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RESUMO

Diversos autores declaram que a partir da década de 1970 assistiríamos a um retorno do sujeito ou do 
agente social, ou seja, o agente, sua experiência e o sentido que ele daria à sua ação voltariam ao cenário 
acadêmico, em posição destacada, como objetos de ampliada figuração e aceitação, em especial nas ciên-
cias sociais, configurando uma situação divergente do que poderia ser visto até meados da década de 1960, 
quando os esquemas explicativos globais, fundados sobre determinações socioeconômicas, se encontravam 
em privilegiada posição. Com o declínio consensual destes últimos, vários esforços teriam se destacado na 
construção de teorias parciais, ocupandose de realidades fragmentárias (teorias de médio alcance). Desta 
retomada fariam parte perspectivas teóricas definidoras das contemporâneas ações de enfrentamento da 
violência e da criminalidade. Este estudo procura lançar luz sobre três perguntas: 1) Qual a amplitude 
explicativa/os limites das teorizações atualmente dominantes ou de expressão significativa para o enten-
dimento da gênese de práticas conflitantes com as normas sociais?; 2) Quais os pilares argumentativos a 
darem sustentação a estas teorizações ou às proposições destas decorrentes podem ser defendidos como 
pontuações legítimas, adequadas ou acertadas?; e 3) O histórico e generalizado fracasso no enfrentamento 
da gênese da ação violenta seria explicado pelo malogro na objetivação destas teorizações ou ainda se pode-
ria especular sobre diferentes fatores a figurar como explicações deste insucesso?

A distribuição desse arquivo (e de outros baseados nele) é livre, desde que seja citada a fonte.
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Atualmente, a consideração da violência enquanto multidimensional, multi-
causal e complexa aproxima-se do consenso. A definição desse conceito abarca 
um conjunto significativo de elementos. Para Athayde, Soares e Bill (2005), o 
termo violência pode ser entendido como um conjunto amplo e significativo 
de ações coletivas e individuais. Pode representar violações físicas, letais ou não, 
violações subjetivas, como agressão ou ofensa verbal, ou atitudes de indiferença 
com o sofrimento alheio. A realidade brasileira, sendo assim, seria emblemática 
na oferta exemplificativa de variações factuais vinculadas à idéia da violência. 
Exploração sexual, corrupção, impunidade, fome, desigualdade social podem, 
de alguma forma, ser classificadas como violência contra indivíduos parti-cula-
res ou contra a condição humana em geral, de acordo com o contexto de figu-
ração do discurso ou perspectiva adotada. Talvez em decorrência de sua ampli-
tude atual, ou da racionalização de sua percepção, a violência e a criminalidade 
têm mobilizado os mais variados setores da sociedade. Atualmente, ambos se 
estruturam como problemas de incidência indistinta, ou seja, independem, em 
termos fatoriais, de elementos, como classe social, raça, religião, sexo, estado 
civil etc. Nesse sentido, ironicamente, seriam democráticos.

Nas últimas décadas, psicólogos, cientistas sociais, profissionais da área da saú-
de pública, demógrafos, juristas, entre outros, vêm empreendendo significati-
vos esforços pleiteando o entendimento, ou incremento a este, do fenômeno 
da violência e da criminalidade etc. A violência e seus efeitos poten-cializados 
na população jovem têm, em especial, em grande medida, dominado a cena 
em vários campos acadêmicos. Estudos demográficos apontam uma continui-
dade na queda do peso da população jovem na estrutura etária geral da popu-
lação, já que desde a década de 1970 o Brasil tem passado por modificações 
significativas no padrão de fecundidade e mortalidade.

