cm 1776
e renovado em 1789, foi um estado-nação de cidadãos
livres, iguais e fraternos. No contexto americano e
europeu, quando esse ideal surgiu pela primeira vez, os
novos estados-nações eram ou se tornaram seculares,
deixando assim de lado as divisões religiosas entre
os cidadãos. As diferenças de riqueza foram algumas
vezes perturbadoras no século XIX, mas no conjunto,
o patriotismo nacional prevaleceu sobre o interesse de
classe, a despeito de Marx.
Quase todo o mundo já adotou essa forma excepcional
de governo como um ideal, ainda que a prática em cada
lugar se distancie dos modelos europeu e americano
em maior ou menor grau. O problema que temos ao
nos ajustar às condições atuais de violência de nossas
cidades deve-se, em ampla medida, as expectativas
extraordinárias sobre o comportamento privado e oficial
embutidas nesse ideal, pois a democracia liberal alega
que transforma os cidadãos em proprietários do estado
através da urna, ao mesmo tempo em que converte os
governantes em servidores dos que os elegem.
A realidade, evidentemente, nunca se adequou
perfeitamente a esses princípios. Mas por mais de um
século após sua proclamação em Filadélfia, em 1776, e
sua reiteração ainda mais enfática em Paris, em 1793,
os estados-nações construídos segundo padrões liberais
e (mais ou menos) democráticos mostraram-se capazes
de mobilizar recursos para objetivos comuns com mais
eficiência do que outros governos, tanto na paz como na
guerra. O espetacular crescimento da riqueza e do poder
de países como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a
França persuadiram o resto do mundo a tentar seguir o
exemplo, na esperança de conseguir o mesmo sucesso
gozado por esses primeiros exemplares de autonomia
liberal.
Durante algum tempo, a crítica socialista da
desigualdade econômica desafiou o conceito mais
limitado de mera igualdade política e legal, mas os
fracassos econômicos da URSS, que se tornaram públicos
na década de 1980 e dilacerantes na de 1990, lançam
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dúvidas quanto à possibilidade de uma administração
burocrática eficiente de uma economia nacional. Seguiuse um abandono generalizado do ideal e da prática do
socialismo estatal, embora alguns países importantes
continuem pelo menos quase marxistas.
Mas onde quer que tenham procurado inspiração,
os países pobres do mundo têm-se desapontado com
os resultados de seus esforços em imitar e equiparar-se
às nações mais bem sucedidas do Ocidente. Na busca
de justiça, riqueza e poder, nem as prescrições liberais,
nem as socialistas parecem funcionar muito bem. Isso
também alimenta a violência urbana e enfraquece o
consenso pressuposto e exigido para a efetiva cooperação
em empreendimentos comuns, tanto privados quanto
públicos, que tornou um grupo pequeno de estadosnações tão bem sucedidos entre 1793 e 1945, ou mesmo
até 1973.
Se essa anatomia de como as sociedades humanas
administraram a violência está próxima da verdade,
isso significa que quando tentamos sustentar a ordem
pública numa população diversificada com a aplicação
legalmente controlada da violência por parte da polícia
e das forças armadas burocraticamente administradas
estamos, na verdade, andando a contrapelo do passado.
Isso é o que usualmente chamamos de progresso e não
é, portanto, absurdo ou condenado necessariamente
ao fracasso. Mas está fadado a ser difícil, uma vez que
importantes e duradouros impulsos e necessidades
humanos vão contra o ideal de ordem pública mantida
por uma burocracia da qual se espera que policie uma
ampla diversidade social. Quero dizer algumas palavras
sobre as dificuldades que essa aspiração enfrenta.
As cidades e a civilização
As cidades e a civilização sempre tiveram de lutar
com o problema de como reconciliar a ordem pública
e a comunidade com a necessidade de permitir que
algo como as comunidades primárias com as quais nos
desenvolvemos florescesse dentro de uma sociedade
maior e impessoal. Essa dificuldade perene é ainda mais
acentuada em nosso tempo pela decadência dramática
da educação e criação surgida com as mudanças nos
padrões do trabalho e da vida familiar. Nas aldeias
camponesas, o local de trabalho e de moradia é o
mesmo. As crianças começam a trabalhar junto com
os pais à medida que se tornam fisicamente capazes e
assim adquirem atitudes, conhecimentos e habilidades
adultas simplesmente crescendo, sem muita necessidade
de uma instrução formal e institucionalizada. Antes do
advento das fábricas e dos escritórios, as cidades também
compartilhavam desse tipo de criação, embora algumas
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ocupações, que exigiam alfabetização ou alguma outra
habilidade recôndita, sempre precisassem de escolas
especialmente organizadas.
Mas a partir do século XIX, em grande escala, fábricas,
minas e escritórios passaram a exigir que os homens
saíssem de casa para trabalhar; no século XX, quando
novas máquinas transformaram o serviço doméstico
numa ocupação de tempo parcial, as mulheres seguiram o
exemplo. A mudança nos padrões de trabalho, portanto,
atribuiu a criação das crianças, uma vez superada a
fase de desamparo dos primeiros anos, às escolas e à
sociedade de seus pares. Isso, por sua vez, abriu um novo
domínio para a cultura pop, disseminada pelos meios
de comunicação de massa e dirigida especialmente aos
adolescentes rebeldes e coortes levemente mais jovens ou
mais velhas.
