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Introdução 
 

Este trabalho aborda o poder da violência do cotidiano, sobretudo o impacto da 
criminalidade nas relações sociais analisando o fenômeno das milícias (organizações de caráter 
privado no combate ao tráfico de drogas e que cobram proteção aos moradores deliberando 
ações que antes competiam apenas ao Estado) em bairros do município do Rio de Janeiro. Tal 
fenômeno influiu na explicação da segregação sócio-territorial no que diz respeito à reprodução 
das desigualdades sociais e na sociabilidade dos espaços populares.  

O impacto crescente do poder paralelo nos processos de organização, participação 
social e política nas comunidades de baixa renda do município do Rio de Janeiro levaram 
alguns pesquisadores a pensar que a saída para os conflitos apontava para o hobbesianismo 
social, ou seja, uma sociedade onde a segurança e a confiabilidade se reduzem ao estrito 
âmbito privado e os indivíduos são obrigados a defender a sua propriedade com a sua própria 
força, contribuindo para o surgimento de grupos armados que disputam um domínio territorial 
sobre algumas áreas da cidade.  

O fenômeno do crescimento da violência urbana e da criminalidade nas cidades latino-
americanas expõe questões estruturais e conjunturais do nosso continente e desafios a serem 
superados, na maioria dos países, por meio de estratégias internacionais de segurança pública, 
já apontada pelos estudiosos do tema. O crime organizado associado ao tráfico de drogas, ao 
comércio de armas, às ações das guerrilhas e do terrorismo fez diluir as fronteiras entre o 
interno e o externo, acirrando também os conflitos urbanos, principalmente em regiões onde o 
Estado perdeu o controle efetivo da manutenção da ordem pública.  

Nosso objetivo principal é observar como os moradores dos subúrbios cariocas 
percebem e definem a criminalidade, o banditismo e a violência em seus próprios termos. 
Perguntamo-nos como essas práticas constituem a vida social local de dois bairros da zona 
oeste do município do Rio de Janeiro, a saber, Guaratiba e Campo Grande. Esperamos resgatar 
o significado do bairro do ponto de vista de seus moradores; a construção da identidade local 
como um elemento aglutinador na estruturação dos elos que criam um sentimento coletivo de 
pertencimento a uma comunidade frente aos processos desestabilizadores da globalização da 
sociedade contemporânea. Por fim, estamos também avaliando o papel do poder público como 
garantidor dos direitos civis.  

No desenvolver desta pesquisa, utilizamos o método etnográfico, com observação 
participante, entrevistas com lideranças locais, análise de dados estatísticos sobre a 
criminalidade para esta área da cidade do Rio de Janeiro e bibliografia recente sobre o tema. 
Dada a dimensão territorial desses dois bairros, selecionamos comunidades específicas 
atingidas pelo fenômeno das milícias amplamente divulgado pela mídia. 

Decifrar os mecanismos que regem tal processo, compreender os anseios das 
populações marginalizadas dos subúrbios cariocas é importante para tornar a realidade nacional 
mais democrática, posto que o surgimento das milícias signifique o colapso da democracia a 
nível local.  

Na tentativa de compreender o recente impacto do poder paralelo nos bairros do 
subúrbio do município do Rio de Janeiro, dividiremos este artigo em quatro seções. Na 
primeira, ou item 1, nossa mirada visa a perceber o fenômeno como parte de uma destituição 
social e política cujas raízes remontam ao passado político clientelista da sociedade brasileira. 
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No item 2, argumentamos que os novos padrões de segregação espacial refletem no 
funcionamento da política local e apresentaremos o cenário das milícias nas comunidades de 
baixa renda selecionadas para este estudo, enfatizando a tradição histórica do clientelismo 
político típico da democracia brasileira em sua nova faceta vinculado às organizações 
criminosas que agem nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Em seguida, no item 3, 
analisaremos a segregação sócio-espacial como um fenômeno histórico marcado pela dispersão 
da população nos grandes centros urbanos, mas que assume novas configurações territoriais 
com a inserção, nestas áreas periféricas, de organizações de traficantes de drogas e o fenômeno 
das milícias. Em seguida, descreveremos a região em estudo e suas características históricas e 
socioeconômicas, enfatizando que as estatísticas atuais denunciam a ausência do Estado que 
poderia explicar as atuais disputas territoriais pelo crime organizado. Por fim, no item 4, 
apresentaremos algumas questões da filosofia política sobre a violência à luz do pensamento de 
Hannah Arendt, fundamental para o entendimento dos problemas societários contemporâneos, 
como o colapso da democracia. De fato, a tese que reforça esta nossa visão diz respeito à 
questão da ascendência do poder sobre a violência, formulada por Hannah Arendt. Esta 
asserção corrobora no entendimento de que a sociabilidade violenta não se circunscreve aos 
grupos marginalizados; se estende ao tecido social do qual todos partilhamos. A violência, 
como lembrou Arendt (1994:38), “aparece como o último recurso para conservar a estrutura do 
poder”. 

 
1. As milícias como destituição social e destituição política  

 
No caso da cidade do Rio de Janeiro, além das disputas territoriais que levam à 

vitimização dos moradores dos bairros do subúrbio, em uma demonstração de que “os 
excluídos da cidadania são mais vulneráveis aos efeitos mais cruéis da criminalidade violenta” 
(Soares, 1996:257), esses grupos “aproveitam-se de privilégios e prerrogativas inerentes aos 
cargos públicos exercidos pela maioria de seus integrantes, policiais e políticos com mandatos 
eletivos, infligindo na população um enorme sentimento de dominação, terror e descrédito 
pelos órgãos responsáveis pela aplicação da justiça e segurança pública”, de acordo com a 
análise do atual responsável pelas investigações da Delegacia de Repressão às Ações 
Criminosas Organizadas (DRACO).1 A manifestação desse fenômeno revela uma “destituição 
social e uma destituição política que se reforçam mutuamente” (Diniz, 1995:2), levando alguns 
autores a reavaliar o processo de consolidação democrática em nosso país. 

A garantia dos direitos civis é a base da democracia política e a violação desses direitos 
impostos às populações revelam a fragilidade do Estado. As milícias, em sua dimensão 
política, revelariam a formação de “dois brasis” sintetizados no caráter híbrido e contraditório 
institucional da nossa sociedade (Santos, 1993:100). A não-adoção de princípios democráticos 
ou a sua limitação social afetou consideravelmente a estruturação do poder político e, 
conseqüentemente, a atuação do Estado em cada área da cidade. 

