
o LEGISLADOR E A VIOLÊNCIA
AVISOS A ~DIPO NA ESTRADA PARA TEBAS

WELBER DA SILVA BRAGA (*)

A oportunidade de escrever uma carta aberta a uma Assembléia
Constituinte inteira costuma ser rara: recebo, portanto, essa ocasião,
que me é dada. como um privilégio. Mas. também. como uma grave
responsabilidade pública.

Isso porque. provavelmente animado por aquelas boas intenções
de que Shakespeare falava que está calçado o caminho para o inferno.
você tentará traçar normas constitucionais voltadas para um tema do
qual entende pouco. ou talvez nada. Assim. no momento em que pro-
puser a inclusão. ou a supressão. de princípios para o trato institucio-
nal da violência no mais importante código legal de nosso Estado. vo-
cê estará assistido. apenas. pelo mais questionável dos conselheiros: o
seu medo pessoal.

Minha missão é a de contestar muitas das afirmativas que esse
medo irá. seguramente. sugerir a sua consciência. envoltas na aparên-
cia de interpretações fidedignas dos fatos.

Na verdade. nós. os cientistas sociais. também não sabemos mui-
ta coisa absolutamente confiável. a respeito desse assunto. E nós.
igualmente. temos medo.

Contudo. trabalhamos em nossas análises de maneira sistemática.
equipados com nossa metodologia de pesquisa e com a lógica de nos-
sas teorias do comportamento humano. Isso. à falta de melhor. nos
torna em especialistas.

Assim. creio que devemos estar mais próximos do que o leigo.
não obstante sua inteligência em outros campos. de alcançarmos al-
gumas formulações objetivas sobre a ocorrência desse fenõmeno que
todos percebemos na qualidade de uma ampla e profunda ameaça ao
curso de nosso quotidiano usual.

Essa é a responsabilidade que me atinge: a de comunicar-lhes, de
forma útil. uma síntese das noções que penso já estarem estabelecidas.
com alguma firmeza. dentro das fronteiras de uma apropriação cientí-
fica dessa violência que a maioria de nós só conhece envolta pelos
ecos de sentimentos freqüentemente divergentes.

Devo informar-lhes que muitas dessas idéias não passam. ainda,
do nível de meras hipóteses. Mas. devo também lembrar-lhes. com to-
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da a franqueza, que hipóteses são bem melhores do que alucinações,
no trato pragmático com a realidade. I

Assumida essa sólida modéstia, associada a uma prudente segu-
rança empírica que, nos últimos quatro séculP.s, tem sido o caminho
que nos assegurou o tipo de controle do universo que se revelou como
o efeito mais promissor da ciência ocidental, penso que podemos pas-
sar a nosso sucinto exame do que parece ser o perfil da violência. E,
certamente, dessa sua forma emergente com a qual temos mantido,
nos últimos tempos, a mais óbvia das interfaces de conflito social com
o poder de ruptura que a violência contém: a da criminalidade urbana
sistemática.

Gostaria de começar explicando a razão do subtítulo desse pe-
queno ensaio.

Os mitos, as tragédias teatrais, as esculturas e os textos de filoso-
fia que foram o que nos restou dessa Grécia, cuja sabedoria sobre os
meandros da alma humana é quase inacreditável. encerram mensagens
que nos fariam bem avisados se as levássemos a sério.

Assim é que Sófocles, em uma de suas peças, fala-nos de um he-
rói, por nome Édipo, que, ao longo de uma vida marcada pelos mais
terríveis eventos que se possam imaginar como tragédia, narra a sofri-
da trajetória a que se destina qualquer pessoa que rumar para a única
resolução possível para o ato de existir: o encontro com a nossa natu-
reza.

Essa resoluçã Q descoberta por Édipo no bojo de grandes tormen-
tos, simplesmente nos impõe o pleno conteúdo real da condição hu-
mana. Sem negaças, sem engodos, sem falácias: os sintomas da culpa.

A integridade que surge quando se extirpa a culpa, Édipo perdeu-
a, heroicamente, enquanto tentava a fuga do inelutável inscrito na es-
trutura de sua vida. E só redescobriu-a quando a dor extrema calcinou,
já na velhice, a trama das mentiras com que se iludira.

O curioso é que a vida do homem foi a chave com que decifrou o
enigma da Esfinge, proposto pelo monstro aos viandantes que cruza-
vam a estrada para Tebas. Mas, isso aconteceu com o herói moço: es-
perto, mas, carente de sabedoria. Assim, a resolução da charada não
lhe serviu a ele próprio. Selou-se, dessa maneira, o desastre que o
destruiu.

De toda a estória de Édipo, a parte popularmente conhecida é a
que trata dos percalços da sua sexualidade.

Contudo, esse personagem do imaginário grego foi um adminis-
trador dotado de grandes méritos: destruída a Esfinge devoradora de
gente, e salva dessa opressão a cidade de Tebas, Édipo torno-se o seu
rei, o marido inconsciente de sua mãe, Jocasta. E um bom rei, que,
com toda a sua clarividência e empenho. trazia uma esquecida condi-
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ção humana entranhada na natureza sobre a qual edificava as suas fan-
tasias.

Nessa vertente é que a figura de Édipo vai servir-nos como
exemplo.

Estamos em um momento de legislar sobre o povo de nossa pro-
víncia.