Ainda não sabemos quais as conseqüências disso a
longo prazo para a sociedade civil. A contracultura
jovem talvez caia simplesmente no conformismo adulto,
como antigamente. Mas talvez seja difícil aprender
o conformismo e mais difícil ainda abraçá-lo com
verdadeira convicção. As atitudes e comportamentos
tradicionais estão frágeis, simplesmente porque a
transmissão informal de geração para geração tem sido
muito atenuada. Os eventos recentes na União Soviética
ilustram como a vida pública pode se tornar mutável
quando as tradições se enfraquecem. As fidelidades da
cidadania democrática e do patriotismo nacional não
estão necessariamente imunes a uma erosão comparável,
embora não se veja atualmente nos países ocidentais algo
tão drástico quanto a decadência da fé comunista As
pressões sobre as formas tradicionais de comportamento
cotidiano e comum complicam-se quando os migrantes
de aldeias remotas e pobres invadem as cidades na
esperança de melhores oportunidades devida. Por um
lado, esses migrantes trazem com eles o hábito do
trabalho duro combinado com expectativas econômicas
modestas derivadas de sua criação rural. Quando
encontram empregos de baixa qualificação adequados,
essas pessoas constituem uma força de trabalho de boa
vontade e podem impulsionar a expansão econômica, tal
como está acontecendo em partes do Sudeste Asiático.
Ao contrário, quando não há empregos em número
suficiente, é provável que se multipliquem as reações
socialmente destrutivas, entre elas, o apelo à violência.
Fatores complexos e compreendidos apenas
parcialmente afetam a taxa de criação de empregos para
imigrantes pouco qualificados nas cidades. De alguma
forma, eles sobrevivem, mesmo na ausência de emprego
regular nas fábricas. Se assim não fosse, o fluxo do campo
para a cidade não continuaria. Contudo, nada assegura
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uma adequação entre oferta e demanda de mão-deobra, e a intervenção política deliberada não costuma
produzir os resultados desejados ou esperados. O que
de fato acontece depende da energia e engenhosidade
dos indivíduos e famílias, que têm de aprender a abrir
caminho entre a aldeia onde cresceram e o ambiente
urbano no qual se encontram.
Nessas circunstâncias, o enfraquecimento das regras
tradicionais para ter uma boa vida abre as portas para
uma nova inventiva, especialmente entre os jovens.
Em particular, o rompimento das velhas tradições e
instituições convida à criação de novas comunidades
primárias, uma vez que somente pertencendo a grupos
primários os indivíduos podem ter orientação prática
para fazer escolhas em relação ao comportamento
cotidiano e, com o apoio de seus companheiros, dar
sentido e direção a suas vidas. Os grupos primários,
vivazes e eficazes que surgem em resposta a essas
necessidades, dividem-se em dois tipos contrastantes.
De um lado, a velha Gefolgschaft encontra sua expressão
moderna nas gangues de ruas e em comportamentos
criminosos bem organizados de diferentes maneiras. Do
outro, novas seitas religiosas emocionalmente vibrantes
buscam reconciliar seus membros com os sofrimentos e
desapontamentos da vida prometendo a reparação final
no Céu, ao mesmo tempo em que os confortam de várias
maneiras cotidianas e práticas.
Ambas as formas de reação às dificuldades e incertezas
são antigas e suas coexistência e competição penosas
nas cidades modernas são repetições de competições
similares em épocas do passado. Pode servir de conforto
para aqueles entre nós que temem e abominam a
violência saber que a resposta sectária e religiosa às
iniqüidade urbanas teve uma viabilidade muito maior
em tempos passados do que a violência da Gefolgschaft;
mas como foi apontado acima, a violência da juventude,
organizada sob as ordens de um chefe, desempenhou
uma papel muito presente na história política e pode-se
esperar que venha a desempenhá-lo novamente, sempre
que os instrumentos burocráticos para o cumprimento
da lei se desgastem.
Uma vez que meu tema é a violência em nossas
cidades, deixarei a resposta religiosa de lado e tratarei da
conexão entre a economia de mercado e o regime moral
das Gefolgschaften. Embora a maioria de nós deplore a
violência urbana e não goste do crime, precisamos nos dar
conta de que o recurso à violência armada traz vantagens
reais para os jovens que têm dificuldade em obter de
outra maneira, papéis adultos satisfatórios na sociedade
urbana. Primeiro e antes de mais nada, a violência oferece
uma chance de riqueza fácil através do simples roubo,
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ou mediante arranjos mais complicados para a venda
de substâncias ilegais e a coleta de taxas de proteção. O
roubo pode e é freqüentemente uma atividade individual
e anárquica, mas o tráfico de drogas exige um grau de
cooperação considerável com os fornecedores e as taxas
só podem ser coletadas por uma gangue organizada. A
ascensão dessas gangues criminosas é a principal razão
do aumento da violência urbana em todo o mundo.