O enraizamento destes grupos na figura de líderes políticos locais e/ou (ex) 
representantes do poder público, principalmente no setor de segurança pública, foi possível 
graças à reduzida “politização da sociedade”. Portanto, a atuação do Estado esteve 
condicionada a interpelação de grupos políticos locais através de relações tipicamente 
clientelísticas. Tal fato denuncia a “função privada da política“ que compreende a política 
como sendo apenas um instrumento para se atender a interesses privados e não como deveria 
ser, ou seja, de funcionar como uma arena de discussão da “coisa pública” em prol da 
coletividade.  

Em última instância, nosso objetivo nesta pesquisa (a partir da observação da reação 
das populações dos bairros periféricos a essas violações), é também avaliar o papel do poder 
público como garantidor dos direitos civis. Sobre este último ponto, muito já foi discutido na 

                                                 
1 Jornal O Globo, 04 de maio de 2008. 



3 
 

literatura sociológica, e chegou-se a uma conclusão (não hegemônica e talvez polêmica) de que 
o processo de democratização não garante a superação da criminalidade: a criminalidade 
violenta “indicaria transformações culturais intensamente profundas e a forma de uma 
sociabilidade radicalmente nova que a teoria social tem muita dificuldade de apreender, na 
medida em que aponta para uma visão de mundo que lhe é exterior” (Machado da Silva, 
1999:8). 

A crer no autor, pensamos que os estudos dos bairros e suas populações forneceriam 
indícios para a construção de uma interpretação capaz de apontar essa “nova” forma de 
sociabilidade percebida pelo momento de “desconcentração da violência” em que vivemos. 
Embora o desafio maior apontado pelo autor seja o de “descobrir como os agentes do crime 
violento formulam as justificativas de seu comportamento e quais os significados culturais que 
eles expressam” (Machado da Silva, 1999:9), nossa intenção nesta pesquisa é bem mais 
modesta, mesmo que enuncie a problematização de processos societários contemporâneos. 

Nossos atores sociais são os moradores dos bairros periféricos da zona oeste do 
município do Rio de Janeiro e nosso objetivo precípuo é ouvir suas falas; perceber como se 
vive e reage à violência urbana em áreas marginalizadas, compreendendo o bairro e a 
comunidade de baixa renda como uma instância reveladora de sociabilidades reflexivas frente 
às relações sociais desconcertantes da contemporaneidade. 

Ressaltamos nossa opção por não apresentar aqui os discursos dos moradores em seu 
cotidiano marginalizado. Ao longo do texto, procuraremos enfatizar as representações sobre a 
violência compartilhadas pela comunidade, as dinâmicas locais, as identidades e sociabilidades 
em construção. Partimos do pressuposto de que as lideranças comunitárias locais poderiam 
responder melhor ao tema da pesquisa, tendo em vista as dificuldades nas negociações para se 
realizar uma pesquisa nas favelas cariocas e manter contato direto e cotidiano com os seus 
moradores. Por isso, escolhemos as associações de moradores como locus privilegiado para a 
observação participante; para uma análise das representações sociais sobre o bairro: dos 
sentimentos, valores, percepções e reações em relação à violência, vivenciados pelos membros 
dessas entidades. 

No plano dos valores, observamos de imediato, nas primeiras entrevistas realizadas, 
certa tolerância com as milícias (compreendidas como parte do esforço do controle do tráfico 
de drogas e demais delitos a ele associados), e que os moradores evitavam a mediação da 
polícia (que muitas vezes nem chega a estas localidades), o que nos sugere a fragilidade dos 
valores democráticos na sociedade brasileira, sobretudo em relação aos direitos civis.  

Observamos que o nível de participação popular na região de estudo é muito baixo; em 
geral, cabe às lideranças comunitárias realizar as mediações entre as várias instâncias de poder 
na comunidade, bem como a representação a nível externo nos campos jurídico e político. 
Portanto, essas pessoas detêm um saber “em primeira mão” construído na experiência cotidiana 
pautada nas relações sociais no interior da comunidade. Elas também se destacaram pelo 
interesse em contar sua história de vida e a de seu bairro. 

Neste aspecto, também estamos resgatando o significado do bairro do ponto de vista de 
seus moradores; a construção da identidade local como um elemento aglutinador na 
estruturação dos elos que criam um sentimento coletivo de pertencimento a uma comunidade 
frente aos processos desestabilizadores da globalização da sociedade contemporânea. 

A cidade do Rio de Janeiro tem sido um referencial empírico importante para a 
investigação dos impactos sócio-espaciais da violência ou do crime organizado (do tráfico de 
drogas ao atual controle das milícias nas favelas cariocas). O Censo Demográfico do IBGE de 
2000 revelou que a população do município voltou a crescer, com uma taxa de crescimento 
médio anual de 1,32%, ligeiramente inferior as taxas dos anos 1960/70 e 1980, quando a cidade 
alcançou índices maiores. A dispersão histórica que resultou no processo de segregação 
residencial ainda persiste ou, em termos mais atuais, a fragmentação do tecido sócio-espacial 
da cidade reflete o crescimento das desigualdades econômicas e sociais. No caso em questão, 
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os espaços segregados passam a ser objeto de territorialização por parte do crime organizado e, 
para o caso que nos interessa, do atual fenômeno das milícias. 

Chegamos a algumas conclusões: a) o fenômeno das milícias tem contribuído ainda 
mais para o isolamento sócio-territorial e cultural destes bairros periféricos, aumentando o 
estigma social dos moradores; b) as referências as milícias nas falas dos moradores não são 
simples metáforas ou repetições de termos amplamente divulgados pela mídia: são relatos de 
uma experiência de convívio direto com a violência imposta pela organização do tráfico, das 
milícias e da repressão policial e, sobretudo, da ausência do Estado; c) a emergência de uma a 
sociabilidade violenta não se circunscreve aos grupos marginalizados, se estende ao tecido 
social do qual todos partilhamos; d) o processo de democratização não garante a superação da 
criminalidade.  

Todavia, reconhecemos a complexidade da violência urbana como um problema social 
e salientamos que nossas reflexões aqui apresentadas são parciais e incompletas considerando-
se, sobretudo, o caráter preliminar da pesquisa em andamento. 

