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CCaappííttuulloo  II  

CCuullttuurraa,,  IIddeeoollooggiiaa,,  HHeeggeemmoonniiaa    ee  VViioollêênncciiaa    

nnaa  ccoonnssttrruuççããoo  ddee  ssiiggnniiffiiccaaddooss  

A um rio que tudo arrasta,  

se diz que é violento. 

Mas ninguém chama de violentas  

as margens que o aprisionam.  

(Bertold Bretch) 

 

A ferocidade antiga tende  

a ser substituída pela astúcia,  

e muitos sociólogos julgam  

que se trata de um progresso importante.  

(Georges Sorel) 

 

 

 

 Falar sobre violência é cada dia mais comum. Porque o mundo está mais 

violento. Porque existem novas formas de violência. Porque estamos mais 

informados. Porque o homem está mais observador. Os porquês são vários, e nessa 

variedade o que fica claro é a busca de respostas, o que nos leva a crer que o homem 

está mais reflexivo. As discussões sobre os porquês dos fatos e dos fenômenos cada 

vez mais ultrapassam os muros acadêmicos e se inserem em associações, 

organizações, instituições e comunidades, em forma de seminários, encontros, 

debates, reflexões, movimentos, uniões. Um sinal? Um modismo? Uma necessidade? 

Uma nova cultura? Estratégias ideológicas? 
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 Inseridos que estamos em uma sociedade multifacetada, mediada, nosso 

cotidiano reflete e refrata uma complexidade originária da diversidade de um 

indivíduo que não mais está restrito aos círculos familiares e comunitários, mas que é 

parte de um ambiente sociocultural-econômico-político globalizado, que exige sua 

participação, ou morte, porque também os excluídos são parte funcional desta 

complexidade, ao servirem de matéria-prima para as estatísticas sociais que 

alimentam os meios de comunicação. 

 Vivemos uma cultura da violência? Ou servimos a uma ideologia que 

alimenta esta cultura? A caracterização dos fenômenos sempre passa por definições. 

Porém, definições são reducionistas.   

Na construção do conhecimento, Morin1 diz que a racionalização pode nos 

levar a uma compreensão parcial da realidade, uma perspectiva a ser considerada no 

desenvolvimento de definições. Ao definirmos, limitamos e, ao limitar, utilizamos 

nosso juízo de valor, originando questionamentos quanto à objetividade da ciência, o 

que é um paradoxo, porque, se não definimos, perdemos o foco do nosso estudo, ou 

seja, perdemos a objetividade, agora em outro sentido; e para definir, julgamos, ou 

seja, usamos da subjetividade.  

Quem nos ajuda a resolver esse impasse é Baccega2 ao discutir a questão da 

subjetividade e o significado da apropriação das ciências sociais pelos estudos do 

discurso, delineando as características do trabalho do pesquisador como 

sujeito/indivíduo, que é, da elaboração do produto científico. O trabalho do 

pesquisador é subjetivo na medida em que suas considerações são frutos de 

interpretações e inter-relações de saberes acumulados. O pesquisador é um indivíduo 

eu plural que vai além do processamento involuntário dos diversos discursos com os 

                                                 
1 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Portugal: Publicações Europa-América, 1990, p. 120. 
2 BACCEGA, Maria Ap. Palavra e discurso - história e literatura. São Paulo: Ática, 1995, pp. 21-27. 
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quais convive e dos quais é também resultado. Ele faz desses discursos matéria-

prima de seu trabalho, para explicação da realidade na qual está inserido, o que 

implica que seus objetivos e resultados são, por sua vez, frutos de elaborações 

caracterizadas por necessidades e interesses específicos. 

 Em se tratando de um estudo que busca compreender a construção de sentidos 

dentro de uma realidade específica, ou seja, a sociedade urbana caracterizada pela 

presença massiva dos meios de comunicação, em especial a televisão, é preciso 

também, ainda segundo Baccega, entender a produção científica no campo dos 

estudos do discurso, como resultado de uma metassignificação, na medida em que a 

palavra é meio e conteúdo dessa produção. Considerando que a palavra "é recorte a 

partir do qual nos inserimos no mundo",3 procuramos definir Cultura, Ideologia e 

Hegemonia, como aspectos constituintes e explicativos da vida social moderna. 