Da mesma forma, elas constituem a principal expressão
contemporânea da velha atração pela alternativa da
Gefolgschaft à entrada pacífica na idade adulta.
Dessa forma, deveríamos reconhecer que suas atrações
não são apenas econômicas. A disciplina de uma gangue
exige obediência a um líder e lealdade de uns com os
outros. Esse código simples resolve os dilemas morais
de maneira simples e direta, tornando óbvio o que cada
membro deve fazer em quase todas as situações com

que se defronte. E tem a vantagem adicional de saciar
simultaneamente os impulsos hostis, orientando-os
contra a autoridade constituída e o público em geral.
Uma gama satisfatoriamente ampla de potencialidades
emocionais humanas encontra assim expressão,
indo do heroísmo e do auto-sacrifício em nome dos
companheiros até o comportamento mais brutal em
relação aos inimigos.
O status dentro das gangues de rua depende muito
da valentia pessoal e dos feitos de audácia. Isso também
dá espaço para os impulsos humanos e encontra pouca
expressão nas rotinas urbanas, com exceção dos esportes.
Ademais, a distribuição e redistribuição de dinheiro e
bens entre os membros de uma gangue depende mais do
status e da generosidade dadivosa do que de cálculos de
vantagem privada e do regateio de preços que prevalece
em trocas de mercado mais pacificas.

3. Façanhas, status e generosidade
Tanto quanto sei, os economistas têm dado pouca
atenção a realização de façanhas, status e generosidade
como alternativas ao modo de distribuição de bens do
mercado. Contudo, suspeito que, ao longo da história
humana, o que pode ser chamado de padrão heróico
de gestão econômica teve grande importância. Como
sistema econômico, o heroísmo envolve grande risco,
apropriação violenta, exibição conspícua, forte flutuação
de renda e distribuição extravagante de presentes para
reconhecer a valentia dos outros e assim manter a
Gefolgschaft. Seu recrudescimento na sociedade urbana
de nosso tempo deve ter um interesse não só prático
como teórico, ainda que as estatísticas oficiais que os
economistas gostam de usar dificilmente lancem luz
sobre o fluxo de recursos econômicos entre os membros
de gangues de criminosos.
Os façanhudos não estão ausentes do mundo dos
negócios. Alguns empresários e gerentes, por exemplo,
sentem satisfação ao tomar outras companhias através
da manipulação financeira hostil. Mais interessante é o
procedimento contrário, pelo qual negociadores astutos
dão presentes para as pessoas com quem negociam,
desafiando-os assim a dar a recíproca, concedendo-lhes
aquilo que estão pedindo. No passado, Marco Polo
abriu caminho através da Eurásia dessa maneira, dando
jóias aos potentados locais e recebendo presentes deles
em troca. Em vez de pechinchar, preferiu transformar
os governantes locais em seus devedores com gestos
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extravagantemente generosos, e prosperou dessa forma,
provocando-lhes uma generosidade complementar.
Uma inversão semelhante do estabelecimento do
preço de mercado conserva uni alcance considerável nos
tempos modernos, especialmente quando os empresários
precisam negociar com autoridades públicas. Seu papel
na distribuição de bens entre membros de uma gangue
não é, portanto, único. Bem ao contrário, a economia
política sempre deu campo para a distribuição de
presentes, uma vez que é assim que os lideres políticos
conseguem partidários. Desse ponto de vista, o líder de
uma gangue criminosa e o líder de um partido político
são farinha do mesmo saco, não obstante o quanto os
políticos detestem e procurem acabar com a violência
extra-legal que põe em cheque seu monopólio da força
legal.
A transição da situação de intruso criminoso que exerce
violência nas rachaduras da sociedade urbana para a do
exercício aberto do poder político é fácil. A ruptura da
administração burocrática de rotina abre imediatamente
a porta para que as gangues se tornem senhoras territoriais
das regiões da cidade que habitam. Lembro muito bem
como, no dia seguinte ao assassinato de Martin Luther
King em 1968, duas gangues da zona sul de Chicago
ratificaram uma trégua reunindo-se em Midway, ficando
face a face, com um espaço de cerca de 40 metros
entre elas, e enviando uma delegação para formalizar a
suspensão das hostilidades. As duas gangues ocuparam
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então as ruas de uma parte da cidade conhecida como
Woodlawn e durante a semana seguinte nenhum policial
de Chicago tentou atravessar os postos de controle que
elas estabeleceram ao longo de suas fronteiras. Durante
o dia, exigiam que os motoristas acendessem as luzes dos
carros como sinal de luto externo; comerciantes e outras
empresas da comunidade foram convidados a contribuir
com doações para a causa em troca de uma garantia de
proteção muito efetiva contra os saques e incêndios que
turbas enraivecidas promoviam em outras regiões da
cidade. Através de um acordo, depois de uma semana as
gangues abandonaram o fardo da administração local.
A polícia retornou e não demorou muito para que os
jovens retomassem sua velha rixa, provocando tiroteios
esporádicos nas ruas que tinham patrulhado com tanto
sucesso durante o momento de emergência cívica que o
assassinato de Martin Luther King tinha causado.