Estes estudos, em geral, revelam queda na taxa de fecundidade total e também 
modificações nos níveis e padrões da mortalidade. Conforme apresenta Ca-
margo (2002), as modificações referentes à mortalidade estariam relacionadas 
ao que os demógrafos denominam de transição epidemiológica. Tal processo 
se referiria às modificações nas principais causas de morte de uma população. 
Se até a década de 1970 as principais causas de morte da população brasileira 
estavam relacionadas às doenças infecciosas e parasitárias, a partir da década
de 1980 as doenças degenerativas e as causas externas passaram a ocupar papel-
central nesse processo. Ainda segundo Camargo (2002), em 1998 as doenças
cardiovasculares ocupariam o primeiro lugar nas causas de morte da população 
brasileira, seguidas pelas causas externas, com grande destaque para os homi-
cídios e acidentes de trânsito. Se por um lado a taxa global de mortalidade da 
população brasileira caiu de 633 para cada grupo de cem mil habitantes em 
1980 para 561 por cem mil habitantes em 2002, por outro, a taxa de morta-
lidade referente à população jovem aumentou de 128 para cada cem mil em 
1980 para 137 para cada cem mil em 2002. Além da elevação observada, essa 
taxa específica de mortalidade sofreu uma modificação estrutural que resultou 
num novo padrão de mortalidade juvenil. Da mesma forma que a taxa de 
mortalidade total passou pelo processo de transição epidemiológica, a taxa de 
mortalidade específica para o grupo etário de 15 a 24 anos também modificou 
seus níveis e padrão. Segundo Waiselfisz (2004), se até a década de 1960 as epi-
demias e doenças infecciosas eram as principais causas de morte entre os jovens 
e a população como um todo, em 1980 as causas externas eram responsáveis 
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por cerca de 52% das mortes dos jovens do país. Em 2002, esse percentual 
já chegava a 72%. Para o mesmo ano de 2002, no grupo da população cate-
gorizado como não-jovem, população de 0 a 14 anos e com 25 anos ou mais 
de idade, apenas 9% das mortes estavam associadas às causas externas. No 
interior do grupo das causas externas de morte, entre os jovens, em 2002, os 
homicídios corresponderam a 39% das ocorrências. Em alguns Estados, como 
Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, os homicídios foram 
responsáveis por mais da metade das mortes dos jovens. Conforme descrevem 
vários analistas, indicadores em números absolutos não são boas evidências 
empíricas, pois podem sofrer de um viés analítico denominado demografi-
camente de efeito de composição. Ou seja, assim como o número absoluto 
de homicídios no Brasil aumentou entre 1993 e 2002, a população brasileira 
também cresceu nesse período. Entretanto, se por um lado o crescimento da 
população brasileira nesse período foi cerca de 15%, por outro, o crescimento 
percentual do número de homicídios foi cerca de quatro vezes maior, algo em 
torno de 62%. Entre 1995 e 2002, a cada ano, o número de homicídios teria 
crescido cerca de 5% (WAISELFISZ, 2004).

Como se pode observar, entre 1993 e 2002 a taxa de homicídios no grupo 
etário de 15 a 24 anos, no Brasil, aumentou cerca de 58%. Enquanto em 
1993 a diferença entre a taxa de homicídios da população como um todo e 
a população jovem orbitava próximo a 14 pontos percentuais - 20,3 por cem 
mil habitantes para a população como um todo e 34,5 para a população de 15 
a 24 anos -, em 2002 essa diferença aproximou-se da duplicação, já que a taxa 
de homicídios teria ampliado para a população total cerca de 39%, enquanto 
que para a população jovem a ampliação teria sido de 58%, atingindo um 
patamar de 54,7 mortes para cada cem mil habitantes. Apesar da ampliação 
das taxas de homicídios, tanto para a população total como para a popula-
ção jovem, apresentar tendências de crescimento regular ao longo dos últimos 
10 anos, quando empreendida uma análise geográfica desagregada, percebe-se 
heterogeneidades significativas. Regiões e unidades da federação apresentam 
discrepâncias extremadas no que se refere às taxas de homicídios para o total 
da população e para a população jovem. 

Nos quatro estados da região Sudeste, bem como em outras unidades federati-
vas do país, houve um aumento substancial no número absoluto dos homicí-
dios no grupo etário de 15 a 24 anos. Já a taxa de homicídios permite compa-
rações entre regiões e unidades da federação, assim como comparações relativas 
a mudanças ao longo do tempo em uma mesma localidade. No que se refere 
à população como um todo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo apre-
sentam as maiores taxas de homicídios para cada grupo de cem mil habitantes. 
A situação da violência também pode ser apreendida em relação à mensuração 
dos homicídios exclusivamente entre jovens. Com relação à população de 15 a 
24 anos, as taxas de mortalidade específicas por homicídios são alarmantes. Em 
todos os estados e regiões há um crescimento substancial entre 1993 e 2002. 
Em Minas Gerais, por exemplo, essa taxa triplicou entre 1982 e 2002. 