 
2. O cenário das milícias no Rio de Janeiro 

 
“A prática da violência, como toda ação, muda o mundo, mas a mudança mais 
provável é para um mundo mais violento”. Hannah Arendt, Sobre a Violência. 

 
Nos anos 1990 vivenciamos no Brasil uma “crise civilizacional” bastante complexa e 

desafiadora para a análise sociológica e política (Soares, 1996). Diariamente, a imprensa 
divulgava experiências trágicas e estatísticas imprevisíveis sobre a criminalidade no Rio de 
Janeiro e, em última análise, a disseminação da falência do Estado no controle da ordem social. 
Nas representações sobre a cidade do Rio de Janeiro era lugar comum a substituição do epíteto 
de “cidade maravilhosa” para o de “cidade violenta” ou ainda a “última estação do inferno” − 
idéias que consolidaram uma “cultura do medo”. 

Para isso também contribuíram as imagens amplamente divulgadas nos jornais 
populares das chacinas (da Candelária, de Vigário Geral, do Carandiru, etc.), de assassinatos, 
de corpos mutilados, torturados e localizados nos terrenos baldios dos subúrbios, cuja autoria 
dos crimes era praticamente impossível de identificar, segundo relatos policiais. 

Essas imagens do terror perpetuam o sentimento difuso do medo na sociedade 
brasileira; contraditoriamente, fornecem uma falsa imagem de segurança para alguns 
segmentos sociais porque os criminosos estariam sendo punidos. No entanto, acabam 
beneficiam as organizações criminosas como as milícias. Para Gizlene Neder, 
 

“(...) as imagens do terror garantem ao crime organizado controle político em áreas e territórios 
da cidade sabidamente obscuros e desconhecidos, porque estigmatizados e discriminados 
socialmente, o que, sem dúvida, garante uma margem bastante grande de ação e movimentação 
a este poder paralelo ao Estado (e suas instituições)” (Neder, 1994:22). 

 
O poder da imagem, das imagens da barbárie, por analogia, falam daquilo que 

realmente aconteceu. A visão dos corpos torturados nas fotografias dos jornais populares 
funciona como mensagens com destinatário certo cujo significado último é a morte. Portanto, a 
população pobre torna-se vítima da ação de vários tipos de banditismo social. 

Diante do quadro apresentado — onde as instituições democráticas liberais em pleno 
declínio não satisfazem as mínimas necessidades da população —, o poder paralelo se instaura 
nas comunidades de baixa renda deliberando ações que antes competiam apenas ao Estado. 
Neste cenário marcado pela emergência de “ideologias individualistas com pouco ou nenhum 
compromisso com idéias de reciprocidade e justiça social” (Velho, 1996:19), surgem as 
milícias — grupos paramilitares fortemente armados integrados por policiais e ex-policiais, 
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agentes de segurança, bombeiros —, atuando no combate ao tráfico de drogas e cobrando 
serviços urbanos antes inacessíveis aos moradores dos bairros da periferia. 

Os serviços de transporte coletivo, os sistemas da Internet e da televisão a cabo, até 
mesmo a energia elétrica e o gás encanado, são inacessíveis aos moradores das favelas, de 
alguns conjuntos habitacionais, de loteamentos irregulares localizados nos bairros pobres e 
periféricos da cidade do Rio de Janeiro. O transporte público — ônibus, metrô e até mesmo os 
trens urbanos, muitas vezes não alcançam os bairros da antiga zona rural da cidade. 

Modo geral, as políticas voltadas para as áreas mais carentes têm estimulado o 
clientelismo em toda sorte de relações sociais. A política clientelista no Brasil remonta aos 
primórdios de sua formação enquanto Estado e nação. Vitor Nunes Leal (1997) no clássico 
Coronelismo, enchada e voto, discorreu sobre os elementos chaves para o entendimento deste 
estilo político de governar. Mostrou que as relações sociais na colônia não mudaram no 
Império e se reordenaram para os mesmos fins na República. Isso impediu uma efetiva 
participação popular e bloqueou o avanço das classes medianas interessadas em manter seu 
statos quo. A classe dominante restava a dominação a todo custo. 

No Rio de Janeiro em particular, o poder junto às instituições democráticas na 
República Velha era disputado entre as elites que representava a aristocracia rural desde o 
Império e não lograram a possibilidade de manter seu legado trocando agora votos por favores. 
Esse favorecimento da elite local da cidade do Rio de Janeiro foi criando, aos poucos, políticos 
locais que se pronunciavam como porta vozes do povo junto às instituições, as quais nunca 
pensariam em se aproximar. A lógica dos favorecimentos e do clientelismo logo se tornou 
parte da cultura política do país. É importante atentar para o fato que os políticos que mais se 
aproximavam do povo (que eram e ainda hoje são os vereadores e deputados) constituem as 
verdadeiras lideranças locais que, com o intuito de fazer a ponte entre o povo e o poder 
institucional, na verdade revelam um embargo para a aproximação da classe popular com a 
oligarquia dominante. 

Ao exemplo do coronelismo da velha República, alguns vereadores e deputados 
estaduais contemporâneos têm suas milícias para defender suas regalias e sua clientela. Na 
velha República, os coronéis reuniam grupos de pistoleiros para fazer a ronda no latifúndio. 
Estes pistoleiros muitas vezes faziam as cobranças dos serviços prestados nas terras do senhor 
coronel. No nordeste, essas milícias foram se transformando em cangaceiros à medida que 
estes perdiam seus mandões e compadrios por disputas e outras razões. 

O nosso sistema político e nossas instituições acabaram criando uma enorme 
dependência nessa relação indecorosa de poder. Falar em nome de uma incipiente democracia 
como sendo a melhor saída ao regime autoritário é objeto de retórica de todos os políticos que 
se encontram atuando neste contexto. 

 
2.1 A política local: os “políticos de bairro” e as políticas públicas 

 
Os novos padrões de segregação espacial refletem no funcionamento da política local e, 

deste modo, podemos dizer que as lideranças locais exercem papel fundamental no cenário 
brasileiro. Os “políticos de bairro” exercem uma política no estilo low profile fomentando a 
subserviência e a apatia da população das periferias urbanas. 

No Rio de Janeiro, especificamente, os políticos de bairro tiveram seu ápice no período 
do governador Chagas Freitas que incentivou esta prática para garantir o seu governo. O 
chaguismo, segundo Eli Diniz (1982), é determinante para entendermos as praticas clientelistas 
no Rio de Janeiro. Vejamos, brevemente, alguns traços de sua história, as permanências e 
inflexões de alguns desses valores na cultura política carioca, e que ainda tem repercussões no 
tempo presente. 