Então, o meu empenho é o de não deixar que nossos administra-
dores esqueçam-se da chave para o enigma da Esfinge, nos píncaros
de Tebas: sua condição humana, e a das pessoas que terão de existir
sob a lei que se traçar por seu juízo.

A lei e, ainda mais terrlveis do que ela própria, os rituais com que
a ordem exerce os seus imperativos e executa as suas sanções.

Então, torna-se absolutamente crucial que nós saibamos que a
violência não é, de modo algum, uma anomalia na condição humana:
um distúrbio de ordem psíquica, um quadro mórbido de natureza con-
gênita capaz de impor distorções a um padrão normal de nosso com-
portamento, uma moléstia somática pertubadora da neuro-fisiologia da
conduta, ou uma série aberração moral que deforma essa fundamen-
talmente boa índole com que nos imaginamos em algum tipo de perdi-
do paraíso.

A verdade é que contamos a nós mesmos grandes estórias da ca-
rochinha, sempre, naturalmente, em nosso próprio benefício. Pelo me-
nos, em proveito de nossas fantasias, ou dos papéis em que acredita-
mos.

Um notável desmitificador dessas balelas defensivas é o criador
da anti-psiquiatria, Ronald LAING, que, embora em um contexto um
tanto diferente e com finalidade algo diversa, ousou fazer a afirmação
perfeitamente correta de que "somos todos assassinos e prostitutos".

Naturalmente, esse eminente cientista apenas chama a nossa
atenção para o fato de que há mais possibilidades de comportamento
constantemente embutidas em nossas reações quotidianas do que gos-
taríamos de admitir.

O grande problema das ciências do comportamento é o da identi-
ficação e análise das condições em que certas pessoas enveredam por
certos caminhos de adaptação, e outras não: como tive ocasião de ex-
plicar a um delegado de polícia, meu trabalho de pesquisa não se volta
para o exame das razões pelas quais um homem torna-se bandido.
Muito ao contrário, procuro entender por que alguns de nós não nos
tornamos, expostos, como estamos, a uma conjuntura idêntica e aos
motivos que ela cria.

Esse é o patamar em que subsiste a legitimidade da convicção de
LAING, apontada por FRIEDENBERG, de que "não existia, de fato,
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uma entidade clínica a que se pudesse dar o nome de doença menta'''.
(1) J

Portanto, tal como ocorre com o homossexual, com o viajante das
várias drogras e com os loucos dos muitos tipos, dentre outros des-
viantes que trafegam por caminhos não previstos nos mapas ortodoxos
em que se traça a rede dos destinos sociais, o homem em violência é,
às vezes, divergente. Mas, por seguro, nunca é um doente.

As suas reações podefll não ajustar-se, circUnstancialmente, aos
desejos e às expectativas dos sistemas vigentes de controle sacio-cul-
tural.

Mas, a todos eles aplica-se a observação, ainda uma vez devida
à lucidez de LAING, de que suas condutas desviantes fazem perfeito
sentido e apresentam uma coerência lógica diante de situações que
experimentaram em suas vidas.

Nenhum desses desvios, nenhuma dessas dissonâncias compor-
tamentais revela uma qualidade de absurdo intrínseco. São cultural-
mente anormais, sem dúvida. A normalidade, porém, não passa de um
construto estatístico, sustentado como paradigma pela ideologia de
uma ordem dominante.

A natureza de alternativa representada pela maneira diversa de
viver, contida nas culturas de povos diferentes, já se tornou bastante
clara para a maioria de nós. Isso decorre, como o aponta o notável
ecologista John STORER (2), do fato contemporãneo de "o ambiente
de cada pessoa viva estender-se em torno do globo, e a sobrevivência
de cada uma estar ligada aos pensamentos e ações de outros povos,
em lados opostos da terra".

Contudo, essa mesma' consciência das alternâncias do homem
como diversidades compossíveis ainda esbarra em grandes resistên-
cias, para aplicar-se às sociedades e às culturas de cada um de nós, e a
nossos circunstantes.

Tais resistências são causadas por nosso temor do esboroamento
dos modelos sobre os quais construímos as nossas identidades.

Assim, estou seguro de que temos mais medo da violência como
parâmetro indicador de nossas potencialidades latentes do que por
obra de seus efeitos lesivos. Medo do mundo inverso que ela anuncia.

Entretanto, e tal como na assustadora estória do encontro marca-
do ~n:'Samara (que gostava de contar o velho narrador que foi o ma-
tematlco Melo e Souza, conhecido pelo pseudõnimo de Malba Tahan),
na qual um pobre homem galopa pelo deserto rumo a um remoto oásis
para fugir da Morte, que vira pela manhã no mercado de Bagdá, en-
quanto que a Morte viaja para Samara, espantada de ter visto pela ma-
nhã, no mesmo mercado de Bagdá, um homem com quem tinha um
compromisso à noite, exatamente naquele remoto oásis para o qual
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corria o condenado, o nosso temido encontro com a violência já está
traçado dentro de nós: inelutável.

Assim, o primeiro aviso que eu gostaria de soprar ao ouvido de
Édipo, em sua jornada rumo a sua trágica glória, é o de que ele cuide,
ao legislar na detenção da violência, de não se lançar furiosamente na
destruição de uma alternativa dele próprio que o aterroriza.