Até a década de 1970, boa parte dos estudos sobre violência não a relacionavam 
com a criminalidade, em razão principalmente da falta de interesse público. 
Na década de 1980, teria ocorrido, em certo sentido, uma ruptura na forma 
de tratamento desse fenômeno, em especial na América Latina. Desde então, 
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tornou-se consensual entre os estudiosos, que sobre esta temática voltaram os 
olhos, o entendimento de que a violência se apresentaria à sociedade de forma 
multifacetada, multicausal e complexa. Apesar de avanços substanciais nas mais 
diversas esferas, entre as quais destacariam-se o aumento da escolaridade média 
dos brasileiros, a diminuição da mortalidade infantil e a diminuição de famílias 
vivendo em situações de extrema pobreza, nas duas últimas décadas do século 
XX as taxas de criminalidade e violência aumentaram substancialmente. Diante 
dessa constatação aparentemente paradoxal, cabe apresentar de que maneira 
alguns estudos apontam caminhos para desvelar as contradições e os enigmas 
que cercam o crescimento da violência urbana no Brasil e que, paralelamente, 
oferecem subsídios para a contestação do conjunto teórico que associava direta-
mente pobreza, violência e criminalidade. Se as evidências empíricas revelam de 
modo indiscutível a faixa etária das vítimas da matança generalizada que ocorre 
no Brasil desde o início dos anos de 1990, elas também revelam a concentração 
geográfica destas mortes nas vilas e favelas dos grandes centros urbanos. Além 
disso, boa parte dos homicídios cujas vítimas e algozes são os jovens pobres das 
vilas e favelas também está associada de alguma forma ao tráfico de drogas e ao 
uso de armas de fogo (CÁRDIA; PERES; SANTOS, 2006). 

A concentração dos homicídios em vi-las e favelas dos grandes centros urba-
nos durante muito tempo serviu como pilar argumentativo na explicação cau-
sal da criminalidade e da violência. Para muitos autores, uma vez diagnosticada 
a organização espacial da ocorrência de crimes e homicídios, e identificada a 
concentração em determinadas localidades, para além da simples constatação 
da interconexão com o tráfico de drogas e facilidade de acesso a armas de fogo, 
fazia-se necessária uma verificação ampliada de quais seriam os fatores estru-
turais que determinariam o surgimento, o desenvolvimento e a consolidação 
das altas taxas de criminalidade nessas localidades. Concomitantemente, a cada 
dia, perdem espaço teorizações que associam criminalidade e violência à po-
breza. Baseado na inconsistência teórica ou na insuficiência empírica da teoria 
da afinidade entre pobreza e crime, este argumento tem continuamente sido 
eclipsado (BEATO; REIS, 2000). Associado a isso, recentemente, um con-
junto substancial de pesquisadores opta pela substituição do foco genérico na 
pobreza pelo exame mais detalhado da articulação entre fatores sociais, econô-
micos e ambientais estruturantes das comunidades específicas em que o tráfico 
de drogas se instala para responder ao crescimento das taxas de criminalidade 
(NASCIMENTO, 2004). Sob esse prisma, a corrente teórica denominada de 
ecologia do crime oferece um conjunto sofisticado de explicações para esse fato. 
Dentre as perspectivas que trilham esse caminho epistemológico, figurariam, 
de forma destacada, a teoria da desorganização social e da eficácia coletiva.

 Assim como qualquer objeto social, a criminalidade e a violência ofereceriam 
um sem número de armadilhas se pleiteado e tentado seu entendimento. Se 
por um lado muitos estudiosos, em um passado não muito distante, acredita-
vam que as características sociais dos criminosos seriam indicadores de razoável 
confiabilidade para o entendimento da ação desviante e que a punição seria 
o imperativo básico para a manutenção da ordem, por outro, as explicações 
macrossociais poderiam encontrar obstáculos argumentativos consideráveis 
enquanto teorizações a objetivar a apreensão causal, por sustentarem sua ex-
plicação em propriedades coletivas, deixando de certo modo intocada a racio-
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nalidade e a individualidade dos sujeitos (NASCIMENTO, 2004). O que se 
denominou teoria da desorganização social, assim visto, pode ser entendido 
como uma tentativa de captar, sob a perspectiva sistêmica, de que maneira as 
dinâmicas históricas, culturais e econômicas dentro de determinadas comuni-
dades favoreceriam o surgimento, o desenvolvimento e a consolidação da cri-
minalidade. Os estudos que culminaram na construção da teoria da desorgani-
zação social tiveram origem na não pouco reverenciada e aplaudida Escola de 
Chicago, destacando-se, em sua formulação, os pesquisadores Clifford Shaw e 
Henry Mckay. Estes autores realizaram um amplo estudo na cidade de Chica-
go com o intuito de averiguar as possíveis causas das altas taxas de violência e 
criminalidade naquela localidade.