O chaguismo toma força no partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no 
período de 1965 a 1979. A carreira política de Chagas Freitas começa na eleição de 1954 para a 
câmara de deputados e vai até 1983. Com o fim do seu segundo mandato como governo 
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estadual, construiu junto a seus seguidores uma intima relação com o poder, que redefiniu o 
perfil político do Rio de Janeiro e do Brasil ao longo de mais de quarenta anos.2 

Chagas Freitas terá em suas mãos um importante órgão informativo: o Jornal O Dia. 
Ascenderá de jornalista a diretor do jornal, arrefecendo sempre a máquina política com noticias 
sobre suas candidaturas e feitos dos seus seguidores nas suas respectivas localidades. Máquina 
política é assunto recorrente nas ciências políticas e na sociologia. Robert Merton, citado por 
Eli Diniz (1982) dizia que as máquinas políticas humanizavam e personalizavam a assistência 
nos setores da população, integrando-se ao corpo social; dependia para sua sobrevivência da 
lealdade dos partidários e da garantia dos votos da comunidade. Segundo este autor, um 
território fértil para a atuação das máquinas políticas é constituído de “baixo índice de acesso 
as leis” e “alto grau de centralização privada do poder”. A máquina serviria como um remédio 
para aplacar a dispersão constitucional dos poderes em Estados em processo de formalização e 
aperfeiçoamento burocrático. 

A política low profile (pequena política que se desenvolve em espaços reduzidos) de 
Chagas Freitas e seu grupo de vereadores e deputados, por muito tempo ocultou a importância 
de Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio de janeiro, onde se localiza o sub-bairro do 
Mendanha e a favela da Carobinha (uma das áreas de nosso estudo de caso), pois era de suma 
importância não revelar as realidades do maior reduto eleitoral da zona oeste, ou melhor, da 
cidade do Rio de Janeiro — fato que ficou apurado na eleição de Leonel Brizola em 1982 (fim 
do chaguismo), cujo desempenho eleitoral foi notável na região. A zona oeste ficou sob os 
holofotes midiáticos e revelou seus reais problemas e deficiências. A partir daí, Campo Grande 
e Guaratiba deixaram de serem considerados bairros afastados da área central da cidade para se 
tornar referência nos sucessivos pleitos eleitorais estaduais e municipais. 

De fato, nos dias de hoje, os políticos que partilhavam da velha “política das bicas 
d’àguas” não conseguem prosperar em mão única. Torna-se cada vez mais difícil àquele que 
não cumpre com seus propósitos de campanha voltar a se reeleger. Então, o jogo político faz-se 
com a atualização das novas demandas das comunidades de baixa renda. Esta nova clientela 
não se sujeita a ser apenas usada como reduto eleitoral; essas populações estão mais exigentes 
com seus vereadores, compreendem-se como participantes. As altíssimas taxas de desemprego, 
apesar do atual anúncio de crescimento econômico, ainda são preocupantes. As políticas de 
reparação e ações do governo federal de combate às desigualdades sociais trazem a ilusão do 
pertencimento social. 

Verificamos que nas últimas três legislaturas houve uma progressiva substituição da 
elite política da região. Muitos desses novos parlamentares investiram em ações sociais e 
organismos de apoio a comunidade — um fac-símile da política de redução de danos adotada 
pelo governo federal —, fornecendo a população serviços de saúde, creches comunitárias e 
organizando pontos de cultura. Em meio à despolitização da população, o papel do político 
local ainda é bastante confortável, apesar de significativas mudanças ocorridas ao longo do 
tempo. 

As milícias multiplicam-se como forma de investimento destes políticos na área da 
segurança pública exatamente onde o Estado não atua ou o faz precariamente. Os políticos 
profissionais de hoje também são controladores de seu eleitorado, mas correm mais risco de 
perder seus mandatos que os mandões de outrora. Por fim, a compreensão do crime organizado 
leva-nos a considerar que “tanto sua estrutura empresarial quanto sua inserção política seguiu a 
tradicional lógica familística de formação da clientela” (Machado da Silva,1999:9). Contudo, 
mesmo que os laços familiares não sejam tão fortes, as milícias também podem ser 

                                                 
2 Chagas Freitas estudou na Faculdade Nacional de Direito pelos idos de 1930. A universidade foi importante para 
a sua formação política, pois as questões políticas faziam parte do cotidiano acadêmico e muito se discutia sobre 
as alternativas ao modelo liberal. Grandes nomes da política brasileira estudaram com ele, inclusive Carlos 
Lacerda que será seu maior rival. 
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interpretadas como um fenômeno que indica uma forma de vida organizada e a destituição dos 
valores democráticos na sociedade brasileira. 
 

3. A segregação social dos excluídos 
 
Trata-se da segregação social dos excluídos, por meio de uma cartografia urbana dividida em 
zonas selvagens e civilizadas (...). As selvagens são as zonas do Estado de natureza hobbesiano. 
As civilizadas são as zonas do contrato social; vivem sob a constante ameaça das selvagens. 
Para se defender, tornam-se castelos neofeudais, enclaves fortificados que caracterizam as 
novas formas de segregação urbana. Nas zonas civilizadas, o Estado age democraticamente, 
como protetor, ainda que muitas vezes ineficaz ou não confiável. Nas selvagens, age 
fascistamente, como Estado predador, sem nenhuma veleidade de observância, mesmo aparente 
do Direito. (Boaventura de Souza Santos, 1998). 

 
É consenso entre os pesquisadores a afirmação da histórica ausência do Estado em 

relação aos investimentos urbanos, sobretudo no que diz respeito à administração das áreas 
periféricas das grandes cidades. O controle social do Estado desde a implantação da República 
e no entendimento da chamada “questão social” foi marcado por mecanismos de repressão 
social, diferenciando os espaços urbanos entre regiões periféricas e centrais. Os vários planos 
de urbanização sempre expulsaram os pobres do centro da cidade do Rio de Janeiro, embora os 
instrumentos de urbanização não necessariamente sejam excludentes. Nestes termos, 
considerando a evolução urbana do Rio de Janeiro, a cidade cresce para a zona oeste, região 
limite da cidade e que ocupa quase 60% do município.  