Também apresentamos uma coletânea de definições de Violência, palavra-chave 

neste trabalho, buscando elementos que nos ajudem a delimitar o nosso campo de 

investigação. Recorremos a diversos campos do conhecimento - antropologia, 

sociologia, psicologia, história e teologia -, uma vez que o campo da comunicação 

dialoga com cada uma dessas ciências, promovendo sua re-configuração em um 

procedimento de interdiscursividade, que resulta "em novas posturas 

epistemológicas, a partir das quais se procurará dar conta da efetividade dos 

processos comunicacionais".4 

  

                                                 
3 BACCEGA. Palavra e discurso ... op. cit., p. 24. 
4 BACCEGA, Maria Ap. Comunicação e linguagem - discursos da ciência. São Paulo: Moderna, 
1998, p. 103. 
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1.1 A Cultura na construção dos significados 

Na definição de Cultura, apresentamos o desenvolvimento do conceito, 

primeiramente caracterizado por uma visão etnocêntrica, base para o estudo de 

outros povos, só mais tarde abrangendo os fenômenos urbanos das populações 

ocidentais. Para nosso estudo, consideramos a Cultura a partir do caráter simbólico 

dos fenômenos culturais e do fato de tais fenômenos estarem sempre inseridos em 

contextos sociais estruturados, aproximação defendida por Thompson.5 

A definição clássica do termo Cultura, prevalecente no século XVIII e início 

do XIX, tem como princípio os ideais da racionalidade Iluminista, caracterizados 

pelos contrastes entre civilização e barbárie, ordem e selvageria. Nessa perspectiva, 

Cultura relaciona-se ao cultivo, "melhoramento e enobrecimento das qualidades 

físicas e intelectuais de uma pessoa ou de um povo, (...) um processo facilitado pela 

assimilação de trabalhos acadêmicos e artísticos e ligado ao caráter progressista da 

era moderna".6 

Em fins do século XIX, ocorre uma mudança decisiva nesse conceito com a 

incorporação do conceito de Cultura à antropologia, estendendo sua abrangência de 

forma a incluir o homem "primitivo". Os estudos da Cultura são, então, menos 

ligados ao enobrecimento da mente e do espírito e mais à elucidação dos costumes, 

das práticas e das crenças de outras sociedades não européias, incorporação essa que 

aproxima o conceito de Cultura ao de Sociedade, dando ênfase à idéia do processo 

social como modelador dos distintos "modos de vida".7 

Nesse sentido, a Cultura é vista como parte de um sistema ideológico, no qual 

representa não um complexo de padrões concretos de comportamento, mas um 

                                                 
5 THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de 
comunicação de massa. 3a. ed.. Petrópolis (RJ): Vozes, 1999, pp. 181-193. 
6 MONTERO, Paula. Reflexões sobre uma antropologia das sociedades complexas. Revista de 

Antropologia, São Paulo: USP, vol. 34, 1991, pp. 107-110. 
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conjunto de mecanismos de controle para governar o comportamento, em que o 

homem é entendido como "o animal mais desesperadamente dependente de tais 

mecanismos de controle, extragenéticos, fora da pele, de tais programas culturais".8 

Essa mudança de abordagem no conceito de Cultura causa impacto no conceito de 

Homem, que é tornado 'humano' na medida em que sua vida toma forma, ordem e 

direção regulada por padrões culturais, sistemas de significados, criados 

historicamente. A Cultura seria o "vínculo entre o que os homens são 

intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam, um por um".9 

Essa maneira de entender Cultura, entretanto, apenas descreve o fenômeno, 

não contempla sua  significação. Como o objetivo principal desse estudo é entender 

como as pessoas lêem o conteúdo dos meios de comunicação de massa (ditos) 

caracterizados pela violência, ou seja, entender a construção dos significados a partir 

do contexto em que estão inseridos, necessitamos de um conceito de Cultura que 

tenha como origem uma concepção estrutural que enfatize tanto o caráter simbólico 

dos fenômenos culturais como o fato de tais fenômenos estarem sempre integrados a 

contextos sociais estruturados. Tal concepção prevê a análise cultural como o estudo 

das formas simbólicas - isto é, ações, objetos e expressões significativas de vários 

tipos - em relação a contextos e processos historicamente específicos e socialmente 

estruturados dentro dos quais, e por meio dos quais, são produzidas, transmitidas e 

recebidas essas formas simbólicas. 