 A partir da pesquisa realizada, concluíram que a criminalidade violenta, na 
época da realização da pesquisa, se localizaria nos bairros pobres e deteriorados 
de Chicago. A partir desta constatação, os autores associaram o surgimento 
desses fenômenos à desorganização social e à dificuldade que essas comunida-
des apresentariam em conceber valores comuns e laços sociais. Esses elementos 
dificultariam o processo de controle efetivo do comportamento dos membros 
dessas comunidades. Além disso, na pesquisa também foi possível averiguar 
que as comunidades com alta incidência de criminalidade, além de serem mar-
cadas pela pobreza e deterioração, eram compostas por um conjunto significa-
tivo de minorias étnicas que, tendo condições, deixariam estes locais e fixariam 
residência em outros que apresentassem melhores condições de vivência. Po-
breza, degradação, alta rotatividade residencial e heterogeneidade étnica, para 
esses autores, compunham um quadro que impossibilitava o estabelecimento 
de valores e concepções de vida comuns. Em decorrência disso, nessas localida-
des, para eles, os mecanismos de controle social seriam frágeis, o que facilitaria, 
de certo modo, a elevação dos índices de criminalidade e violência. Nascimen-
to (2004) destaca que o raciocínio de Shaw e Mckay (1942) não propõe a 
correlação direta entre restrição econômica e surgimento do crime, mas que a 
urbanização desordenada e a pobreza gerariam a desorganização social, que por 
sua vez dificultaria a formação de laços de integração e coesão comunitários, 
impossibilitando um controle otimizado sobre o comportamento dos indiví-
duos, abrindo, assim, espaço para a ampliação da criminalidade e da violência. 
A incapacidade de regulação e controle do comportamento, para esses autores, 
seria a principal explicação para a concentração da violência e da criminalidade 
nas comunidades pobres e degradadas dos grandes centros urbanos. 

Segundo Nascimento (2004), objetivando o desenvolvimento e o aprimora-
mento dos construtos teóricos e analíticos abertos pelos teóricos da desorga-
nização social, outros autores desenvolveram o conceito de controle social, 
tratado de forma geral por Shaw e Mckay. Bursik e Grasmik (1995) relatam 
que a desorganização social operaria a favor da criminalidade e da violência 
na medida em que enfraqueceria as instâncias formais e informais de con-
trole social. Estes autores concebem o controle social dentro de comunida-
des específicas a partir de dois níveis. No nível primário, dentro dos grupos 
diretos de socialização, se destacaria o papel da família, dos amigos e outros 
tipos de grupos de afinidades. Já no nível secundário, o controle seria exercido 
por meio de instituições formais, como escolas, igrejas e associações. Segundo 
Bursik e Grasmik (1995), comunidades cujas taxas de rotatividade residencial 
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figuram elevadas apresentariam fragilidade nas instâncias privadas de controle 
social, representadas pelas famílias e redes de amigos e vizinhos. Do mesmo 
modo, para eles, localidades caracterizadas por ampliada heterogeneidade ét-
nica possuiriam laços “paroquiais”, representados pelas organizações comuni-
tárias, igrejas e escolas, restritos e vulneráveis. Além disso, no que se refere à 
relação dessas comunidades com as instâncias públicas, as duas desvan  agens 
descritas acima as impediriam de mobilizar recursos externos em prol das suas 
demandas. Em lugar de proporem a desorganização social como causa direta 
da elevada criminalidade e violência, estes autores sugerem que esta seria uma 
causa secundária. Em primeiro lugar, o que a desorganização social geraria seria 
um enfraquecimento das instituições responsáveis pelo processo de socializa-
ção e controle do comportamento individual. Em decorrência do esfacelamen-
to dessas instâncias regulatórias, as comunidades perderiam a capacidade de 
estabelecer valores comuns e de resolver objetivamente seus problemas, o que 
acarretaria a possibilidade de surgimento da criminalidade. Alinhada à teoria 
da desorganização social, e de certo modo como que a constituir-se como um 
seu desdobramento, figura a denominada teoria da eficácia coletiva. Segundo 
Nascimento (2004), essa corrente teórica se referiria à capacidade que tem as 
comunidades de estruturar um alto nível de coesão social, de confiança mútua 
e de atividades e ações voltadas para o bem comum. Em decorrência disso, 
o surgimento e a consolidação da criminalidade dentro de uma comunidade 
seria conseqüência da falha nesses processos e da incapacidade histórica e estru-
tural das comunidades de constituí-los.