Na realidade, cada "outro" com quem convivemos é nosso espe-
lho potencial. E eu estou convencido de que boa parte da atividade
desnecessariamente punitiva e persecutória que é dirigida contra o
violento, especialmente o bandido da crimin jidade urbana, é alimen-
tada pelo ódio a essa imagem potencial de nós mesmos que sua figura
nos revela.

Associada, evidentemente, à sedução que ela exerce sobre as par-
tes ressentidas de nossa personalidade, capazes de uma pronta diver-
gência.

Nesse ponto, precisamos de usar de muita cautela para não con-
fundirmos essa atitude inegavelmente simpática com uma proposta de
patrocínio.

Como eu mesmo observei em um outro trabalho (31. "esse tipo de
atitude ... define uma metodologia à qual se pode tão pouco atribuir
uma imputação de esquizofrenia quanto se possa categorizar como
dissociada a postura de um biólogo perfeitamente "sim-pático" diante
da agressão peçonhenta de alguma serpente pela qual não tem o me-
nor desejo, contudo, de ser mordido, O que seria, no mínimo, uma ridí-
cula exigência de consistência teórica".

Sem exceção de nenhum, eminentes pesquisadores que se volta-
ram para uma análise sistemática da violência convergiram, basicamen-
te, sobre a sua qualidade de vertente comportamental intrínseca à vida
e, conseqüentemente, a uma de suas formas, que é o homem.

Em seu clássico trabalho denominado "HUMAN AGGRESSION",
Anthony STORR comenta sobre a agressividade destrutiva, que não é
outra coisa senão a violência: "A existência do mecanismo fisiológico
não está em dúvida. . .. Nossa discussão fisiológica mostrou que o
mecanismo físico da agressão, das emoções e dos comportamentos
agressivos é, de fato, "instintivo", na medida em que é uma possibili-
dade inata, automática, que é facilmente ativada. Mas, precisa ser ati-
vada?" (4)

A dramática pergunta de STORR me fornece a deixa para passar
meu segundo conselho ao legislador: se a violência é um processo ina-
to, mas não inclui nenhum agente inato de ativação, a melhor maneira
de impedirmos a sua eclosão é a de evitarmos os motivos que a des-
pertam.

Como a violência é um padrão de defesa da vida, portanto, o le-
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gislador obterá sucesso em reduzi-Ia, e até mesmo fazer com que de-
sapareça como recurso protetivo do homem, na exata extensão em que
conseguir um decréscimo das circunstâncias lesivas ao ate5de viver.

Em outras palavras, estou querendo chamar a a.tenção do legisla-
dor para o ato de que não há possibilidade de uma ação legal contra a
existência da violência, nem ela é tratável como se fosse uma moléstia.

Porém, é perfeitamente possível e prática uma açãà legal contra
os fatores capazes de impor sofrimento às pessoas e, conseqüentemen-
te, ativar seus mecanismos de auto-defesa violenta.

A esse propósito, convém que se faça um comentário mais amplo.
A emergência de sistemas violentos de comportamento coletivo,

tais como a criminalidade que vem se organizando nas estruturas ur-
banas, costuma ser especificamente associada à miséria econômica, e à
horrenda opressão que ela exerce sobre as pessoas.

Naturalmente, essa é uma importante força lesiva capaz de ativar
respostas violentas em cont.ingentes humanos.

Entretanto, a criminalidade também ocorre em estruturas sociais
em que o acesso dos indivíduos aos benefícios da prosperidade e do
progresso é amplo e desimpedido de discriminações de força maior.

Com relação à criminalidade, que penso que pode ser tratada na
qualidade de um tipo de movimento social, aplica-se a mesma observa-
ção feita 'por Éder Jurandir CARNEIRO em seu excelente exame das
possibilidades apresentadas por uma abordagem sociológica do movi-
mento ecológico (5): "situações urbanas altamente miseráveis, em di-
ferentes contextos históricos, não têm necessariamente dado origem a
contestações na forma de movimento ecológico ou similares .. " Por
fim, em situações urbanas em que a miséria praticamente inexiste ...
ainda assim observamos a emergência dos movimentos ecológicos".

O conhecido pensamento de Hélio PELLEGRINO sobre a gênese
da criminalidade como um processo estritamente associado a uma rup-
tura da pactuação social entre as pessoas, conseqüente a uma falência
do respeito a um patamar mínimo de dignidade humana, engendrada
pela ação predadora de um capitalismo selvagem, repercutiu com tal
vigor em nossa indignação contra a opressão social que, de certa for-
ma, criou um halo capaz de ofuscar a percepção de outros fatores de
determinação de comportamentos coletivos violentos (6).

Em meu próprio trabalho, demorei algum tempo a registrar o po-
der ativador de respostas de agressão destrutiva presente em causas
que independem totalmente da marginalização econômica das pessoas
(7).

É evidente que essa afirmativa não pode ser entendida como um
esforço para amainarem-se nossas acerbas críticas à espoliação que,
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em muitos palses como O nosso, abate-se sobre a maior parte da estru-
tura da sociedade.

Desejo, tão somente, situar o fator da miséria em sua devida pro-
porção objetiva, no espaço em que a violência define-se como modelo
adaptativo desejável.