Tal conceito de Cultura considera que o homem é um animal amarrado a teias 

de significados que ele mesmo teceu, e a Cultura seria constituída por estas teias,10 

sua análise vista, portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas 

                                                                                                                                          
7 MONTERO, Reflexões sobre uma antropologia  ... op. cit. 
8 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p. 56. 
9 GEERTZ. A interpretação das culturas ... op. cit., p. 64. 
10 GEERTZ. A interpretação das culturas ... op. cit., p. 15. 
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como uma ciência interpretativa à procura de significados. Uma determinada Cultura 

é, então, constituída por emaranhadas camadas de significados, descrevendo ações e 

expressões que já são significativas para os próprios indivíduos que as estão 

produzindo, percebendo e interpretando, no curso de sua vida. Os contextos e 

processos disto decorrentes são estruturados de várias maneiras: por relações 

assimétricas de poder, por acesso diferenciado a recursos e oportunidades e por 

mecanismos institucionalizados de produção, transmissão e recepção de formas 

simbólicas,  definidos em Thompson como sendo a vida social, que é  

 

 (...) uma questão de ações e expressões significativas, de manifestações verbais, 

símbolos, textos e artefatos de vários tipos, e de sujeitos que se expressam através 

desses artefatos e que procuram entender a si mesmos e aos outros pela interpretação 

das expressões que produzem e recebem. Em sentido mais amplo, o estudo dos 

fenômenos culturais pode ser pensado como o estudo do mundo sócio-histórico 

constituído como um campo de significados. Pode ser pensado como o estudo das 

maneiras como expressões significativas de vários tipos são produzidas, construídas e 

recebidas por indivíduos situados em um mundo sócio-histórico.
11 

 

Nesse sentido, tornar-se humano é tornar-se individual, e somos indivíduos 

quando nos tornamos parte de um todo, o que provoca, de certa forma, a perda de 

nossa individualidade. 

Tal abordagem resolve a insuficiência da análise das instituições sociais, dos 

costumes sociais e das mudanças como textos "etnográficos", que "fixam" o "dito" 

do discurso social, análise proposta por Geertz12 que, segundo Thompson, 

fundamenta-se em Ricouer, promovendo uma "injustificável reificação da ação e 

uma enganadora abstração das circunstâncias sócio-históricas em que (os textos em 

questão) são produzidos, transmitidos e recebidos".13  

 

                                                 
11 THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de 
comunicação de massa. 3a. ed.. Petrópolis (RJ): Vozes, 1999, pp. 23 - 24. 
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1.2 Interpretação da Ideologia 

A conclusão, então, é que o homem constrói os significados a partir da 

Cultura em que está 'inserido', e esta Cultura é, em parte, estabelecida por uma 

Ideologia que reflete as relações assimétricas de poder. Ideologia torna-se, então, o 

próximo conceito a ser definido na análise dos fenômenos sociais, considerando 

também o seu desenvolvimento histórico. 

Originário de uma concepção idealista que interpreta Ideologia como um 

“cimento social”, ou seja, sistemas de pensamento, de crenças ou símbolos que se 

referem à ação social ou à prática política, que substituem a religião e a magia na 

mobilização das pessoas em uma sociedade industrial, capitalista, secular,14 o termo 

sofreu um processo autofágico "tornando-se, ele próprio, totalmente ideológico".15  

Há poucos fundamentos para se supor que a estabilidade das sociedades 

industriais complexas exige e está baseada no consenso no que se refere a valores e 

normas particulares. Devemos, então, tomar o conceito de Ideologia “separadamente 

da procura por valores coletivamente compartilhados, redirecionando-os para o 

estudo das maneiras complexas como o sentido é mobilizado para a manutenção de 

relações de dominação”.16  Dentro desta perspectiva, Ideologia é o ocultamento da 

realidade, possível a partir da separação entre o trabalho material e o trabalho 

intelectual; a partir do fenômeno da alienação.17 O elemento motivador desse 

processo seria a busca pelo poder, na linha do que Geertz chama de teoria do 

                                                                                                                                          
12 THOMPSON. Ideologia e cultura moderna  ... op. cit., pp. 174-180. 
13 THOMPSON. Ideologia e cultura moderna  ... op. cit., p. 179. 
14 THOMPSON, Ideologia e cultura moderna  ... op. cit., pp. 20-21. 
15 GEERTZ, A interpretação das culturas ... op. cit., p. 163. 
16 THOMPSON, Ideologia e cultura moderna  ... op. cit., p. 17. 
17 CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1988, Coleção Primeiros Passos. p. 
21. 
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interesse, em que "os pronunciamentos ideológicos são vistos contra o pano de fundo 

da luta universal por vantagens".18 

Ideologia, de uma forma ampla, é sentido a serviço do poder, poder este que 

hoje passa pela mídia, junto com o Estado, a lei, o sistema educacional e a família, 

considerados instituições imparciais ou neutras, que utilizam formas simbólicas 

como meio de estabelecimento de sua representatividade, tornadas ideológicas, nos 

contextos sócio-históricos específicos, em que são empregadas e persistem. 