Esse episódio oferece um exemplo particularmente
vivido de como a disciplina e o comportamento das
gangues pode flutuar entre a oposição à autoridade
constituída e o exercício público da administração local.
Situações semelhantes abundam na história. “É preciso
um ladrão para pegar um ladrão”, diz um velho adágio
da língua inglesa. Os governos civilizados da Eurásia

protegiam periodicamente suas fronteiras contra os
atacantes das estepes seguindo essa política, contratando
algumas tribos para manter as outras à distância. Os
romanos aliciaram bárbaros com o mesmo propósito e
em tal quantidade que, no século V, os germânicos já
dominavam as fileiras dos exércitos de Roma, fazendo
da substituição da administração romana pela soberania
tribal germânica nas províncias ocidentais uma mudança
muito menor do que nossos livros escolares deixam
supor. Ou, para mencionar um exemplo mais moderno,
dos séculos XVIII e XIX, no Império Otomano, os
salteadores e a polícia tornaram-se intercambiáveis.
Quem era o quê dependia da política dos governantes
locais que, ao autorizar um grupo de homens armados
a patrulhar as estradas e coletar pedágios, convertiam
automaticamente seus rivais em bandidos, que viviam
fora da lei extorquindo doações do público. Bandos de
fora-da-lei, no devido tempo, participaram das revoltas
contra o estado otomano que criaram os governos
nacionais da Grécia e da Sérvia. Nos Balcãs, bandos de
guerrilheiros continuaram a flutuar entre a existência
legal e ilegal durante e depois da Segunda Guerra
Mundial, e continuam a agir na Bósnia de hoje.

A Epidemia da Violência no Brasil
A violência, incluindo suicídio, homicídio e
acidentes de trânsito, é a principal causa da
morte entre os 5 e 44 anos de idade, resultando
na morte de quase 850 mil brasileiros na
década de 1980. O número de homicídios no
Brasil aumentou 67,90 entre 1979 e 1988,
comparado a um aumento total da mortalidade
de apenas 17,2 %. O número de mortes violentas
nos estados populosos e urbanos de São Paulo e
Rio de Janeiro quase triplicou desde 1979. Na
Grande São Paulo, o número de homicídios nos
primeiros cinco meses de 1994 foi um quarto
maior que no mesmo período de 1993.

Grande São Paulo
Estado do Rio de Janeiro
Brasil
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4. Razão e violência
Entre razão e violência, consideradas por nós como
respectivamente o traço mais civilizado e a característica
mais primitiva do caráter humano, que relação podemos
ver? Enquanto aspectos do comportamento humano,
razão e violência estão inextricavelmente entrelaçadas e,
na verdade, são complementares, tal como o azeite e o
vinagre do tempero da salada ou o yin e yang da arte
e do pensamento chineses. Fundamentalmente, razão
e violência são ambas maneiras de expandir o lugar
do homem no ecossistema. A violência contra outras
formas de vida constitui nosso modo de vida. Isso temos
em comum com todos os outros animais. O que torna a
carreira do homem sobre a Terra diferente da dos outros
animais é que nossos poderes racionais nos permitem
inventar novas idéias e técnicas e acumular habilidades
ao longo das gerações com rapidez biologicamente sem
precedentes.
Pelo mesmo motivo, razão e violência são também
maneiras de expandir o papel ecológico de um grupo de
seres humanos às custas de outros grupos de homens.
É aqui que surge a verdadeira complicação, em larga
medida porque as fronteiras entre os grupos humanos são
infinitamente variáveis. Como uma pessoa decide quem
e o que ela é, acima do nível fisiológico da persistência
individual? Uma vez mais, razão e violência colaboram
na definição do “nós” em relação ao “eles”. A razão dá
forma e transmite todas crenças, tradições, habilidades e
linguagem compartilhadas que tornam “nós” diferentes
dos outros. A violência, aplicada aos de fora, os mantém
à distância e evita que eles contaminem ou destruam a
herança racional tal como foi peculiarmente elaborada
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dentro do grupo. Aplicada aos de dentro do grupo, a
violência também mantém a fidelidade de seus membros
ao punir os atos individuais de crime ou traição.
A questão de como razão e violência podem e devem
colaborar assume sua ressonância particular em nosso
tempo devido ao fato de que as fronteiras entre os grupos
que aspiram controlar nossa lealdade estão se apagando
com muita rapidez. O processo começou com a própria
civilização, pois as sociedades urbanas e civilizadas
colocaram persistentemente os estranhos face a face. As
variações em ocupação, habilidade e conhecimento, para
não mencionar a diversidade familiar, étnica e religiosa,
significaram que diferentes identidades competiram pela
lealdade dos indivíduos em cenários urbanos desde os
primórdios. A medida que as comunicações melhoraram
e se tornaram mais abrangentes, a confusão resultante
atingiu o campo, de forma que, no final do século XX,
todos nós nos confrontamos com uma multiplicidade
de identidades que se sobrepõem, com reivindicações
conflitantes em relação a nossa atenção e lealdade.