De fato, a miséria econômica é apenas uma forma do sofrimento
humano e. nem sempre a mais temlvel. como o podem atestar nossos
vizinhos de campo profissional. os psicanalistas.

Ao longo de um ano. em que trabalhei diretamente com crimino-
sos encarcerados no Depósito de Presos da Lagoinha. estabeleci a fir-
me convicção de que boa parte da energia que alimenta a eclosão de
uma estrutura emergente em que o bandido organiza a sua marginali-
dade delinqüente advém da liberação de uma afetividade que estava
bloqueada e que assoma a nlvel da busca concreta de um espaço que o
sociólogo francês Michel MAFFESOLl denomina como "dionisíaco":
uma dimensão em que se recupera o gozo reprimido pela ordem orto-
doxa construída sobre a noção ocidental. burguesa, citadina. indus-
trial, cristã e tecnológica de "progresso" (8).

Esse último desenvolvimento do meu texto coloca-se diante de
um momento dos mais diflceis. nessa tarefa de conselheiro edipiano
que aceitei tentar desempenhar: o de recomendar ao legislador. em
sua campanha contra a erupção da violência. que procure reduzir ao
mínimo toda forma e todo mecanismo de constrição ao fluir de prazer
que é um sinônimo específico da sanidade das pessoas.

O risco de uma afirmativa dessa natureza é o de tomarem-me. os
mais moralistas de meus leitores. como um corifeu de renascimento de
Sodoma e Gomorra por artes de nossa Constituição estadual.

Embora eu, pessoalmente. não tenha nada contra os sodomitas.
nem recomende a sua salvação "manu militari" pelas chamas purifica-
doras de fogueiras inquisitoriais. devo afirmar categoricamente que
não estou advogando a legalização da orgia total e sistemática.

Estou, prudente e profissionalmente. recomendando ao legislador
que se afaste. a bem da redução da violência e da criminalidadei da
consolidação constitucional de um corpo de normas repressivas à li-
berdade gozosa dos costumes.

Quero dizer com isso que. muito mais eficaz do que sistemas in-
teiros de penitenciárias de segurança máxima e um r1gido e bem equi-
pado corpo de agentes de policia. que só conseguem fazer com que a
violência oculte-se do campo aberto das ruas. a inteira suspensão de
qualquer censura aos hábitos da população, exceto na medida em que
destruam a livre integridade de outras escolhas, cria uma dimensão de
bem estar altamente propicia à redução de estimulos à agressividade
destrutiva.
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É conveniente que fique claro que não estou me referindo, ape-
nas, à sexualidade das pessoas: estou, com igual empenho, falando de
sua educação sem fronteiras à busca de idéias, de sua expressividade
através de artes sem barreiras à comunicação dos se timentos e, tal-
vez, principalmente, de seu acesso à informação, fator absolutamente
fundamental para o crescimento do alcance de sua inteligência.

Não me diga, ninguém, que tal abertura é berigosa, porque eu
prontamente retrucarei com as estatísticas de estupros, latrocínios.
suicídios, insanidades de diversos tipos e outras calamidades engen-
dradas por essa nossa situação de relacionamento social que é, supos-
tamente, um protótipo de segurança que basta sér intensificado para
que funcione bem.

Além disso, farei questão de mostrar, a pessoa tão enganada. a
abundante cópia de estudos etnográficos que nos revelam culturas
quase desprovidas de síndromes de embolia em um vasto horizonte de
gozo básico aberto às pessoas e que, paralelamente e, por certo, cor-
relativamente, mostram quadros de quase inexistência de violência in-
terpessoal nas sociedades regidas por sua ordem.

Não se trata, por seguro, de uma recuperação das fantasias ilu-
ministas do "bon sauvage". Estou me referindo. apenas, a culturas
portadoras de patamares de sanidade coletiva significativamente mais
amplos do que o nosso. Bastaria ao interessado no assunto examinar a
situação existencial contida na organização de muitas tribos deste
mesmo país, em que se desconhece até a pedagogia violenta do casti-
go infantil.

Não resta a menor dúvida, no campo das ciências do homem, de
que a interface que se estabelece, nas estruturas sociais, entre o de-
senvolvimento das pessoas e as diversas esferas de exercício do poder
irá, como o coloca LAING, definir o sentido e o conteúdo de suas per-
sonalidades, através do tipo de validação que impõe a suas experiên-
cias de apropriação da realidade: a imaginação da natu reza de seus
eventos e das teorias de seu encadeamento lógico.

Se essa interface de dominação das pessoas pela ordem sócio-cul-
tural vier a se estabelecer como um plano de causação de perdas e de
fixação de temores significativos nas frentes de interação com O mun-
do em que todo indivíduo expande o seu ímpeto vital - ou seja, se es-
ses contatos com os domínios de sucessivos poderes da sociedade vie-
rem a desenhar para as pessoas espaços destinados pela cultura à con-
solidação modelar de ameaças punitivas e suas conseqüentes ansieda-
des, de frustações e suas conseqüentes angústias, de constrições ao
prazer e seus conseqüentes impulsos de agressão destrutiva - estará
lamentavelmente assegurado o efeito coletivo de geração de homens
desequilibrados: sofredores psíquicos, desviantes sociopatas, impoten-
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tes existenciais em diversos graus e, em geral, violentos armados para
pronta emergência potencial, por várias vias.