Recorremos, então, à Hannah Arendt19 e à imagem da "estrutura da cebola", 

em oposição ao modelo piramidal autoritário, para explicar a questão da dominação 

que não depende exclusivamente de um núcleo, mas sim de um composto de 

elementos, que vai desde questões físicas, 'de proximidade', até uma dinâmica 

estrutural. Neste modelo, a estrutura da Ideologia permitiria o ocultamento da 

realidade ao filtrar os elementos originados no centro ideológico, que chegam ao 

"mundo periférico", recriados pelas formas simbólicas, nem sempre reproduzindo 

sua origem. Ou seja, , lembrando Chauí, 

 

(...) os dirigentes agem a partir do interior de uma estrutura, composta de 

muitas camadas formadas de simpatizantes, adeptos, membros das formações da elite 

ou do núcleo dos iniciados em torno do líder. O estrato mais exterior tem uma 

aparência de normalidade, ao mesmo tempo, para as massas e para o estrato 

imediatamente interior e assim por diante. Essa estrutura permite a filtragem da 

realidade, criando um abismo entre a ficção ideológica central e o mundo periférico, 

possibilitando sempre desmentir o que transpira daí.
20

 

 

Em um estudo dos fenômenos sociais, a questão ideológica na construção do 

conhecimento também deve ser problematizada como resultado do próprio processo 

de análise, do significado que os cientistas dão às suas próprias descobertas. Ao 

                                                 
18 GEERTZ, A interpretação das culturas ... op. cit., p. 171. 
19 apud SOUKI, Nadia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. Belo Horizonte: UFMG, 1998, p. 
57. 
20 SOUKI. Hannah Arendt  … op. cit., p. 57. 
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mesmo tempo em que Ciência e Ideologia diferem em relação aos seus objetivos, 

para a primeira sendo o diagnóstico e a crítica e, para a segunda, a justificativa e a 

apologia,21 as duas se relacionam na medida em que a Ciência avalia o que a 

Ideologia aponta como condição e direção.22  

Entendemos, então, que o termo Ideologia deve ser utilizado para avaliar 

como o sentido serve para estabelecer e sustentar relações de dominação e não 

apenas como produto da divisão social do trabalho,23 pois, ainda que a própria 

concepção de "classe social" seja fruto de uma explicação em que situações são 

interpretadas independentemente da realidade sócio-histórica, as formas de 

dominação e subordinação não devem ser buscadas unilateralmente, pois as relações 

sociais estão impregnadas, e existem por causa de interesses. Esses interesses são 

defendidos por meio da persuasão, instrumentalizada pela Ideologia, sem o que a 

vida em sociedade seria inviável.24  

Esta compreensão lembra a posição de Mannheim,25 para quem a "Ideologia 

(...) pode ser tomada como os sistemas interligados de pensamento e modos de 

experiência que estão condicionados por circunstâncias sociais e partilhados por 

grupos de pessoas, incluindo as pessoas engajadas na análise ideológica".  

 

1.3 Da Ideologia à Hegemonia 

Mais do que Ideologia, estudos recentes no campo da comunicação levam em 

conta o conceito de Hegemonia. Em Martín-Barbero, esse conceito é a chave para a 

                                                 
21 GEERTZ. A interpretação das culturas ... op. cit., p. 203. 
22 GEERTZ. A interpretação das culturas ... op. cit., p. 205. 
23 CHAUÍ. O que é ideologia ...  op. cit., p. 21. 
24 Para não ser mal interpretada aqui, enfatizamos que, ao dizer que as formas de dominação e 
subordinação não devem ser buscadas unilateralmente. Não criticamos as definições de Ideologia 
apresentadas nesta linha, apenas salientamos uma posição adotada neste trabalho que busca entender 
as implicações da recepção dos conteúdos dos MCM na construção do sentido e para tanto necessita 
de um conceito de Ideologia de acepção mais ampla, não caracterizado por uma visão sombria. 
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compreensão da inserção da cultura popular nas ciências sociais críticas.26 Essa 

mudança é causa e efeito da própria Ideologia, que evolui de uma situação de forças 

em conflito, para um ambiente onde o real é verdadeiro, ou seja "a Hegemonia 

naturaliza o que historicamente representa uma Ideologia".27 Ou, conforme Durham, 

a Ideologia permite a "formulação de projetos hegemônicos, isto é, de propostas 

políticas de transformação ou manutenção da ordem social no sentido de assegurar a 

dominação de uma classe sobre outras".28 

Na definição gramsciana, a Hegemonia se realiza a partir de um conjunto de 

conteúdos que contemplam normas e valores da Ideologia, constroem generalizações, 

permitem à práxis política ultrapassar o imediato sentido de classe e transformar-se 

num momento socialmente universal,29 ou seja, em um ambiente hegemônico não 

existem antagonismos na representação de um 'real' orientado por interesses, todas as 

situações são tomadas como absolutas. Para que essas 'generalizações' sejam 

possíveis sem a necessidade do exercício do poder explícito e da coerção são 

necessárias alianças realizadas a partir de um contrato que tem como base a dinâmica 

das escolhas culturais, em que são buscados os elementos organizadores de uma 

condição a ser tida como natural e geral.30 

Uma condição hegemônica reflete um 

 