Isso nos coloca diante da nova tarefa de descobrir de
alguma forma quem somos numa época cada vez mais
cosmopolita e confusa. Somente respondendo a essa
questão sem ambigüidade poderíamos saber quando
e como usar razão e violência com consciência na
competição com outros grupos de seres humanos.
Quando se trata de responder à questão essencial —
quem somos nós? Como devemos distribuir violência e
razão entre -”nós” e “eles”? — o que acho que detecto
em meio a toda essa balbúrdia é uma bela e antiquada
tese-antítese hegeliana.
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A tese é totalmente familiar: é o extremamente bem
sucedido ideal liberal de cidadania secular e participatória
em um estado-nação, tal como proclamado em 1776 e,
de maneira mais retumbante, em 1789. Seu efeito mais
notável, como nas guerras da Revolução Francesa, foi
expandir enormemente o poder do estado ao exigir os
serviços dos cidadão para a guerra e outros objetivos
comuns.
Houve três conseqüências disso. A primeira foi a
exploração do poder dos estados-nações da Europa e da
América para construir ou expandir impérios na África,
Oceania e boa parte da Ásia. Depois, veio a capacidade
crescente de destruição das guerras entre os mesmos
estados europeus, cada vez mais poderosos, atingindo o
auge nas duas guerras mundiais. A terceira foi o contágio
do nacionalismo na Ásia e África, onde os povos locais
decidiram igualar e superar a riqueza e o poder europeus
e americanos, imitando a organização política de seus
estados nacionais.
Como digo, tudo isso é perfeitamente familiar. Mas
e a antítese? Ela continua amorfa e confusa, mas, tanto
quanto posso ver, três respostas conflitantes à questão
“quem sou eu”? ainda estão competindo com o antiquado
patriotismo nacional para se imporem entre nós.
Primeiro, temos a contracultura apolítica que parece
cada vez mais dominante entre os grupos juvenis.
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Quando os pais começaram a trabalhar fora de casa, as
escolas assumiram parte da tarefa de educar. Na verdade,
instituições especiais para transmitir a alfabetização para
os poucos cuja ocupação exigia tal habilidade são tão
antigas quanto a civilização. Porém, no século XIX,
quando ser alfabetizado ficou cada vez mais necessário, a
escola tornou-se compulsória. Essa foi uma das maneiras
mais eficazes que os estados-nações encontraram para
transformar em cidadãos leais à população sob sua
jurisdição. As escolas ainda têm esse efeito prático sobre
seus alunos.
Mas alguns jovens resistiram à alfabetização e um
bom número deles, influenciados pela cultura pop,
começou a aderir a algum tipo de revolta contra as
normas adultas e as lealdades públicas. A gratificação
instantânea é simplesmente incompatível com a ética do
trabalho rural que conformou a maioria das vidas no
passado.
Toma-se assim problemática a forma com que os
jovens rebeldes urbanos vão se encaixar, ou deixar de
se integrar, à sociedade adulta, à medida que a herança
rural desaparece e desejos irrefreáveis, sexuais ou de outro
tipo, ganham expressão mais freqüente e desinibida.
Não se pode considerar ponto pacífico a continuidade
dos papéis sociais, habilidades e atitudes que nos são
familiares. A tradição tornou-se frágil, dando súbitas
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e inesperadas voltas e reviravoltas na vida pública com
muito mais freqüência do que eu, por exemplo, posso
confortavelmente contemplar.
Por outro lado, os milhões de migrantes do
campo para a cidade mantêm vivos velhos hábitos de
trabalho e, nesse sentido, constituem uma influência
estabilizadora. Mas ironicamente, ao emigrarem para
outro pais, atravessando barreiras étnicas e linguísticas,
sua presença introduz ou exacerba um segundo desafio
ao ideal de uma nação de cidadãos livres e iguais. Ocorre
que os grupos étnicos e religiosos começam a disputar
espaço dentro de todos os estados-nações da Europa e da
América. Isso se deve óbvia, mas apenas parcialmente,
à aceleração da migração através de fronteiras culturais
a partir de 1945. Reflete também de que forma o ideal
de assimilação, que os construtores de nações outrora
tinham como certo, transformou-se em catástrofe
para os judeus da Europa durante a Segunda Guerra
Mundial. Além disso, o fracasso da sociedade americana
em assimilar com sucesso os cidadãos negros, mais de
um século depois da libertação ostensiva deles, em
1863, confirmou as limitações do velho ideal. Continua
obscuro saber se as afirmações de identidade coletiva e
direitos culturais especiais podem ser reconciliadas com
o ideal de cidadania participatória.
