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Texto sobre violência nº 1
Conceitos e formas de violência
O conceito de violência é ambíguo, complexo, implica vários elementos e
posições teóricas e variadas maneiras de solução ou eliminação. As formas de
violência são tão numerosas, que é difícil elencá-las de modo satisfatório. Diversos
profissionais, especialmente na mídia, manifestam-se sobre ela, oferecem alternativas
de solução; todavia, a violência surge na sociedade sempre de modo novo e ninguém
consegue evitá-la por completo. Nesse panorama, cabe à filosofia, de modo especial à
ética, refletir sobre suas origens, a natureza e as consequências morais e materiais.
A violência pode ser natural ou artificial. No primeiro caso, ninguém está livre
da violência, ela é própria de todos os seres humanos. No segundo caso, a violência é
geralmente um excesso de força de uns sobre outros. A origem do termo violência, do
latim, violentia, expressa o ato de violar outrem ou de se violar. Além disso, o termo
parece indicar algo fora do estado natural, algo ligado à força, ao ímpeto, ao
comportamento deliberado que produz danos físicos tais como: ferimentos, tortura,
morte ou danos psíquicos, que produz humilhações, ameaças, ofensas. Dito de modo
mais filosófico, a prática da violência expressa atos contrários à liberdade e à vontade
de alguém e reside nisso sua dimensão moral e ética.
Essas características gerais do conceito de violência variam no tempo e no
espaço, segundo os padrões culturais de cada grupo ou época, e são ilustradas pelas
dificuldades semânticas do conceito. Alguns exemplos são claros. Aí estão à realidade
social e histórica do casamento da mulher que, às vezes, em determinada sociedade, é
submetida a imposições que outra sociedade considera inadequadas. Outro exemplo é
o da pena de morte, legal ou ilegal, mas sempre implicando um sentido ético para
quem quer examinar sua existência de forma radical. Enfim, muitos outros exemplos

apontam as relações entre a violência com a ordem social e cultural e a ordem legal ou
simplesmente com a consciência moral dos indivíduos.
As ciências partem de diferentes definições de violência, a partir do objeto e
do método de sua investigação. Nesse sentido, a violência pode ser descrita, analisada
e interpretada pela sociologia, antropologia, biologia, psicologia, psicanálise, teologia e
filosofia e pelo direito. Os especialistas desses ramos do conhecimento e de outros
falam da violência acentuando um ou mais aspectos, porém raramente considerando o
fenômeno como uma totalidade. Por isso, o estudo filosófico, apesar de poucos
filósofos investigarem o assunto, tem a tarefa de problematizar o conceito, reformular
as perguntas sobre a violência, a partir de uma visão ampla que envolve aspectos
metafísicos, epistemológicos e éticos.
Quanto às relações entre ética e violência, pode-se observar posições
diferentes. Alguns opõem ética e violência, distinguem completamente os dois campos.
Outros apresentam a violência como uma dimensão ética, afirmando que a violência
implica a intenção de praticar o ato violento. Igualmente, é necessário considerar que o
termo violência atualmente está na ordem do dia. Ele frequenta a mídia, está nas ruas
e na internet. O senso comum refere-se a ele de modo simplificado e parcial. Mas é
preciso examinar as condições de seu uso. A linguagem usada para falar da violência
pode estar revestida de pressupostos ideológicos. Além disso, pode cair na armadilha
das distinções e perder o sentido global.
Quando questionado sob o ponto de vista ético, pode-se distinguir entre a
violência possível e a necessária, entre os comportamentos aceitos e não aceitos
socialmente; entre a violência legal e aquela que provoca o mal, a humilhação; entre a
violência natural e aquela que impõe dor e sofrimento evitáveis. Essas classificações
têm apenas o objetivo de esclarecer o conceito.
É possível examinar situações familiares ou não que dão origem à violência,
apontar determinados acontecimentos ou reações ou, ainda, falta de apoio. Enfim,
qualquer revolta ou confronto social pode dar origem à violência. Entretanto, sob a
perspectiva ética e epistemológica, é possível indagar sobre as condições que levam
alguém reagir de modo violento, saber o quanto isso depende ou não de aspectos
biológicos ou do grau de civilização dos indivíduos envolvidos e especialmente da
vontade e da liberdade das pessoas. A tese de Zizek é de que há uma violência
objetiva, resultante do sistema capitalista, mas que a violência subjetiva e simbólica
(Pierre Bourdieu) é mais importante e parece apontar a questão da violência como
resultado da sociabilidade humana, ou melhor, das relações conflitantes de classe.
Zizek critica, por exemplo, o conceito de tolerância, considerado por alguns como uma

das virtudes éticas da contemporaneidade. Para ele é uma espécie de violência, de
elogio à violência invisível.
Pode-se procurar as origens da violência, no sentido filosófico, nos mitos de
um povo. No Brasil, o caso exemplar é o chamado processo de democracia racial e na
ideia, mal interpretada, do conceito de cordialidade do brasileiro, no mito da não
violência brasileira. Esse discurso esconde uma sutil modalidade de violência
apresentada como um pressuposto positivo de convívio social quando, de fato, isso dá
origem a formas de violência reais.
Além do conceito de violência, há o problema das formas de violência. Sua
classificação depende dos critérios escolhidos, das evidências da realidade empírica,
dos modos de combater a violência e de outras modalidades. O conceito de violência é
tão amplo que dificilmente as classificações abrangem todas as formas. Apesar disso,
a tipologia de violência pode ser útil para visualizar suas modalidades.
Entre as formas de violência, é possível mencionar a violência provocada e a
gratuita, a real e a simbólica, a sistemática e a não sistemática, a objetiva e a subjetiva,
a legitimada e a ilegitimada, a permanente e a transitória. A enumeração dessas
formas é atualmente problemática. Na realidade, essa relação apenas tem um objetivo
didático, isto é, a possibilidade de ver melhor o fenômeno. Assim, temos a guerra, a
revolução, o terrorismo, o genocídio, o assassinato, o crime organizado, a violência
urbana, a violência contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher; o estupro, o
assédio sexual, o bullying, o vandalismo. Também podemos acrescentar a corrupção
como forma de violência e seus derivados como nepotismo, propina, extorsão, tráfico
de influência e outras modalidades.
As teorias da violência são necessárias para descrever, analisar e interpretar
o fenômeno da violência. Estas teorias podem ser científicas, filosóficas ou mistas. As
teorias científicas são inúmeras e, mesmo dentro de uma única área de conhecimento,
podem surgir diferentes teorias. Assim, são mencionadas, entre outras, as teorias
sociológicas, psicológicas, psicanalíticas, biológicas, jurídicas e feministas. É possível
falar, numa teoria biológica, a violência que teria como âmbito a agressão como
resultado do instinto de superação dos conflitos na luta pela sobrevivência. Para
Cesare Lombroso (18361909), a herança biológica explica o comportamento agressivo.
Há também aqueles que mencionam os cromossomos como determinantes da
agressividade. Há as teorias psicofísicas que afirmam que substâncias químicas ou
elementos psicológicos drogas, punições, ódio, stress estão na origem da violência.

Para Freud, a violência é inerente ao ser humano, ela é necessária na
medida em que o instinto de agressividade, de morte, está em equilíbrio com o instinto
de vida (eros) para assegurar a preservação do indivíduo e da espécie.
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