Esse conceito de eficácia coletiva, apresentado por alguns pesquisadores no 
decorrer da década de 1980, teria forte vinculação com o estudo realiza-
do por Putnam (1996) acerca da discrepância de desempenho institucional 
entre o norte e o sul da Itália vista nas duas localidades após estas terem 
passado por um similar processo de descentralização administrativa. Grosso 
modo, esse autor constatou que, para além das questões institucionais, o 
desenvolvimento mais qualificado das províncias do norte da Itália estaria 
associado à cultura cívica, ao civismo e à cultura política. Do mesmo modo, 
o conceito de eficácia coletiva credita à incapacidade de estabelecimento 
de normas e valores comuns, amparado na fragilidade do capital social (di-
ficuldade de estabelecimento de confiança mútua, construção de redes de 
afinidades e amizades, participação voluntária em associações), a dificuldade 
de certas comunidades controlarem o comportamento dos indivíduos que 
a compõem e gerarem fortes mecanismos de coesão social. Em síntese, o 
que essas perspectivas indicam é que, ao serem analisados os elementos his-
tóricos, culturais, econômicos e sociais de determinadas comunidades em 
que prevalecessem altos índices de criminalidade e violência, percebe-se que 
mais do que associadas à característica de sujeitos singulares, a gênese do 
comportamento desviante estaria ligada a fatores estruturais e ambientais.

Diversos autores, entre eles Herzlich (1991), afirmam que a partir dos anos 
de 1970 assistiríamos a um retorno do sujeito ou do agente social. Ou seja, o 
agente, sua experiência e o sentido que ele daria à sua ação voltariam ao cenário 
acadêmico, em posição destacada, enquanto objetos de ampliada figuração e 
aceitação - em especial isso ocorreria nas ciências sociais, o que configuraria 
uma situação divergente do que poderia ser visto até meados da década de 
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1960, em que esquemas explicativos globais, fundados sobre determinações 
socioeconômicas, se encontravam em privilegiada posição. Com o declínio 
consensual destes últimos, vários esforços teriam se destacado na construção 
de teorias parciais, ocupando-se de realidades fragmentárias (teorias de médio 
alcance). Desta retomada, que teria acontecido ao se reabilitarem perspectivas 
teóricas, como a simmeliana e, principalmente, a weberiana, e que buscariam 
preencher lacunas e se esforçariam na formulação de hipóteses novas para pro-
blemas antigos, fariam parte, acreditamos, as perspectivas teóricas definidoras 
das contemporâneas ações de enfrentamento da violência e da criminalidade, 
as quais neste artigo encetaremos. Neste estudo procuraremos responder, ainda 
que de modo apenas parcial e incompleto, a três perguntas: 1) Qual a amplitu-
de explicativa/os limites das teorizações atualmente dominantes ou de expres-
são significativa para o entendimento da gênese de práticas conflitantes com 
as normas sociais?; 2) Os pilares argumentativos a darem sustentação a estas 
teorizações ou às proposições destas decorrentes podem ser defendidos como 
pontuações legítimas, adequadas ou acertadas?; e 3) O histórico e generalizado 
fracasso no enfrentamento da gênese da ação violenta seria melhor, ou de modo 
acertado, explicado pelo malogro na objetivação destas teorizações considerada 
uma possível inaptidão explicativa destas, daí a ineficácia da aplicação prática 
de seus pressupostos; por uma objetivação imperfeita dos pressupostos destas 
teorizações, ou ainda poderia se especular diferentes fatores a figurar enquanto 
explicativas deste insucesso? O método seguido aqui é o de análise crítica do 
pensamento norteador das ações e das próprias ações de enfrentamento de 
situações de incômoda presença de violência e criminalidade.