(...) contrato que é feito no próprio nível da sociedade civil, gerando em conseqüência 

sujeitos coletivos (...) materializando-se precisamente na criação da 'vontade coletiva 

nacional-popular', motor de um 'bloco histórico' que articula numa totalidade 

                                                                                                                                          
25 apud THOMPSON. Ideologia e cultura moderna  ... op. cit., p. 67. 
26 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações – Comunicação, cultura e hegemonia. Rio 
de Janeiro: UFRJ, 1997, p. 104. 
27 O' SULLIVAN, Tim e outros. Conceitos-chave em estudos de comunicação e cultura. Piracicaba 
(SP): Unimep, 2001, p. 122. 
28 DURHAM, Eunice R. Cultura e ideologia. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 27, no. 
1, 1984, p. 87. 
29 COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1999, p. 111.  
30 COUTINHO. Gramsci  ... op. cit., p. 73. 
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diferentes grupos sociais, todos eles capazes de operar, em maior ou menor medida, o 

movimento 'catártico' de superação de seus interesses meramente 'econômico-

corporativos', no sentido da criação de uma consciência "ético-política", 

universalizadora.
31

   

 

 Na relação hegemônica, o popular é incorporado ao processo de dominação 

social, por meio de uma estratégia ideológica, prevalecendo a vontade geral como 

interesse comum, em oposição à vontade de todos.32 Nessa condição, a disposição 

das diferentes camadas da "estrutura da cebola", de Arendt, são entendidas como 

naturalmente estabelecidas na medida em que não é possível que todas ocupem o 

mesmo espaço, ao mesmo tempo; as relações de classe (supremacia, subordinação) 

são percebidas "como um processo no qual uma classe hegemoniza, na medida em 

que representa interesses que também reconhece de alguma maneira como seus as 

classes subalternas".33 

O popular torna-se elemento chave dessa compreensão ao permitir que as 

classes subalternas materializem e expressem seus "modos de viver e pensar", dando-

lhes representatividade sociocultural. Ao interpretar sentidos, representações e 

atividades a partir de elementos cotidianos, as classes subalternas filtram e 

reorganizam o que vem da cultura hegemônica, integrando isso com o que vem de 

sua memória histórica,34 naturalizando todo o processo. 

É nesse sentido que entendemos a defesa de Martín-Barbero35 em relação à 

necessidade das alianças hegemônicas por meio das indústrias culturais, uma 

perspectiva que permite que as classes populares vejam algo de sua própria 

identidade na cultura hegemônica, comprometendo-se assim, de certo modo, com 

ela, entendendo-a como um campo de batalha entre muitos atores e palco de novas 

                                                 
31 COUTINHO. Gramsci  ... op. cit., p. 250-251. 
32 como em Rousseau apud COUTINHO. Gramsci  ... op. cit., p. 204. 
33 MARTÍN-BARBERO. Dos meios às mediações … op. cit., pp. 104-105. 
34 MARTÍN-BARBERO. Dos meios às mediações … op. cit., pp. 104-105. 
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alianças. Com estas alianças, o poder não seria primordialmente exercido pela força, 

mas por manobras para definir símbolos culturais da sociedade, estabelecendo um 

capital cultural dominante como moeda corrente e lógica fundamental para embasar 

o sistema, mas sem eliminar inteiramente outras lógicas. O auto-reconhecimento das 

classes populares nos conteúdos televisivos, caracterizados pelo capital cultural 

dominante, decorrente de um complexo processo de trocas negociadas permite, ao 

menos, tolerar a base hegemônica. Ou seja, no estudo da recepção de conteúdos 

televisivos orientados para a exploração dos acontecimentos por meio do 

sensacionalismo, o reconhecimento da situação hegemônica importa na avaliação de 

como "os sentidos cotidianos, representações e atividades são organizados e 

interpretados de tal modo que (...) pareçam naturais, inevitáveis, eternos e, portanto, 

indiscutíveis".36  

 

1.4 Violência 

Um estudo da Violência não é o objetivo específico deste trabalho, porém, 

para melhor interpretar e compreender as leituras feitas das representações midiáticas 

do fenômeno, é necessário esclarecer aspectos relacionados às suas dimensões. No 

campo das definições, é positivo não trabalhar com conceituações estanques, agindo 

na mesma linha de Gramsci quando este utiliza concepções fluidas e às vezes 

contraditórias, preservando uma riqueza de percepção, favorecendo leituras 

diversas.37 

Começamos este capítulo afirmando que vivemos em uma sociedade 

caracterizada pela cultura da violência. Mas como afirmar isso se o que sabemos de 