O mais grave é que algumas dessas vias são tornadas sacrais pela
graça de sua institucionalização, por vezes até tornada transcendental,
como acontece com o sistema judiciário, com as igrejas e com alguns
centros de educação confessional.

Chega a ser fantástico, e e' sempre pungente, constatarmos que a
mesma organiação social que concebe esse tipo de processo endoge-
namente patogênico, investe, depois, na inviável contenção de seus re-
sultados através de sanatórios e de manicômios judiciários, além do
cárcere puro e simples: uma contenção que não faz outra coisa que re-
forçar e intensificar o terror psíquico e o ódio, essas formas destruti-
vas de adaptação que as pessoas costumam encontrar para fazer face
às muitas mortes que lhes são impostas pelas terapias correcionais.

Os processos que são imaginados por homens desiquilibrados pa-
ra a remoção do que percebem como desequilíbrios na conduta dos
outros tendem a repetir neuroticamente os mesmos procedimentos que
os tornaram supostamente necessários, embora, nos hospitais psiquiá-
tricos e nos presídios convencionais, essas ocorrências se passem de
maneira intensificada e legalmente ritualizada, o que as coloca acima
da crítica legitimada pelo consenso ortodoxo: isto é, além da censura
da opinião tradicional.

Pois bem, meu caro Edipo: você, eu e todos os outros somos ré-
plicas exatas de um modelo geral, no que há de básico em nossa con-
dição humana e, além disso, somos muito parecidos no que aprende-
mos sobre a natureza do universo. Estamos sujeitos aos mesmos con-
troles culturais.

A diferença fundamental é a de que alguns de nós sabemos disso.
Essa é a nossa única possibilidade de rompimento crítico das for-

tes cadeias culturais que sustentam o jugo a que nos submete o padrão
de nossa existência coletiva.

Isso não significa um anúncio revolucionário. Mas, certamente,
representa a prescrição de medidas sanitárias para que as mudanças
não tenham de ser tentadas no arriscado bojo de paixões que já não
podem ser contidas, na desintegração da confiabilidade amorosa de
tudo.

Então, creio que estou preparado para meu quarto aviso ao le-
gislador, na firme crença de que ele generosamente pensará sobre o
que estou lhe dizendo: abordando por um outro ângulo tudo o que es-
crevi até agora, o que estou sugerindo é que se lance mão dos mais
potentes instrumentos legais de que dispusermos na busca de uma re-
dução. ao mínimo. do contingente de pessoas e da freqüência de situa-
ções existenciais que ocasionem a imposição formal do que gosto de
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chamar de "qualidade do excluído", resultante de uma identificação
teórica de culpa, tal como os textos penais a descrevem.

É evidente que, à extensão em que essa "qualidade do excluído"
consiga atingir indivíduos e inter-relações sociais, irá efinir a intensi-
dade da desintegração presente na estrutura global da sociedade, de-
terminando marginalidades com diversos co'nteúdos e suas subseqüen-
tes perdas de acesso cultural. Logo, gerando uma Crescente probabili-
dade de tentativas violentas de recuperação de aberturas para o prazer
que os mecanismos de controle social tenha n~gado, por vá'rias for-
mas, aos muitos tipos de estigmatizados.

Na verdade, estou propondo que nosso maior recurso terapêutico
contra a insurgência de condutas violentas seja a reduçao da estranhe-
za e conseqüente castigo, impostos à diferença.

Esse conceito inclui a discriminação dos divergentes sexuais, dos
grupos raciais de toda ordem, das minorias ideológicas, das classes
sociais de qualquer categoria, das mulheres e dos grupos etários que
não sejam aqueles que controlam o poder, ou sejam, velhos, crianças e
adolescentes, para mencionarem-se apenas os casos mais conspícuos.

Seria ingênuo de minha parte imaginar que tal medida a nível de
teorização legal se mostraria suficiente para a obtenção de um corte
no círculo vicioso da violência. Restariam, por certo, as discriminações
operantes no patamar difuso da convencional idade, ou do senso co-
mum, que rege o imaginário coletivo.

Contudo, já seria um relevante progresso, apresentando a espe-
rança de sua propagação modelar pelos meandros do quotidiano, sem
se falar, tambem, no vasto efeito multiplicador que essa abertura oca-
sionaria para a difus~o dos contatos com o alternativo. Ou, digamos,
para o estabelecimento de um cosmopolitismo altamente civilizatório,
oposto às ferrenhas e ferozes microconcepções do mundo que sempre
ativaram o horror dos "progroms" e das "caças às bruxas" que repa-
ramos quando eclodem em episódios publicamente dramáticos, mas,
que operam, de modo constante e dissimulado, nas múltiplas facetas
em que a opressão domina o relacionamento entre as pessoas, a partir
de seus valores localistas.

Como Erich FROMM observa com imensa penetração, o efeito
usual da punição é o de que "a culpa fica reduzida à desobediência e
não é sentida como o que é em um genuíno sentido moral, uma auto-
mutilação" (9).

Essa afirmativa descreve, com exatidão, a situação de autoper-
cepção e ideologia de imagem que pude encontrar entre os bandidos
com quem trabalhei no Depósito de Presos da Lagoinha: uma violenta
automutilação, entendida como pura desobidiência a um código legal.