Nas últimas décadas, talvez em razão de uma ampliação do medo ou de uma 
percepção da proximidade de objetos a objetivá-lo, talvez em razão de expe-
rimentação do medo e de insegurança por não poucos corpos, ou qualquer 
outra razão que se queira invocar, muitos olhares se fixaram sobre objetos, 
como a criminalidade, a violência etc. Muito se pensou, pesquisou, especulou, 
tentou, teorizou. Contudo, quando se pretendeu enfrentar ou medir forças em 
situações em que violência e criminalidade, de alguma, forma incomodavam, 
mesmo sob um entendimento benevolente, próximo à totalidade dos casos, 
fracassou-se. Ainda que algum sucesso possa ser apreendido em empresas que 
protagonizaram tentativas deste enfrentamento, quando muito, pode-se pen-
sar em parcial consecução de resultados pretendidos ou esperados, ou em um 
impacto inferior ao pretendido, na maioria dos casos de algum modo tendo 
presente a ação repressiva. As ações empreendidas, aqui passando a nos referir 
de modo destacado às experiências levadas a efeito no Brasil, para objetivar o 
enfrentamento da criminalidade, da violência etc., claro, assim como qualquer 
outra ação, não surgiram via inspiração isolada tempo-espacialmente. Ain-
da que não conscientes os protagonistas de sua dívida ideativa ou vinculação 
pretérita/contemporânea com idéias, teorizações, experiências e credos. Estes 
empenhos tomam posição e são estruturados com base em construtos analí-
ticos, argumentações e visões de mundo, em alguns casos bem delimitados 
ou figurantes, enquanto objetos ou problemas, em discussões acadêmicas de 
significativa importância e largo histórico.

Seja tomando como prisma o enfoque biopsicológico ou privilegiando fatores 
sociais, na maioria dos casos trata-se de entendimentos de certo modo vincu-
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lados às idéias de defesa social, eficácia coletiva e justificação ou racionalização 
de ações. A eficácia coletiva, desdobramento da teoria da desorganização social 
desenvolvida na década de 1940 por pesquisadores stadunidenses, segundo 
Nascimento (2004), caracteriza-se pelo destacado lugar concedido à capacida-
de/incapacidade de comunidades estruturarem um alto nível de coesão social, 
de confiança mútua e de atividades e ações voltadas para o bem comum, para 
o entendimento da criminalidade e da violência. A ampliação e a consolidação 
da criminalidade em uma comunidade seria, então, conseqüência de falhas 
nesses processos e da incapacidade histórica e estrutural destas. O conceito de 
capital social, desenvolvido a partir de meados da década de 1980, alinha-se 
a esta teoria. Para Baratta (2000, p. 42) a ideologia da defesa social é defini-
da fundamentalmente pela interatuação de seis princípios: 1) o princípio da 
legitimidade, em que o Estado, enquanto expressão da sociedade, seria o ator 
legitimado para a repressão da criminalidade; 2) o princípio do bem e do mal, 
em que o delito seria entendido enquanto um dano social; 3) o princípio de 
culpabilidade, entendido o delito enquanto expressão de uma atitude interior 
reprovável; 4) o princípio da finalidade ou da prevenção, em que a pena seria 
entendida enquanto não existente somente em função de retribuição ao dano 
sofrido, mas também à prevenção; 5) o princípio da igualdade: a criminalidade 
é a violação da lei penal e como tal é o comportamento de uma minoria des-
viante; e 6) o princípio do interesse social e do delito natural, em que seria en-
tendido que o núcleo central dos delitos definidos formalmente representariam 
uma ofensa de interesses fundamentais e de condições essenciais à existência 
social. Em síntese, o que estas teorizações sugerem é que elevados índices de 
criminalidade e violência seriam mais bem explicados se considerados elemen-
tos locais diretamente vinculados aos processos de socialização dos indivíduos 
e a fatores ambientais localizáveis e bem delimitados espaço temporalmente, 
fugindo a explicações macrossociais. Este empreendimento deve ser entendido 
como de postura reflexiva e vigilante no interior das movimentações que atual-
mente objetivam o enfrentamento de problemas ou das muitas conseqüências 
destes advindas a orbitar a violência e a criminalidade. Empenho a confrontar 
posturas teóricas e experiências práticas, mas pautado pelo diálogo, pela propo-
sição de alternativas e pela promoção de possibilidades redefinidoras.