Diante de um quadro em que a dinâmica da globalização e do neoliberalismo impede a 
produção da cidadania, um autor como Boaventura de Souza Santos (1998) propôs o termo 
apartheid social para definir a crise do contrato social. A complexidade dos problemas vividos 
pelas grandes metrópoles contemporâneas desafiou os pesquisadores e, desde os anos 1990, 
novos termos têm surgido para explicar a violência urbana, a segregação sócio-espacial e o 
esvaziamento econômico de algumas regiões, como “cidade partida”, “cidade dividida”, 
“cidade em pedaços”, “cidade de muros”, sendo o Rio de Janeiro considerado como “a última 
estação do inferno”, como dito anteriormente. Nestes termos, a cidade pode então ser definida 
como o espaço da história e da cultura. Aprendê-la em sua trajetória como objeto sociológico 
significa reconhecer um organismo complexo em permanente transformação, fruto dos 
movimentos contraditórios que contrabalançam e se combinam na intricada rede das relações 
sociais. 

Especialmente no caso da cidade do Rio de Janeiro, algumas imagens e narrativas 
construídas ao longo dos anos, na melhor das tradições literária e antropológica, ganharam 
foros de verdade. Impossível ignorar os fluxos midiáticos que reforçam a idéia da violência 
social irradiada. Tomada em seu conjunto, por exemplo, a obra do escritor Rubem Fonseca 
deixa transparecer um repertório de concepções negativas sobre a vida social do Rio de Janeiro 
tida como fragmentada e incivil. O espaço urbano associado ao “caos” e ao “inferno” e a 
indivíduos alheios a qualquer legalidade instituída, frustra a utopia da cidade moderna, racional 
e democrática. 

 
“Toda a população moradora das favelas passou a ser vista como composta por bandidos ou quase 
bandidos, em razão da minoria que integra os bandos armados. Emparedada, vive uma vida sob 
cerco. De um lado pela violência criminal e policial que desestabiliza a sociabilidade em seus 
territórios de moradia (e de trabalho, para muitos) e dificulta o prosseguimento regular das 
interações nas diferentes localidades. De outro lado, o medo e a desconfiança generalizados das 
camadas mais abastadas da cidade obrigam os moradores de favelas a um esforço prévio de 
demonstrar ser ‘pessoa (ou grupo) de bem’, a fim de ganhar a confiança do Outro” (Machado Silva, 
2008:14).  
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Aqui, cabe lembrar a pergunta de Ítalo Calvino, em Cidades invisíveis: “quem ou o que, 
no meio do inferno, não é inferno?” Este julgamento se desdobra como ameaça da barbárie. 
Por outro lado, as imersões dos antropólogos no universo marginal e transgressor dos grandes 
centros urbanos confirmam a possibilidade de estarmos a um passo da entropia, vivendo nos 
limites de um espaço incivilizado. O fenômeno das milícias justifica tal acepção. 

A cidade capitalista cumpre uma função que é a reprodução das relações sociais de 
produção; tornou-se a instância niveladora do pacto social coletivo. Desde o século XIX, cada 
vez mais as divisões e funções econômicas das cidades segregam os seus habitantes (em termos 
de renda e localização geográfica). As áreas citadinas começaram a especializar-se e a 
diferenciar-se uma das outras. Os indivíduos foram impelidos a uma vida agressiva nas 
cidades, reduzidos à força do trabalho.  

Novos olhares diferenciados sobre a eficácia das ações governamentais sobre as favelas 
têm colocado em questão se a favela é tratada como uma “comunidade” de fato. O ex-
governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, em entrevista declarou que era necessário o 
controle de natalidade nestas “comunidades” e que as ações invasivas da polícia militar nas 
mesmas, apesar das mortes e dos transtornos em toda a comunidade, eram necessárias e 
prudentes, pois garantiria a ordem. Vale lembrar que anteriormente, o ex-prefeito César Maia 
já havia dito que as milícias atuantes nestas áreas periféricas eram autodefesas comunitárias. 
            Patricia Birmam (2008:99-114) ao indagar se favela é comunidade, faz uma analogia 
entre as iniciativas governamentais e o tipo de política associada com a real necessidade da 
comunidade definindo como “política de eugenia” a ação governamental utilizada por Sergio 
Cabral: “o que o governador destaca é essencialmente uma proposta de tratamento 
epidemiológico da população favelada, que é coerente com o atributo através do qual ele a 
identifica: ‘uma fabrica de marginais’”. 
              Outra pesquisadora assevera que as “classes perigosas” que se encontram dentro 
destas comunidades, são resultado da “desigualdade na distribuição de riscos” que é 
“exponenciada pela desigualdade social e segmentação sócio-espacial do território urbano” 
(Leite, 2008:121). Segundo Márcia Leite, “o ‘lado sombrio’ da modernidade, que se contrapõe 
ao ‘lado da oportunidade’ traduzida nas idéias de progresso e de uma ordem social feliz e mais 
segura enfatizadas pelos clássicos, consiste precisamente na exponenciação dos perigos e riscos 
associados ao desenvolvimento da tecnologia, as catástrofes naturais e ao desemprego 
estrutural”. Os riscos alvejam as classes menos abastadas e assolam as classes mais pobres, 
criando uma espécie de sub-cidadania.  

Em qualquer cidade, pode-se perceber nitidamente a reestruturação contemporânea da 
geografia capitalista: bairros residenciais, bairros industriais, áreas portuárias, áreas de 
comércio, as periferias e suas favelas, consideradas desde os anos 1980 como Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS). Esse novo instrumento de zoneamento urbano reconhece novas 
dinâmicas sócio-territoriais decorrentes da desigualdade social, da concentração de renda e da 
pobreza urbana  geradores de conflitos entre a sociedade e o Estado.  

Sabe-se que algumas regiões são estigmatizadas por gerarem imagens conflitantes da 
vida social como a falta de habitação, a pobreza, a criminalidade, a ausência de serviços e 
políticas públicas. Isso acontece ao mesmo tempo em que outras áreas são valorizadas naquilo 
que as fazem expressar um alto padrão social de vida: condomínios protegidos; clubes priveé; 
parques e áreas de lazer cuidadosamente produzido; espaços para feiras e convenções; amplos 
shoppings centers; vias expressas para aeroportos; enfim, bairros com completa infra-estrutura, 
prédios de escritórios, torres comerciais, hotéis de luxo e moradias extremamente valorizadas 
no mercado imobiliário. Essa nova organização espacial, fruto da expansão do capitalismo 
mundial, apresenta diferenciações nítidas que possibilitam compreender a modernização 
conservadora, excludente e atomizada da metrópole, a aderência entre a sociedade e os novos 
espaços criados e a reprodução da segregação social.  
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O efeito visível no interior das cidades são os “espaços incivilizados”, lugar da 
segregação urbana, dos excluídos da polis, como observaremos no item 4, através de uma 
mirada à filosofia política.  