E' notável que eu não tenha encontrado nenhum criminoso que
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não acredite que irá para o inferno e, pior ainda, que mereça isso.
Mas, é igualmente notável que todos tenham manifestado a firme

esperança de que o julgamento divino não contenha as distorções que
aprenderam a identificar no processo judiciário a que são submetidos,
desde a formação policial de culpa, até que se exarem as suas senten-
ças.

Como o uso de qualquer outro cachimbo, o magistério também
torna as bocas tortas. Assim, o legislador vai ter a paciência de escu-
tar, aqui, algo para o que não deixo de chamar a atenção dos estudan-
tes de meus cursos na Universidade.

A maior parte das pessoas confunde os conceitos de "agressão" e
de "violência", tomando-os como sinõnimos. Esse é um sério engano,
decorrente do fato de estarmos sensibilizados, de forma privilegiada,
para o reconhecimento e o temor das agressões de natureza destruti-
va, que a cultura identifica como objetos de estrito controle.

Na verdade, a violência é, apenas, esse tipo de agressão que con-
tem aquilo que insisto que seja tomado como seu mais importante tra-
ço indicador: o efeito de um "impedimento de ser" exercido contra as
coisas, os seres vivos e toda sorte de relações que possam estabelecer
entre si.

Esse é um conceito de tal delicadeza que o seu emprego permite a
identificação inquestionável do simples ato de podar-se uma planta em
nosso jardim como sendo um comportamento de alta violência, por
mais que ditado pelo suposto amor de seu jardineiro: um amor que se
revela como destrutivo, diante da especificidade intrínseca do proces-
so de crescimento do ser que se amputa. Já propus a amigos teólogos
que, talvez, o conceito de pecado encontre nessa formulação a sua
única possibilidade de um reducionismo cosmicamente válido.

A esta altura, e retornando a um patamar menos rarefeito, tenho
de introduzir um conceito de agressão, que penso que deva ser enten-
dida como qualquer com.portamento que tenha por alvo uma forma de
controle da realidade. Esse ponto de vista nos abre, prontamente, ver-
ten.tes analíticas em que podem ser reconhecidos dois tipos de agres-
são, caracterizados pela qualidade de seus efeitos: os esforços de con-
trole, ou agressões, que operam por destruição e os não destrutivos.

A agressão que atua por vias destrutivas é o que chamamos vio-
lência.

As formas não-destrutivas de agressão não cabem em nenhum tí-
po redutor de alcance genérico, que me ocorra.

Como um desdobramento dessa afirmativa conceitual, gostaria
ainda de apontar uma outra categoria de qualidades gradientes da
agressão que devem ser cruzadas com seu nível de poder destrutivo
para a obtenção, e o eventual emprego, de um quadro combinatório
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útil para sua classificação funcional: essas qualidades. são as decorren-
tes de sua relativa eficácia, no âmbito dos alvos de controle em que
ocorrem.

Assim é que a violência contida em um comportamen.to agressivo
não está correlacionada, necessariamente, com o seu nível de eficácia:
destruições de alta relevância costumam ser acompanhadas or efeitos
controladores negligíveis. E o inverso disso também pode ser verda-
deiro: elevadas eficácias, resultantes de agressões carregadas de uma
capacidade destrutiva quase nula.

A violência de baixa eficácia encontra uma instância exemplar no
caso flagrante do fracasso da pena de morte, como recurso final de um
sistema de repressão à criminalidade marcado por seu alto poder de
destruição, acompanhado por efeitos desastrosos e, freqüentemente,
contrários aos desejados.

Para que se constate que não estamos diante de um mero raciocí-
nio tópico, mas, de uma análise de alcance geral, basta considerarmos
os efeitos comparados do combate às pragas agrkolas atraves de uma
escalada de pesticidas químicos (uma tecnologia de elevada violência e
eficácia vacilante) e pelo emprego de mecanismos biológicos de ree-
quilibrio de ecosistemas assolados por uma hipertrofia de populações
de espécies predadoras (uma forma de combate natural às pragas que
apresenta violência muito reduzida e eficácia profunda, estável e dura-
doura).

O exame dessas situações inteiramente inversas deve ter deixado
claro, para o legislador, que estou procurando alertar para a natureza
das interações que envolvem o homem, que nossos esforços para o
controle da violência não têm a menor necessidade de serem, eles pró-
prios, violentos para que se garanta a sua eficácia, exatamente em
oposição ao pensamento defendido por setores mal informados da so-
ciedade.

A demonstração desenvolvida acima vai permitir-me, agora, dar
meu quinto aviso ao legislador: a violência, como observou com agu-
deza o sociólogo francês René GIRARD (101. tem a caractedstica de
ten.der. a estabelecer reações em cadeia, a partir de sua ativação. E
maiS, essas cadeias entram, facilmente, em espirais de aceleração cro-
nológica, intensificação destrutiva e expansão estrutural.

Em outras palavras, a violência apresenta a qualidade de propa-
gar-se e agravar-se em um padrão semelhante ao de uma epidemia.

Essa epidemia de comportamentos destrutivos arma-se sobre um
mecanismo de represália, ou reparação, de perdas e lesões que não
sejam percebidas como tendo acarretado, sobre o agressor original,
punições satisfatórias, equivalentes em dor aos sofrimentos que tenha
causado.
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A violência se sustenta, em sua espiral de propagação, sobre uma
espécie de "ódio residual". alimentador de um processo vindicativo e
emocionalmente compensatório.