O pluralismo étnico e religioso e a autonomia para
comunidades separadas existia dentro dos antiquados
impérios do passado. No entanto, devido ao seu
pluralismo interno, esses estados não podiam mobilizar
toda a população para objetivos comuns, tal como os
estados-nações seculares eram capazes de fazer. Isso
parecia uma fraqueza fatal, ainda em 1991, quando a
União Soviética se desfez. Contudo, o que sai pela porta
da frente muitas vezes se esgueira de volta pela porta
dos fundos: nos países mais prósperos do mundo, com
exceção do Japão, as minorias étnicas e religiosas estão
afirmando uma consciência comum que as destaca, em
diferentes graus, do resto dos cidadãos. Se o resultado
for a multiplicação das fricções e impasses dos tipos que
enfraqueceram os impérios multi-étnicos do passado, o
estilo europeu de estado-nação perderá sua vantagem
sobre outras formas de estado. Ainda é cedo para sabê-lo
com certeza.
Ao mesmo tempo, solidariedades transnacionais
crescentes também estão solapando as outrora triunfantes
nações da terra. Isso afeta as classes dirigentes mais do
que as outras. As burocracias internacionais começaram
a proliferar, tanto governamentais, como na forma
de corporações internacionais. As profissões liberais
tornaram-se também mais internacionais, com tarifas
aéreas baratas e telefone e faz ainda mais baratos. Isso
www.braudel.org.br

ocorre até mesmo com os militares, outrora os arcanos do
patriotismo e das identidades nacionais separadas, como
atestam as estruturas de comando da OTAN, as forças
de paz da ONU e as numerosas escolas de treinamento
para oficiais estrangeiros que são mantidas pelos Estados
Unidos e outras nações lideres.
Que diferentes papéis para razão e violência podem
ser percebidos em meio a tal confusão? Contentar-me-ei
com três observações, todas exploratórias e especulativas,
mas as melhores que posso apresentar até agora.
Primeiro, parece-me claro que o triunfo do estado
nacional, e seu sucesso em burocratizar a violência
criando exércitos, marinhas e polícias profissionais, está
cada vez mais ameaçado. O apoio popular à polícia em
nossas cidades está longe de ser obtido. Comunidades
inteiras temem ou desconfiam dos policiais e vivem,
tanto quanto conseguem ousar, do outro lado da lei.
As forças armadas também parecem cada vez mais
isoladas dos cidadãos. Exércitos de massa de cidadãos
adestrados apressadamente, no estilo das revoluções
francesa e americana, estão obsoletos agora que armas
de alta tecnologia mandam no campo de batalha. Mas
os interesses dos soldados e marinheiros de carreira e
especializados estão potencialmente em conflito com os
de outros grupos da sociedade. Nessas circunstâncias, a
trajetória bem conhecida pela qual os soldados-cidadãos
de Roma tornaram-se primeiro profissionais de carreira
e depois, para proteger seu próprios interesses, apoiaram
líderes que destruíram a república, adquire uma nova e
infeliz ressonância.
As brechas crescentes entre a sociedade civil em
geral e os detentores da força legalmente sancionada
constituem um mau augúrio para a paz pública. De
maneira mais geral, parece haver um enfraquecimento
dos padrões comuns de comportamento, atribuível à
decadência da criação em família e à influência maligna
dos programas de televisão que resolvem a maioria dos
problemas humanos com mortes ficcionais violentas.
Esse tipo de programa certamente estimula os jovens
com dificuldade de se encaixarem nos papéis adultos a
resolverem seus problemas reais com revólveres reais e
balas reais. Pessoas desse tipo são relativamente pouco
numerosas, mergulhadas em drogas e raramente vivem
por muito tempo. Mas têm certamente uma vida
excitante e a chance de obter riqueza fácil. Ao pertencer
a uma gangue rigidamente disciplinada, eles também
podem gozar das vantagens psicológicas de participar
de uma comunidade primária. Dessa forma, podese argumentar que a carreira violenta dos caçadores e
coletadores contemporâneos em nossas cidades constitui
uma escolha racional de estilo de vida, reproduzindo da
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maneira mais próxima possível a forma de sociedade
com a qual estamos todos geneticamente afinados. Mas
não é certo que essas comunidades sejam biológica e
culturalmente auto-sustentáveis. No curto prazo, elas
são enormemente incômodas; a longo prazo, talvez
não subsistam, devido aos riscos auto-destrutivos que
correm e à paciência limitada dos outros em relação a um
comportamento que interfere seriamente nas atividades
mais pacíficas
Convivendo com a violência
As Gefolgschaften são parasitas da sociedade civil
e os princípios em que baseiam sua ação são difíceis
de reconciliar com as formas de comportamento
necessárias para a condução suave da economia de
mercado. Contudo, como os administradores civilizados
sabem desde o tempo de Gilgamesh, podem-se negociar
pagamentos por proteção, formal ou informalmente,
de forma a acomodar bandos predatórios dentro da
textura das economias de mercado urbanas. E como
os jovens irrequietos vêm mostrando desde tempos
ainda mais remotos, unir-se em bandos para exercer
violência coloca em risco a vida e a saúde, mas também
pode satisfazer necessidades não só psicológicas, como
práticas e materiais, talvez com mais eficácia do que o
comportamento pacífico e afável.