 
3.1. Delimitação da Unidade Espacial de Observação 

a) Caracterização geral e localização geográfica 
 
O estado do Rio de Janeiro é o terceiro estado mais populoso do Brasil e sua população 

corresponde a 15.383.407 habitantes. Possuía o segundo maior PIB do país (em 2005), 
produzindo ao ano 338,2 bilhões de reais. A cidade do Rio de Janeiro é o maior município do 
estado, com 6.093.472 habitantes (contagem da população em 2007, IBGE), área de 1182,296 
km², e um PIB de 104.841.686 reais. É a segunda maior metrópole brasileira e responde por, 
aproximadamente, 30% da riqueza nacional. 
 
Figura 1 - Localização da Unidade de Observação. Mapa do Estado do Rio de Janeiro 

 
 
Figura 2 - Localização da Unidade de Observação em Destaque. Mapa do Município do 
Rio de Janeiro 
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O mapa acima (Figura 2) representa ao município do Rio de Janeiro, destacando os 
bairros de Campo Grande e Guaratiba, localizados na zona oeste da cidade. Estes bairros 
formavam as antigas freguesias rurais e sua ocupação é antiga, remontando ao período 
colonial. Atualmente, a Zona Oeste compreende a quase 60% do município do Rio de Janeiro 
(uma área de 84.738,52ha) e possui uma população de 2.116.797 habitantes. Interessante 
observar que a região ainda possui 50,37% de área natural. 

Guaratiba é uma área de preservação rural e ambiental, constituída pelos bairros de 
Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Guaratiba. No último Censo (2000), sua população 
totalizou 74.307 habitantes espalhados por 151,73km², e ainda apresenta um dos mais baixos 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), ocupando a 28ª posição em relação às 32 RA’s do 
município, acima apenas das regiões consideradas favelas como a Rocinha, Jacarezinho, Maré 
e Complexo do Alemão. Seu processo de integração (social, econômico, político e cultural) foi 
construído em torno da idéia de natureza, de “sertão carioca” e da vocação agrícola, ainda 
presente nos discursos sobre o desenvolvimento local. As velhas ruínas de engenhos de cana-
de-açúcar e fazendas de café convivem lado a lado com o moderno distrito industrial, 
localizado no entorno dos bairros de Campo Grande, Paciência, Palmares e Santa Cruz, 
construído a partir dos anos 1970. 

Em Campo Grande, encontra-se o sub-bairro do Mendanha, localizado à margem direita 
da Avenida Brasil (no sentido Centro-Santa Cruz), limitando-se ao norte com o município de 
Nova Iguaçú, a leste com os bairros de Bangu e Gericinó e a oeste com o Distrito Industrial de 
Campo Grande e, nesta área, o Batalhão de Toneleros da Marinha do Brasil. Sua área é de 
aproximadamente 2.000ha e cerca de 27 mil habitantes. A região tem sua origem no século 
XIX, da antiga Fazenda do Mendanha, pioneira na implantação da cultura do café e de onde 
saíram as matrizes dos maiores cafezais fluminenses que se expandiram pelo Vale da Paraíba 
até o litoral de São Paulo, enriquecendo estas regiões. Atualmente, a comunidade ali existente 
em nada reflete a riqueza de outrora dos ciclos econômicos da exportação do café e da laranja. 
Na área da baixada do Mendanha, vivem cerca de 840 famílias de pequenos agricultores que se 
dedicam ao cultivo de leguminosas, hortaliças e a fruticultura. No entanto, o adensamento 
populacional, causado pela abertura de vários loteamentos desde os anos 1960 pelo governo do 
estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, os abertos pela iniciativa privada, sobretudo pela 
grilagem de terras, com loteamentos irregulares e sem infra-estrutura, contribuíram para o atual 
estado de degradação ambiental e para o processo de favelização da região.  
 

b) Perfil socioeconômico 
 

De uma forma mais ampla, os bairros selecionados para esta pesquisa (Campo Grande e 
Guaratiba) pertencem a Área de Planejamento 5 (AP5), que correspondente à divisão 
administrativa da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. As tabelas apresentadas abaixo 
mostram um breve perfil socioeconômico desses bairros. 
 

 
 

Os bairros de Campo Grande e Guaratiba possuem uma extensa área territorial e baixa 
densidade demográfica. Entretanto, mesmo possuindo esta característica, estes bairros possuem 
reduzidos índices de qualidade de vida em relação às áreas centrais da cidade. 
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Os dados referentes ao IDH destes bairros, embora revelem um crescimento relativo, 
ainda comprovam a desigualdade social entre a região central e a sua periferia (constatado 
através da comparação com o IDH de Copacabana (0,956), e apenas acima das quatro áreas 
citadas anteriormente e consideradas como favelas). 
 

 
 

Os dados acima comprovam a baixa qualidade de vida da população destes bairros do 
subúrbio carioca, principalmente quando comparados aos dados referentes a bairros mais ricos 
da cidade como Copacabana, que ocupa a 11º posição no IDH da cidade com uma renda per 
capita de 1.623,42 evidenciando a enorme desigualdade sócio-espacial da cidade. 
 

 
 

Além de dados sobre o desenvolvimento humano, dados sobre desemprego e tempo de 
educação auxiliam na contextualização da situação de carência destes bairros. Enquanto a taxa 
de desemprego nestes bairros é em média de 18%, a de Copacabana é de 10%; enquanto o 
tempo médio de estudos em Campo Grande e Guaratiba é de 6 anos, em Copacabana é de 11 
anos de estudos. Nos dois bairros analisados, o percentual de pessoas que concluíram o Ensino 
Médio corresponde a 7% e, em Copacabana, a 47%. 
 