Os pressupostos das iniciativas de prevenção e tentativas de contraponto à crimi-
nalidade e à violência, afinados com os princípios da ideologia da defesa social, 
eficácia coletiva e racionalidade da ação acima delineadas, centram-se na idéia de 
desvio ou deformação dos processos de socialização e da ação em conflito com 
a norma, como aprendido. Neste entendimento, a ação violenta ou criminosa 
é explicada pela ação ou coação de múltiplos fatores, por exemplo, enquanto 
oriunda de uma ação de rebelião, de identificação ou não-identificação, realiza-
ção ou não-realização, gênese de expectativas, encorajamento, recompensa. Os 
pressupostos das iniciativas de prevenção e tentativas de contraponto à crimi-
nalidade e à violência, afinados com os princípios da ideologia da defesa social, 
eficácia coletiva e racionalidade da ação acima delineadas, centram-se na idéia de 
desvio ou deformação dos processos de socialização e da ação em conflito com 
a norma, como aprendido. Neste entendimento, a ação violenta ou criminosa 
é explicada pela ação ou coação de múltiplos fatores, por exemplo, enquanto 
oriunda de uma ação de rebelião, de identificação ou não-identificação, realiza-
ção ou não-realização, gênese de expectativas, encorajamento, recompensa.
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Assim entendido, um indivíduo seria, para os partidários destas perspectivas, 
mais ou menos propenso à ação violenta ou criminosa devido à presença de 
determinados fatores ou à figuração potencializada de um ou mais deles em 
sua experiência socializadora. Com base neste entendimento, na maioria das 
vezes consciente, é que, na atualidade, seriam desenhados e propostos projetos 
e programas sociais de prevenção, nomeados ou não, da criminalidade. Pro-
gramas que discursam sobre a ação de interferência na influência de um meio 
social deficiente, vulnerável ou potencialmente desviante, propondo ações de 
ocupação de tempo livre, convivência em meio social em tese distante da nega-
tividade exemplar e discursiva do desvio à norma, de promoção de atividades 
de ensino/capacitação profissional, considerando a diminuição da distância 
entre o desejo e o meio de sua satisfação, a promoção de espaços e situações de 
satisfação de necessidades de afeto e atenção. Infelizmente, partilhando da per-
cepção de Barata (2000), não se pode com correção enxergar, em especial no 
Brasil, alternativas críticas, inovadoras, presentes em se tratando da percepção 
da criminalidade e da prevenção, mas, tão-somente, posicionamentos tangen-
ciais, modificações e aperfeiçoamentos destas teorizações, ainda que teorizações 
outras, advindas, principalmente, das ciências sociais tenham contraposto, de 
modo consistente, os pilares destas. De modo progressivo, o protagonismo do 
controle e a contraposição às ações de posicionamento oposto ou desviante às 
normas sociais vêm fixando-se e singularizando-se em instituições ou grupos, 
estatais ou não. Os sujeitos individualmente, ou a coletividade, desorganizada, 
quando não posta a movimentar-se por situações extraordinárias, perderiam 
espaço neste enfrentamento, entre outros motivos, pela desproporção, cada dia 
mais ampliada, entre o potencial de ação/contraposição diante de adversários, 
que fazem uso de meios mais eficazes de afirmação de sua vontade.

Nesse entendimento, o desvio seria definido como uma alternativa consciente 
ou não de ação em contraposição às normas estabelecidas. Nossa perspectiva se 
distancia, neste ponto, dessas teorizações. A ação desviante, mesmo criminosa, 
argumentamos, não teria existência em contraposição à ação em acordo com 
a norma. Sua objetivação caminharia junto à objetivação da ação conforme 
as normas sociais. A distância entre a ação desviante e a ação não-desviante, 
ainda que de repercussão e conseqüências amplamente diferenciadas, também 
quanto à amplitude, uma vez que diminuta, não poderia, em nossa opinião, 
adequadamente figurar como um pilar definidor de ações em enfrentamento 
a situações em que figurariam elevados índices de violência e criminalidade, 
advindo daí, talvez, seu incipiente sucesso.

A contraprova da adequação destas perspectivas enquanto explicação válida 
poderia ser apresentada em duas situações paradoxais: situação 1: inexistência 
de fatores facilitadores ou promotores, como acima entendidos, ou figuração 
minimalista destes e ação desviante do indivíduo; situação 2: figuração signi-
ficativa ou ampla de fatores facilitadores ou promotores e ação ou persistência 
em situação não-desviante de um indivíduo.

A impossibilidade da explicação final com base em um construto teórico sin-
gular, ou em reunião de construções teorizantes, em teses complementares, 
da gênese da contraposição normativa alinha-se em diapasão com a idéia de 
que elementos parcelares de verdade podem ser reunidos. Esta pode sintetizar-
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se em uma expressão explicativa satisfatória, ainda que não de todo ajustada, 
com cicatrizes ou necessidade de flexibilização de rigor analítico. Tais argu-
mentações complementares evidenciam, senão um questionável rendimento 
à explicação multicausal, o fracasso destas teorizações ao tentar explicar um 
fenômeno e servir de base a ações de prevenção.