Creio que a violência das gangues não desaparecerá
tão cedo. Existe um número demasiado de jovens que
se desaponta ao tentar atingir um status satisfatório
de adulto. Isso, por sua vez, constitui um aspecto do
rompimento mais generalizado de regras definidas e
praticáveis do comportamento pessoal que permeia a
sociedade urbana moderna, dando ímpeto renovado
e alcance ampliado à rebeldia dos jovens. As seitas
religiosas e as gangues violentas são, até agora, as duas
formas mais importantes de reação da população.
Os detentores da autoridade pública necessária e
tradicionalmente sustentam seu poder e posição pela
força ou ameaça da força. A longo prazo, o que mantém
o equilíbrio entre o exercício legal e ilegal da força
depende de como a população em geral escolhe entre
formas rivais de governo. A amplitude crescente das
atividades dos grupos criminosos é, desse ponto de vista,
um indício do sentimento público ao ter de escolher
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entre guardas e ladrões, ou seja, entre os que detém a
violência oficial e os que exercem a violência privada.
Uma revolta contra os custos dos excessos do
exercício privado da violência pode servir para aumentar
a aprovação do uso da violência policial. A escolha entre
males foi o que a maioria da pessoas teve de enfrentar
no passado. A moderna política eleitoral e o ideal de
governo democrático não escapam provavelmente desse
velho dilema. Durante algum tempo, parecia que os
ideais de liberdade, igualdade e fraternidade poderiam
transcender o velho antagonismo entre governantes e
governados; mas a paz e a ordem doméstica só puderam
ser mantidas em uma base livre e voluntária na medida
em que a força foi raramente necessária porque os
cidadãos concordavam em relação à maioria dos aspectos
do comportamento cotidiano. Essa circunstância é cada
vez menos evidente nas cidades modernas, exceto talvez
no Japão. Em conseqüência, a ordem pública exige um
recurso mais freqüente à força e, sem consenso, o uso
legítimo da força por uma pessoa significa a opressão
de outra. Um novo consenso só poderia ser criado
implantando um novo ideal de forma tão firme e geral
que superasse as lealdades e identidades em competição.
A conversão generalizada poderia provocar uma tal
alteração das atitudes públicas, mas isso talvez não
contribua muito para diminuir a violência, uma vez que
os conversos realmente comprometidos não evitam a
compulsão quando a verdade e a virtude, tal como as
entendem, estão em jogo.
A violência é e sempre foi uma parte importante
da vida humana. Infelizmente, parece que a violência
civil continuará a existir e provavelmente crescerá até
que as atuais pressões demográficas e confusões morais
desapareçam no passado, dando lugar a um conjunto
diferente de problemas que irão perturbar as gerações
futuras. A história da humanidade é assim. Problemas
insolúveis sempre existiram. E quando se encontra uma
solução — como o estado-nação liberal e democrático
parecia ser — logo surgem efeitos colaterais inesperados
para atrapalhar novamente as esperanças e expectativas.
Não existem soluções rápidas e fáceis. As pessoas
sempre conviveram com a violência. Teremos que
conviver também, tentando minimizar seus custos e
impactos na medida do possível.
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5. A violência no Brasil
Robert M. Levine
A violência vem crescendo no Brasil, inchando como
uma ferida infeccionada. Ela está vencendo as débeis
restrições institucionais da lei e da justiça. Poucos dos
milhares de homicídios das últimas três décadas foram a
julgamento. Para um número estimado de um milhão de
crimes graves cometidos por ano no território brasileiro,
havia 345 mil mandatos de prisão não-cumpridos
em 1993. Criminosos e autoridades abusivas agem
impunemente.
Depois do massacre de 110 presos durante a revolta
do presídio do Carandiru, ocorrido em São Paulo em
1992, os testemunhos encheram 10.800 páginas de
registros oficiais, mas a impunidade dos policiais que
trucidaram os prisioneiros desarmados e rendidos foi
confirmada. Há dois lados em todas essas histórias
sombrias. Mesmo quando as prisões são suficientemente
seguras, os detentos mandam em seu interior. Consta que
a Penitenciária de segurança máxima do Bangu, no Rio
de Janeiro, é controlada internamente por três gangues:
Comando Vermelho, Terceiro Comando e Falange Jacaré.
Enquanto a violência, tanto organizada quanto avulsa,
se multiplica, prevalece a regra institucional de que as
prisões são apenas para os pobres e desimportantes. O
governador da Paraíba ainda está em liberdade e no cargo,
um ano depois de entrar bêbado em um restaurante
cheio, sacar o revólver e atirar a queima roupa em seu
maior adversário político, diante de várias testemunhas.
A justiça brasileira é muito seletiva.
Os números não registram a impunidade com
que a violência se espalha, mas são indicadores úteis
do profundo vácuo institucional. O Brasil tem 7 mil
juízes para seus 150 milhões de habitantes; a Alemanha
tem 120 mil, para uma população de 80 milhões. O
Supremo Tribunal Federal, com 33 juízes, tem 34 mil
casos esperando julgamento. A polícia está igualmente
sobrecarregada: cada policial de São Paulo tem uma
média de 2 mil crimes não resolvidos para investigar.