 
 

Os dados da Tabela 5 referem-se aos registros realizados pelas Delegacias 35ª (Legal) e 
43ª (Legal) que compõe a AISP 39 (Mapa 3). O somatório dos títulos agregados corresponde a 
1.981 registros para o mês de janeiro de 2008. Desagregando os dados por títulos, temos os 
seguintes números de ocorrências: Ameaças: 311; Estupro: 9; Extorsão: 3 (não foi registrado 
extorsão mediante seqüestro); Homicídio doloso: 26; Lesão corporal dolosa: 300; Pessoas 
desaparecidas: 17. Os dados permitem a comparação com o ano anterior para o mesmo 
período. Destaca-se o aumento em números absolutos dos delitos para os títulos agregados 
acima. Omitimos aqui os dados referentes às atividades policiais também divulgados nestas 
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estatísticas. Porém, em relação à atuação policial, os moradores apontaram como fator de 
insegurança o abuso de autoridade; as blitz; os confrontos com os traficantes; entrar em ação 
atirando e o excesso de violência e corrupção. Outro fator destacado é o sentimento de medo 
em relação aos confrontos entre os traficantes e os milicianos, sempre presentes na mídia. 

O mapa da segurança pública (Mapa 3) representa a divisão na zona oeste do município 
do Rio de Janeiro por Área Integrada de Segurança Pública (AISP), que corresponde às áreas 
geográficas para o planejamento da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Campo 
Grande e Guaratiba formam a AISP-39, cuja área de abrangência (que ultrapassa os limites 
desses bairros) é de 311,1 km², com uma população de 77.561 habitantes. Nesta região há duas 
Delegacias de Polícia e um Batalhão de Polícia Militar. 

 
Mapa 3 - Mapa da Área Integrada de Segurança Pública, 2007-2008 

 

 
4. A violência na filosofia política 
 

De certo que o aparecimento das milícias nos espaços antes controlados pelo trafico de 
drogas têm sua gênese no que poderíamos chamar de “privação de liberdade” e que a filosofia 
política poderia trazer contribuições valiosas no sentido de atualizar as questões do tempo 
presente. Por isso, retomar o pensamento de Hannah Arendt pode ser essencial para a 
compreensão de categorias do pensamento subjacentes a experiência do “vivido”.3 No entanto, 
esta proposição não poderá ser desenvolvida de modo aprofundado nos limites deste trabalho. 
Nossa proposta apenas pretende apontar para algumas questões que dizem respeito à violência 
presentes em A condição humana. 

Antes, é preciso observar que o estado de insegurança pública é tão intenso que a 
população local vê nestes grupos que oferecem serviços variados a possibilidade da cidadania, 
ou seja, a participação que lhes é dificultada pelo Estado capitalista. Há muito o Estado de 
bem-estar social entrou em colapso. O neoliberalismo surgiu como alternativa de buscarmos os 
últimos sinais das mãos invisíveis que controlam todo o sistema desgastado. As alternativas de 
subsistir vão deflagrando a impossibilidade da coexistência pacífica entre os destituídos de 
tudo e o Estado com sua doutrina liberal. 

                                                 
3 Ver a este respeito DUARTE, A.; LOPREATO, C., MAGALHÃES, M.B. (orgs.). A banalização da violência: a 
atualidade do pensamento de Hanhah Arendt. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004. Segundo resenha deste livro 
publicada por Natália Bueno Salgado, “(...)” Hannah Arendt se apresenta como uma referência importante para se 
pensar a democracia como um sistema que está além da organização institucional e representativa. Sua proposta 
desconcertante de ver o político, ao mesmo tempo em que limita e impede certos tipos de análises, fomenta 
aspectos sufocantes pela filosofia política, que se encontram à margem como os sentimentos, os excluídos, a 
resistência e a preocupação com a ética”, Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, maio/ago, ano/vol. 42; n.002, 
p.145. 
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Buscar soluções estanques numa situação generalizada só formaliza os errôneos 
caminhos tomados dentro do processo histórico. A convivência pacífica entre o Estado e os 
destituídos dos seus direitos vai sendo diluída como maquiagem que se desfaz com o tempo. A 
exposição das chagas é determinada pelos descaminhos das políticas publicas e a falácia dos 
governantes. 

Hannah Arendt em A Condição Humana assegura que a modernidade foi fruto de um 
“surto tão promissor e tão sem precedentes de atividade humana (...)” que terminará “na 
passividade mais mortal e estéril que a história jamais conheceu” (2004:336). As atividades 
humanas parecem que seguem a própria sorte. Vivemos hoje nesta sociedade como jamais em 
outro tempo, onde estamos longe da nossa própria existência humana, onde os mais refinados 
instrumentos “estão demasiados afastados de nós para fazer parte de nossa experiência”. 

Não com isso o homem esteja perdendo suas capacidades de fabricar, fazer, construir, 
mas este vem sendo limitado pelas circunstâncias criadas. Afastando-se de suas questões 
essenciais, o homem prejudica o pensar, o querer e o julgar — três atividades mentais básicas, 
segundo Arendt — e a compreensão de sua existência racional fica em segundo plano. Não 
devemos confundir as três atividades mentais básicas com as três atividades humanas 
fundamentais, que é o “labor”, o “trabalho” e a “ação”, condições básicas da vida do homem na 
terra. 

Segundo a filósofa, “o labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do 
corpo humano, cujo[s] crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio têm a ver com 
as necessidades vitais produzidas e introduzidas pelo labor no processo da vida. A condição 
humana do labor é a própria vida” Já o trabalho “é a atividade correspondente ao artificialismo 
da existência humana” e ainda “produz o mundo ‘artificial’ de coisas (...)”, sendo que “a 
condição humana do trabalho é a mundanidade”. E por fim a ação, que seria a “única atividade 
que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação de coisas ou matéria (...)” (Idem, 
p.15). 

Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a política: a ação é a 
condição humana da pluralidade. Se todos os homens não passassem de repetições de modelos, 
a ação seria um luxo desnecessário. Segundo Aristóteles o “bios polítikos” era constituído pela 
práxis (ação) e pelo discurso (lexis). A ação e o discurso a principio na polis grega era da 
mesma categoria. A violência, por isso, quando sem fundamentos, era pura violência, jamais 
poderia ter grandes resultados. Mesmo quando com o passar do tempo a ação e o discurso na 
polis começam a se distanciar e prenuncia o aparecimento da retórica, o ser político que vivia 
na polis decidia através da palavra e da persuasão, não através da violência. Para os gregos 
pressionar alguém mediante violência seria voltar aos modos pré-políticos típicos da vida fora 
da polis, ou seja, a violência remonta a um período anterior a polis onde o chefe da família 
imperava com poderes despóticos. 