                                                                                                                                          
35 MARTÍN-BARBERO. Dos meios às mediações … op. cit., pp. 104-105. 
36 SULLIVAN. Conceitos-chave em estudos de comunicação e cultura  ...  op. cit., p. 122. 
37 DURHAM. Cultura e ideologia ... op. cit., p. 81. 
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outras épocas é apenas aquilo que nos é passado pela História, que trabalha com 

momentos, o todo sendo inferido a partir de uma explicação ex post facto? 

A história do mundo moderno é uma história de práticas violentas - 

descobrimento, exploração, escravismo, colonialismo. A trajetória do homem ao 

longo dos últimos séculos, em especial do século XX, criou um ambiente propício 

para que se considerasse a Violência como algo normal, aceitável, inerente à 

natureza humana. A presença constante da Violência nas relações humanas faz dela 

objeto de estudo em diferentes campos e nesse sentido são várias as interpretações 

sobre o fenômeno, na busca por definições e estabelecimento de suas características, 

como apontado em Calvani, que cita Girard, Freud, Arendt e Weil.38 Mas não 

somente estes. Sorel, um apólogo da Violência segundo Arendt, utiliza-a para 

fundamentar a construção do "seu famoso mito" da greve geral, sem, no entanto, 

definir o fenômeno. Outros autores, como Michaud, Galtung,39 Parsons, Merton, 

Silberman,40 na maioria das vezes, relacionam o fenômeno à força e poder, e ao que 

chamaremos neste trabalho 'seus correlatos', vigor e autoridade. Ortiz também nos 

chama a atenção para isso, lembrando que a "violência não é algo gratuito, pois se 

insere na lógica da sociedade", lembrando-nos, entretanto, que ela é "como o crime 

para Durkheim, um fato social 'normal', isto é, um fenômeno social significativo 

sendo, portanto, passível de entendimento".41 Tendo isso em vista e mais a 

perspectiva histórica, a reflexão sobre a Violência e seus correlatos deve levar em 

                                                 
38 apud CALVANI, Carlos Eduardo Brandão e outros. Violência e cultura. São Bernardo do Campo 
(SP): UMESP, 1996, p. 49. 
39 apud MICHAUD, Yves. A violência. São Paulo: Ática, 1989. 
40 SILBERMAN, Sarah Garcia e LIRA, Luciana Ramos. Medios de comunicación y violencia. 
México: Instituto Mexicano de Psiquiatria y Fondo de Cultura Econômica, 1998. 
41 ORTIZ, Renato. Violência e globalização.  Comunicação & Educação,  São Paulo: ECA-
USP/Salesiana, ano VIII, jan./abr., 2002, p. 37. 
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conta a complexidade da sociedade,42 o desenvolvimento tecnológico (o que já foi 

dito por Engels) e suas implicações nos conflitos mundiais.43 

Se quisermos buscar uma definição de Violência, na palavra dos indivíduos-

receptores, livre de estereótipos, devemos pensá-la a partir de uma práxis, rompendo 

fórmulas elaboradas em momentos históricos específicos, trabalhando no campo da 

Cultura, utilizando significados aí construídos para contestar condições hegemônicas. 

Não fazer isso é continuar a trabalhar dentro de uma racionalidade que vê apenas a 

ordem da natureza. Para não perpetuarmos as condições hegemônicas que divulgam 

discursos pela paz, mas que nos dão uma sociedade violenta, é preciso trabalhar uma 

racionalidade que nos permita enxergar o todo, "conceber a organização e a 

existência, [permitindo] ver os peixes e também o mar, ou seja, também aquilo que 

não pode ser pescado".44  Avaliar o conceito de Violência requer ir além de 

estatísticas que contabilizam perdas humanas e materiais, registradas ao longo da 

história, reconhecendo como violentas apenas as situações que "acarretam uma 

reorganização do poder".45 Consideramos aqui violentas todas as situações de 

interação que causam danos, sejam eles físicos, morais, materiais ou simbólicos e 

culturais.46 

Entendendo que parte da dificuldade em definir o termo Violência é derivada 

da imprevisibilidade relacionada ao ato violento, partimos do princípio de que 

Violência é um fenômeno naturalmente relacionado à ausência de regras, ao caos. 