Os juizes brasileiros têm direito a dois meses de férias
por ano; quando trabalham, sabe-se que alguns deles
vendem veredictos favoráveis a pessoas acusadas
de crimes, inclusive de tráfico de drogas. Um certo
juiz cobrou dez mil dólares apenas para atender um
advogado que pretendia um habeas corpus para seu
cliente, diretor de uma firma multinacional. Na outra

ponta do sistema, 95% dos presos não têm dinheiro
para contratar advogado. Os Estados Unidos, com 250
milhões de habitantes, tinham mais de um milhão na
prisão em 1993; o Brasil, tinha 126 mil, em celas feitas
para um total de 52 mil, e 175 mil condenados estavam
em liberdade por falta de espaço carcerário.
Enquanto isso, os ricos e poderosos se beneficiam de
uma lei peculiar ao Brasil: os suspeitos sem antecedentes
estão virtualmente isentos de prisão preventiva. Os dois
por cento dos acusados que podem pagar advogado
raramente são condenados. Pessoas com educação
superior têm direito a celas individuais e tratamento
especial. Não há pena de morte no país, mas milhares
de “suspeitos” são sumariamente executados pela polícia
militar e por justiceiros paramilitares. Com os tribunais
entupidos, os justiceiros ganham o apoio da opinião
pública.
Como William McNeill observa neste ensaio, a
violência organizada é tão antiga quanto a sociedade
humana. No Brasil colonial, as vilas isoladas sempre
sofreram as ameaças de assaltantes e bandidos de
estrada, que nunca tinham muito para roubar. A gente
do campo não tinha medo de sair à noite. Uma vez que
todos se conheciam, as mulheres estavam relativamente
a salvo de ataques sexuais, pois os estupradores seriam
logo identificados e punidos selvagemente. Mas com a
chegada das estradas pavimentadas e da diversificação
econômica, as coisas mudaram rapidamente. Quanto
melhores as estradas e maior a comunicação com lugares
outrora remotos, maior o medo de assalto, roubo e
morte.
A proteção proporcionada pelo isolamento rural
foi violada pela modernização. As autoridades centrais
encontraram novas maneiras de deter ou destruir a
diversidade. Os seguidores do líder carismático Antônio
Conselheiro, congregados na vila de Canudos, sertão da
Bahia, no final do século passado, foram rotulados de
fanáticos perigosos. O massacre que os destruiu foi louvado
como um ato de limpeza e unificação nacional, celebrado
com desfiles em várias cidades do país. Um dos clássicos
da literatura brasileira, Os Sertões, de Euclides da Cunha,
foi escrito com admiração contrariada pelas vítimas de
Canudos e em defesa da necessidade de consolidar a
autoridade do governo republicano. O massacre de

Robert M. Levine, membro do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, é um importante historiador do Brasil e diretor e Estudos Latino-Americanos
da Universidade de Miami. Sua obra mais recente é Vale of Tears: Revisiting the Canudos Massacre in Northeastern Brasil, 1893-1897.

www.braudel.org.br

BRAUDEL PAPERS 16

Canudos não foi conseqüência de desordem surgida das
profundezas da sociedade, mas da insegurança dos que
estavam no poder. Durante décadas, a intimidação e a
violência vinham sendo usadas para impor o controle
social. A violência pessoal era geralmente sofrida por
quem não tinha a proteção do status, das conexões
familiares ou da riqueza. Evidentemente, a violência
também era usada por indivíduos contra outros, e não
desproporcionalmente, pelos pobres.
As mudanças políticas e econômicas do final do século
XIX romperam os laços tradicionais do clientelismo no
nordeste e viram a violência irromper de várias formas.
Bandos de jovens vagavam pelo interior do Brasil, tal
como as Gefolgeshaften descritas por McNeill. Alguns
bandidos se acomodaram à nova estrutura de poder,
alinhando-se com facções políticas locais; outros
consideravam-se atores independentes, como se fossem
Robin Hoods defendendo os oprimidos, embora suas
ações não correspondessem ao que alardeavam. Deixando
de lado o romantismo, esse suposto banditismo social,
antes de ser uma manifestação de consciência ou conflito
social, constituía uma adaptação à estrutura de poder
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local. O cangaceiro Lampião negociou abertamente com
políticos e, em 1926, foi contratado por autoridades do
governo federal e estadual para perseguir e capturar os
guerrilheiros da Coluna Prestes, uma das manifestações
dos tenentes nacionalistas que se revoltaram contra o
governo civil da Primeira República. Menos patriota do
que prático, Lampião aceitou o trato de olho nas armas
que o governo oferecia. Da mesma forma, os traficantes
das favelas estabelecem padrões de cooperação com a
polícia e os políticos. As lições da história deveriam nos
ensinar a não nos surpreender com esse comportamento.
No entanto, trata-se de um teste de coesão da sociedade
organizada.
Um dos custos da inflação crônica e da desordem
política no Brasil é que o governo está perdendo a
capacidade de se defender e de proteger os cidadãos.
A proteção sempre teve o seu preço. Se os cidadãos se
dispuserem e tiverem capacidade para pagar esse preço e
exigirem que a proteção seja administrada dentro da lei,
isso envolverá decisões que darão forma e substância à
sociedade organizada.
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