Estou convencido de que, na medida em que as reações destruti-
vas apresentam uma qualidade funcional de componentes adaptativos
na dinâmica da vida, as escaladas de violência baseiam-se em uma in-
teração claramente competitiva: a vingança não busca, senão, reequili-
brar as participações das pessoas em um espaço comum de exercício
existencial.

O clássico princípio penal da "lei de talião" nâo contem mais que
um procedimento de equalização de perdas.

Esse raciocínio que desenvolvi acima contém a lógica dentro da
qual fica evidente a pertinência do pensamento de Renê GIRARD sobre
o surgimento cultural de sistemas judiciários com uma função penal: o
castigo imposto por uma instituição impessoal interrompe ritualmente
o círculo recorrente de vinganças.

Mas, para que isso se estabeleça de maneira estável, são necessá-
rias e absolutamente imprescindíveis que algumas condições acompa-
nhem o exercício da justiça: a identificação inquestionável do culpado-
agressor original; a avaliação satisfatória de sua culpabilidade; a im-
posição inelutável de um castigo considerado consensualmente como
equiparável à dor decorrente de sua conduta; e a ausência de privilé-
gios.

Tais critérios de confiabilidade dos processos penais, caso não
sejam atendidos de modo absoluto, deixam u m lastro de ódio não-re-
parado, capaz de abrir à violência caminhos marginais de busca das
compensações frustradas.

Penso que se tornou cristalino o quadro dentro do qual a violên-
cia urbana encontra-se em emergência intensa e acelerada no mundo
capitalista: a confiabilidade da justiça manifesta uma crescente dete-
rioração, diante de sua falência em punir os evidentes culpados por
toda uma seqüência de lesões sociais; o exercício das imposições pe-
nais revela, de modo consensual, enormes disparidades entre os diver-
sos tipos de crimes e os castigos que são reputados como pertinentes
a cada caso; flagrantes impunidades afrontam a opinião coletiva; dese-
quillbrios gritantes nas vantagens competitivas, obtidas através de
violência sistemática, privilegiam os integrantes de certas classes, em
detrimento de gravemente lesados segmentos da estrutura social; o
moralismo aderente à ideologia dos setores dominantes da sociedade
reprime, inibe ou relega a relações marginais o fluir de muitas formas
prazeirosas de interação entre as pessoas.

Em um espaço tão carrE!9ado, como esse, de desequilíbrios não-
compensados e tão hermético ao ensaio de caminhos relacionais alter-
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nativos, seria fantástico que a violência se mantivesse em níveis mo-
destos.

Creio fundamental que se perceba, porém, que a violência só
eclode na medida em que o imaginário das pessoa~ desenvolve uma
lógica que torne possível o registro das perdas que lhes são infligidas
e postule a legitimidade de uma pronta reparação secul r.

Esse tipo de estrutura ideativa gera a figura do que chamo o "le-
sado-colérico", para que se estabeleça uma diferehça reativa em rela-
ção ao homem igualmente agredido, e não menos sofrente, mas no
qual, entretanto, o ímpeto retaliador encontra0-se sujeito a várias for-
mas de detenção, ou de deslocamento para outras relações de descar-
gada ira (11).

Gostaria de analisar, com maior precisão, essa afirmativa.
Em primeiro lugar, quero apontar o fato de que muitas agressões,

em si perfeitamente legitimas, que poderiam enveredar por relações
destrutivas à falta de mecanismos interpessoais de controle não-vio-
lento, sofrem um forte processo de impedimento cultural, devido ao
caráter sacra I que envolve e protege as suas vítimas potenciais, na
qualidade de agentes de destruições originais às quais a contraviolên-
cia se dirigiria, preferencialmente, como um tipo de reação defensiva.

Nessa categoria, encontram-se, a titulo de exemplo, os sacerdo-
tes, os magistrados, os mestres, os integrantes de estruturas coesas de
parentesco: todos figuras situadas pela cultura além das fronteiras da
retaliação competitiva.

A agressão violenta exercida por indivíduos ocupantes desses
papéis fica sem resposta possível, por via de contra-agressão direta. É
até nor IT8I que o lesado por destruições devidas a esse tipo de agente
permaneça impedido de tomar consciência da relação predadora, cons-
tringente ou persecutória a que foi submetido.

Em situações dotadas dessa natureza, os mecanismos endógenos
da personalidade, em seu constante processo de reequilíbrio energéti-
co do indivíduo, buscarão caminhos alternativos para o exerclcio da
vasão afetiva que se torna necessária em decorrência do despertar da
ira.

Muitos podem ser tais caminhos, desde a sublimação, até o deslo-
camento de alvo, ou de objeto da relação contra-agressiva.

Penso que seria conveniente examinarmos alguns casos conven-
cionais, em que se possam observar tais mecanismos em operação.

A sacralidade do patrão espoliador e paternal bloqueia a possibi-
lidade de o seu servo apropriar-se, a nlvel consciente, da qualidade
predadora da lógica organizacional em cuja trama encontra-se envol-
vido. Contudo, sua ira reprimida encontra uma sarda defensiva em um
mecanismo projetivo e transferencial que concebe um universo trans-
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cendente, em que essa estrutura interativa, com os mesmos papéis e a
mesma ideologia, é repetida, porém, contendo algumas importantes
correções vindicativas.