Sentimo-nos violentados quando somos pegos em uma situação para a qual não 

estávamos preparados, para a qual não tivemos condições de planejar uma reação, 

                                                 
42 d'ENTREVES apud ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001, 
p. 36. 
43 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit., p. 13: "Hoje, na era pós-atômica, se alguém vencer, é o fim 
para ambos". 
44 MORIN. Ciência com consciência. ... op. cit., p. 123. 
45 TILLY, Charles apud MICHAUD. A violência … op. cit., p. 18. 
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associando o fator imprevisibilidade à insegurança. Por que nos sentimos inseguros? 

Porque não temos controle sobre o que irá ocorrer.  

Outro fator aqui considerado é a importância de abordarmos a Violência 

como fenômeno social e não como caso particular. A mídia apresenta o cotidiano 

como uma sucessão de acontecimentos violentos. A quantidade de acontecimentos e 

a rapidez com que são divulgados não deixam espaço para uma reflexão sobre suas 

características e conseqüências, ensejando o sentimento de que são ocorrências 

desconectadas, que aumentam em quantidade a cada dia, e não produto de  

interações, partes de um mesmo fenômeno social. Neste capítulo, buscamos 

características do ato violento associadas ao comportamento do indivíduo, passíveis 

de nos auxiliarem no estudo das leituras dos conteúdos televisivos, entendendo essas 

leituras não apenas como reflexos de características individuais, mas como 

componentes de um contexto maior, constituído pelas interações sociais nos diversos 

ambientes, a partir de atuações diversas. 

Aparte uma definição do ato violento, temos sua natureza que, mesmo com 

traços de individualidade, é no ambiente social que busca a grande parte da 

motivação. Segundo este princípio, em  "sociedades monolíticas e igualitárias onde 

as dimensões da vida social são reduzidas e fracas ",47 a Violência não teria o mesmo 

aspecto que nas sociedades autoritárias, em que representa o poder 

institucionalizado, nem nas sociedades atuais, competitivas, em que se manifesta no 

cotidiano e é mediatizada. 

Nessa linha de pensamento, defendemos as abordagens que não colocam a 

Violência como inerente à natureza humana para o que recorremos a Kant.  O 

filósofo associa o mal a uma opção racional do homem na frase "a história da 

                                                                                                                                          
46 MICHAUD. A violência … op. cit., p. 10. 
47 apud MICHAUD. A violência … loc. cit. 
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natureza começa pelo bem, pois é obra de Deus; a história da liberdade começa pelo 

mal, pois é obra do homem".48 Esta origem racional de uma ação má é, em Kant, 

uma prova de que o mal não é inerente ao homem, não lhe é natural, mas sim produto 

do arbítrio humano, uma possibilidade humana, uma contingência e, sendo assim, se 

acha inscrito em sua liberdade, podendo, portanto, ser objeto do contrato 

hegemônico. Como ilustração disto, citamos Odalia para quem o pecado original é 

um ato violento que ilustra a perda da inocência no momento em que "o homem e a 

mulher passam a ter consciência de que as relações entre eles e Deus não eram entre 

iguais, mas entre semelhantes, o que permitia existir o subordinado e o 

subordinador".49 Weil,50 filósofo alemão, vê a Violência oposta à razão, o poder de 

opção por uma das duas seria o que define o ser humano. 

Em sua fala sobre Comunicação e Cultura pela Paz, tema do X Encontro 

Latino-Americano das Faculdades de Comunicação Social,51 o prof. Octávio 

Ianni definiu Violência como um "evento heurístico, um momento enlouquecido em 

que a sociedade se revela". Interpretamos esta fala a partir de Engels, para quem a 

Violência não é uma característica da natureza humana, mas sim produto do livre 

arbítrio, sendo uma espécie de reação ao momento social, condicionado pelo 

momento econômico. Como argumento principal, esse autor diz que a Violência não 

é um simples ato de vontade, exigindo condições prévias para manifestar-se, 

ilustrando sua teoria da violência com o uso do implemento. Neste sentido, tomamos 

                                                 
48 apud SOUKI. Hannah Arendt  … op.cit., p. 31. 
49 ODALIA, Nilo. O que é violência. 4a. ed.. São Paulo: Brasiliense, p. 22. 
50 apud CALVANI. Violência e cultura ... op. cit., p. 45. 
51 Organizado pela FELAFACS, sediado no Memorial da América Latina, em São Paulo, em outubro 
de 2000. 
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as guerras como exemplo máximo da violência da qual o homem é capaz, lembrando 