Um outro ponto a ser destacado, se considerado o atual predomínio desta 
base explicativa, relativa à eficácia coletiva, à defesa social e à racionalização 
da ação, seria a redução do escopo de discussão vinculado às ações de enfren-
tamento das situações entendidas como ameaçadoras ligadas à violência e à 
criminalidade. Reduzindo a explicação ao universo micro, e daí formatando 
sua aplicação prática no sentido de prevenção e socorro, o entendimento da 
eficácia/ineficácia de ações objetivando a redução de índices de criminalidade 
e violência se restringiria à atuação profilática e pontual. Considerando que a 
reprodução, manutenção ou estabilização da reprodução de uma condição em 
que encontram-se elevados índices de violência e criminalidade estaria direta-
mente relacionada a formas determinantes macrossociais, como a manutenção 
de situações de uso e comércio de entorpecentes. Nessa perspectiva, o crime e a 
violência seriam apenas a ponta de um iceberg. A parte visível sendo explicada, 
com sucesso e alarde, por meio das idéias de racionalidade da ação etc. e, sob a 
água, uma imensa estrutura, na atualidade relegada ao ostracismo, responsável 
pela reprodução/manutenção de condições propiciadoras. Sob esta, ou estas 
perspectivas, o entendimento da violência permanece, ainda que sob nova rou-
pagem, externa aos processos de socialização, como simplificado desvio.

A ampliação das ações violentas ou contrárias ao socialmente entendido como 
correto, em especial quando registrado como amplamente recorrente em uma 
sociedade, indicaria transformações culturais profundas. Assim visto, seria no 
mínimo ingênuo esperar o sucesso, por exemplo, na prevenção à criminalida-
de ou na redução de índices de violência e criminalidade, de ações que ape-
nas superficialmente poderiam influir de modo profilático em uma pleiteada 
metanoia comportamental (centradas na idéia de que seria possível, uma vez 
considerado o credo na possibilidade da remodelagem comportamental, com-
pensar as deficiências ou inadequações advindas de processos de socialização). 
Imaginar que ações pontuais, como a ocupação de tempo livre apenas para, por 
exemplo, adolescentes, uma vez entendido ser este um grupamento vulnerável 
à entrada na criminalidade, ainda que exemplarmente empreendidas, diante de 
um processo contínuo e iniciado com o nascimento é, talvez, agir na certeza do 
insucesso. Mas seria preciso uma argumentação mais substancial para demons-
trar de uma forma mais rica o nosso argumento.

A ação violenta ou criminosa não teria lugar apenas em função de sua imagina-
da contraposição à ação em conformidade com o considerado correto de acor-
do com as normas sociais. Estes dois elementos seriam construtos artificiais, 
ou, se conveniente a invocação de Weber, tipos ideais. A suposição de que os 
sujeitos agiriam sempre a saltar de uma a outra ordem não nos parece acertada. 
Fins práticos, valores etc. orbitariam na massa cinzenta das possibilidades infi-
nitas de ação, somente podendo ser com razoável correção identificados como 
elementos de uma ou outra ordem mediante à invocação de outros construtos 
sociais, como a definição legal ou o senso comum. Os indivíduos são, e quanto 
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a isso não há dúvidas, mestres na arte de maleabilizar, interpretar, empreender
agrupamentos inéditos ou contraditórios. Nos referimos aqui à emergência 
de possibilidades de direcionamento da ação que nem de longe necessitariam 
ser reverenciados pela norma socialmente estabelecida ou fixada em termos 
legais. Propomos que a apreensão da gênese da ação violenta e criminosa não 
deve apoiar-se, ao menos de modo exclusivo ou principalmente em referência 
à ação conforme as normas sociais. Trata-se da construção de um complexo 
possibilitador das ações e condutas para cuja formação o embate entre certo 
e errado figuraria eclipsado. A gênese da ação violenta ou criminosa não seria 
corretamente explicada, assim visto, em nosso entendimento, recorrendo-se à 
idéia de ação desviante a partir da formação de uma particularização de inte-
resses dentro de padrões semelhantes de sociabilidade. Trata-se de deslocar a 
construção de sentido para a lógica de sua gênese.
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