Uma delas é a dificuldade bíblica imposta à entrada dos ricos no
reino dos céus, não pelo desejo do lesado, mas pela justiça divina.

É evidente que boa parte da função do inferno fica assignada à
retaliação proibida na dimensão secular. E fica igualmente evidente a
profunda razão auto-protetora que a Igreja ortodoxa encontra para
sua feroz oposição a uma teologia da libertação, que prega a contra-
agressão imediata, tornada legítima pela competição injusta estabele-
cida pela ordem capitalista.

Naturalmente, quem conhece de perto as muitas irmandades de
pobres e a sua moralidade caritativa sabe, perfeitamente, como opera
a sublimação dos ódios cerceados pela força dos tabus: o encadeamen-
to dos demônios. O capítulo dos deslocamentos é extremamente rico
em situações imediatamente reconhecíveis em nosso quotidiano.

Desejo selecionar uma delas, que me parece dotada de um poder
mistificador que deve ser denunciado de forma a mais contundente
possível: refiro-me ao processo pelo qual o desejo consensual de ob-
tenção de elevadas aptidões que são significativas na competição pelo
acesso aos benefícios do progresso - principalmente altos índices de
inteligência - e que tem sido sistematicamente lesado pela ineficácia
de nosso sistema educacional (tanto pelas regras de acesso a esse sis-
tema, como por seu desempenho específico) tem o ímpeto agressivo
subseqüente a sua frustação deslocado em direção a supostos fatores
de qualificação das pessoas situados além de toda intencionalidade
humana: por exemplo, a própria natureza, na medida em que a publici-
dade torna credível que a inteligência, e as demais faculdades e dota-
ções a que se aspira, não sejam, senão, dons inatos que privilegiam
certos indivíduos, sem nenhuma responsabilidade das agências sociais.

Assim, a escola, além da família, das associações religiosas e das
redes de comunicação de massa, fica inteiramente isenta de culpa: lo-
go, protegida contra qualquer tipo de agressão, violenta ou pacífica
(12).

Já levantei, mesmo, a hipótese de que a criminalidade urbana en-
trou em surto estimulada como um mecanismo de deslocamento que
protege as classes dominantes da agressão iminente dos "lesados-co-
léricos" do processo capitalista. Essa hipótese explicaria a ambigüida-
de patente na conduta dessas classes que, ao mesmo tempo em que
verberam o crime organizado e a violência difusa através de um dis-
curso correcional, estimulam fartamente esses mesmos comportamen-
tos através dos meios de comunicação de massa.

Se a minha hipótese estiver correta, a classe média foi eleita co-
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mo a vítima sacrificial para a qual, através da criminalidade sistemática
emergente em nossas estruturas urbanas, desloca-se a agressividade
violenta das muitas categorias de frustrados e feridos que1nosso pre-
sente padrão cultural deixa no rastro de seus processos (13).

Aí estão, meu caro Édipo, alguns comentários sobre a violência.
Poderia, na verdade, fazer muito mais: temo que você não teria

paciência para escutá-los, empolgado, como está, em administrar Te-
bas e gozar o seu recente triunfo sobre a Devoraqora, essa Esfinge
que foi derrotada por sua argúcia circunstancial. •

Assim, assusta-me o risco de vacilações em sua clarividência.
Mais do que você, eu pagarei por elas. Eu e meus iguais.

Creio que não seja possível mais do que somente isso: avisos. Es-
pero que reflita sobre. eles, para o bem de nós todos. Afinal, além de
ser também um outro Edipo, não sou o Rei: sou cidadão de Tebas.

Dou por terminada a minha missão de conselheiro com uma sínte-
se, que retoma uma idéia expendida em algum ponto de meu texto: a
violência, sem dúvida, é culturalmente anormal, na maior parte das
ocasiões nas quais desponta como componente de esforços de controle
da realidade.

Os movimentos ecológicos denunciam isso; a luta contra a crimi-
nalidade faz dessa noç~o a sua bandeira humanitária.

Contudo, o violento é aberrante apenas na forma por que tenta
um ajustamento às ameaças de sua circunstância. De fato, por vias que
não pertencem ao repertório do padrão vigente de ordem social, o
agente destrutivo está, como todo o mundo, buscando preservar algum
tipo de equilíbrio em suas interações com o mundo. Está, portanto, em
um pleno processo adaptativo, malgrado sua natureza coletivamente
indesejada.

Um tal ponto de vista torna claro, então, que o problema da tão
almejada sanidade de uma cultura fica basicamente circunscrito à aber-
tura de caminhos para que o ajustamento das pessoas às perturbações
que as atinjam não tenha de enveredar por planos de destruição.

E, caso tenha acreditado em mim, lembre-se também de que a mi-
séria humana não passa apenas pelo estõmago: o acesso ao prazer de
viver alarga-se por muitos outros patamares, nos quais o despontar da
violência também é uma perene ameaça.

Por fim, se aconteceu de você achar que este ensaio lhe foi útil e
que a ciência constitui uma forma compensadora de exercício do pen-
samento, lembre-se de assegurar-lhe recursos contitucionais de pro-
gresso, nossa única esperança objetiva de resolução adquada do futu-
ro.
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