Para Hannah Arendt os conceitos de “político” e de “social” são coisa díspares. A 
promoção do social surge, segundo a autora, misturando as esferas públicas e privadas, onde a 
esfera privada estava relacionada à família. A polis não violava a vida privada dos seus 
cidadãos. O lar decorria da necessidade, ou seja, do labor do homem para o suprimento e do 
labor da mulher para o parto. A polis era o lugar da liberdade: “a esfera da polis era a esfera da 
liberdade e se havia uma relação entre essas duas esferas era que a vitória sobre as 
necessidades da vida em família constituía a condição natural para a vida na polis” (Idem, 
p.40). 

Como dito anteriormente, Arendt propõe como fator preponderante para o 
entendimento das questões da modernidade a formulação das palavras “labor” e “trabalho” 
que, segundo a autora, são coisas díspares. A palavra labor jamais designa produto final, e 
conclui que existe um desprezo pelo labor, pois originalmente é “resultante da acirrada luta do 
homem contra a necessidade e de uma impaciência não menos forte em relação a todo esforço 
que não deixasse qualquer vestígio, qualquer monumento, qualquer grande obra digna de ser 
lembrada, generalizou-se à medida que as exigências da vida na polis consumia cada vez mais 
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o tempo dos cidadãos e com a ênfase em sua abstenção de qualquer atividade que não fosse 
política, até estender-se a tudo quanto exigisse esforço” (Idem, p.91). Ao contrario do que 
ocorreu nos tempos modernos, “a instituição da escravidão na antiguidade não foi uma forma 
de obter mão de obra barata, nem instrumento de exploração de lucro, mas sim a tentativa de 
excluir o labor das condições da vida humana” (Idem, p. 95).  

Já na modernidade o labor e o consumo caminham juntos; a subsistência guia tanto o 
labor quanto o consumo. Hannah Arendt chega a comparar os trabalhos de Hércules ao labor 
enfatizando as qualidades daquele em detrimento deste, contrapondo o esforço da mudança 
movido pela coragem e a implacável repetição. Os trabalhos de Hércules tinham em comum os 
grandes feitos.  

Hannah Arendt entende a política como a disputa por meio das palavras na vida 
pública, e remete as suas construções fundamentais ao período em que a filosofia e a política 
andavam juntas na polis grega. Neste sentido ela recupera a política como algo de valioso, ou 
seja, só através do fazer político o homem pode encontrar a liberdade. A ação política era feita 
de palavras e não de violência como nos dias de hoje. A palavra e a ação na vida pública 
seriam imortalizadas e com isso, através da memória dos grandes feitos, as futuras gerações 
investiriam também nos hercúleos trabalhos para dignificar cada vez mais a humanidade. Os 
escravos na antiga Grécia tinham a função precípua de cuidar das atividades domésticas 
enquanto os cidadãos tinham a liberdade para decidir sobre os negócios públicos, eram 
interdependentes. Era na esfera privada que se baseava a liberdade dos gregos para fazer sua 
política. 

Hoje os interesses privados se sobrepõem aos interesses coletivos, dificilmente 
entenderíamos os princípios da política grega. Temos o conforto da tecnologia, mas 
sobrevivemos como os escravos da Grécia que viviam somente para consumir e produzir. A 
sociedade de consumo aniquila qualquer possibilidade de compreender nossa existência; nosso 
vazio existencial é preenchido pelos produtos das prateleiras de supermercado. A violência só 
pode ser entendida a partir destes pressupostos, ou seja, da radicalização dos instrumentos de 
exploração da sociedade moderna contemporânea.  
 
Considerações finais 
 

Uma das características da reflexão contemporânea sobre os efeitos da crise dos 
paradigmas da modernidade tem sido restaurar o papel dos indivíduos na construção dos 
lugares sociais, postulando uma história que vise a reconhecer a maneira como os atores dão 
sentido às suas práticas e seus discursos, na tensão entre a capacidade inventiva dos indivíduos 
ou das comunidades e as coações e convenções que limitam o que é possível pensar, enunciar e 
fazer. 

Nesta perspectiva, as referências sobre as milícias nas falas dos moradores da periferia 
não são simples metáforas ou repetições de termos amplamente divulgados pela mídia. São 
relatos de uma experiência de convívio direto com a violência imposta pela organização do 
tráfico, dessas milícias e da repressão policial. Apesar da pesquisa incipiente, a observação 
participante e as entrevistas semi-estruturadas (gravadas ou não) possibilitaram uma 
interpretação provisória do fenômeno das milícias nos bairros de Guaratiba e Campo Grande 
da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e a confirmação de um poder paralelo como 
expressão máxima da ausência do Estado. 

No esforço de focar o problema em si, percebemos que na lógica da ação das milícias, 
não há autodefesa comunitária, nem solidariedade comunitária, nem heróis revolucionários 
(como nas atuais canções do funk carioca). Isto nos leva a supor que, na racionalização da 
violência imposta, seja pelo Estado, seja pelo crime organizado, estaria implícita a gênese de 
um padrão de sociabilidade violenta — não radicalmente nova como diria Machado da Silva e 
já criticada por Michel Misse (1995) —, mas que as inflexões são percebidas quando se 
observa as manifestações e materializações do poder nas relações sociais contemporâneas.  
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A cidade, como espaço representativo da coletividade, se constitui no fio condutor de 
uma trama obscura. O entrelaçamento dos ambientes espaciais redimensiona o homem dentro 
do seu espaço social. A violência pode ser interpretada como uma forma de escape das relações 
desprovidas de afeto, da segregação dos sujeitos destituídos das condições essenciais de 
sobrevivência humana. Em última análise, estaria ocorrendo uma subjetivação da violência 
como expurgo social. 

Como hoje a política tomou rumo diferente daquele proposto pelos gregos da polis, ou 
seja, garantir a liberdade, a violência é tomada como ação precípua para garantir a ordem 
dominante. Na esfera do social, a violência acaba por constituir seu lugar, partindo do princípio 
que o poder e sua estrutura devem ser conservados.  

Somente a continuidade da pesquisa e novos aportes teóricos possibilitarão as revisões 
de nossas reflexões, superar o esquematismo da exposição, bem como propor novas indagações 
e interpretações mais próximas da realidade. 
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