que estas são, e têm sido sempre, uma 'vitrine' de implementos.52 

Engels53 trabalha um conceito operacional de Violência a partir do marxismo, 

relacionando-a à economia, em particular aos modos de produção. Ao relatar a 

evolução da sociedade, o autor discorre sobre a formação de uma aristocracia 

primitiva que se funda na posse das condições de produção, fazendo a indústria 

evoluir do artesanato à manufatura, possibilitando a extensão do comércio.54 Nas 

guerras, a vantagem sobre a nobreza/classes dirigentes se concretiza na posse de 

implementos - pólvora do canhão, armas de fogo, barco de guerra, míssil, caças 

supersônicos - "que exigem indústria e dinheiro; uma e outra coisa em poder dos 

burgueses/capitalistas".55 

Engels defende o determinismo econômico como causa da Violência e critica 

Dühring por tomar o estado político como causa determinante do estado econômico, 

o que resultaria o ato violento como sendo um ato político, uma função da natureza 

humana. A base da crítica apresentada por Engels consiste no fato de que a 

propriedade privada deve existir antes que o bandido possa dela apropriar-se na 

medida em que  

 

(...) a servidão do homem, em todas as suas formas, supõe que quem submete dispõe 

de instrumentos de trabalho, meio único pelo qual poderá utilizar o servo, e a 

escravatura supõe, de resto, que o dono dispõe dos meios de existência que lhe 

permitirão manter o escravo. Porém, qual é a origem de semelhante posse? 

Definitivamente não é a violência, e mesmo que seja, um bem, para ser subtraído, 

precisa que tenha sido produzido pelo trabalho.
56

  

 

                                                 
52 Lembramos aqui a Guerra das Malvinas, os 'maravilhosos' aviões que aterrissavam e decolavam na 
vertical, e as Guerras 'cirúrgicas' no Golfo (1991) e no Iraque (2003).  
53 ENGELS, Frederico. Anti-Dühring. Porto: Edições Afrodite, s.d. 
54 ENGELS. Anti-Dühring.   
55 ENGELS. Anti-Dühring … op. cit., p. 208. 
56 ENGELS. Anti-Dühring …op. cit. 



 

 

26 

 

 Mesmo priorizando a economia, Engels não deixa de lado a evolução 

histórica em sua conceituação da Violência, o que nos permite problematizar a 

violência atual a partir de outros aspectos, evitando o senso comum dizendo que a 

'culpa' é do governo (política?), da economia (grandes conglomerados, 

globalização?), da macro (ou micro?) estrutura. 

Em uma sociedade em que os meios de comunicação de massa difundem a 

posse (de bens materiais ou simbólicos) como um aspecto cada vez mais importante 

para a realização do ser humano, a Violência  é vista como um ato que gera danos, 

que em nível micro se realiza, na maioria das vezes, na posse material, no macro, na 

busca pelo poder. Pouco antes da Revolução Francesa, Maria Antonieta diria "se não 

têm pão, que comam brioches", ou, numa versão mais recente, "pão e circo" são 

alternativas para reivindicações mais amplas. Mas, quando nem o pão existe, a praça 

transforma-se num circo de horrores, e o Tetra Campeonato Brasileiro no Futebol 

não surte o mesmo efeito do Tri, em uma sociedade em que a cultura do consumo 

chega a uma maioria sem condições materiais, promovendo a marginalização que se 

reflete em índices de criminalidade. 

Fachini e Amoretti vêem a privação das necessidades básicas como causa da 

Violência. Considerando o ponto de vista da Psicologia Social, estes estudiosos 

acreditam que a Violência "seria uma resposta que o sujeito dá no momento que é 

tolhido no seu Eu, na busca de objetivos, dos seus impulsos, no sentido de suprir sua 

necessidades".57 Esse tratamento do fenômeno como inerente às estruturas sociais 

esclarece aspectos de sua ocorrência e percepção dentro de uma linha sistêmica de 

busca pelo controle. Nessa perspectiva, a Violência ocorre em função do controle, 

considerada "como correlata das modificações de um sistema quando sofre inputs 

                                                 
57 apud CALVANI. Violência e cultura ... loc. cit. 
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que põem em questão a sua estabilidade",58 opinião de autores como Galtung, que 

defende a Violência como resultado da busca de coerência por aqueles indivíduos 

que se consideram deslocados na posição ocupada em um sistema social 

hierarquizado, mesma abordagem dos funcionalistas Merton e Parsons para quem 

Violência está diretamente associada à força, podendo ser considerada "como um 

instrumento legítimo de gestão pragmática dos conflitos", aproximando-se do poder 

pela força, seu último recurso.59 Para o segundo autor, mesmo que a sociedade 

dispense "a força substituindo-a por meios fiduciários (a ameaça ou a demonstração), 

nem por isso ela deixa de estar continuamente presente como horizonte possível das 

relações sociais".60 

 Outras abordagens do fenômeno, ainda que em referência a contextos 

específicos, também nos direcionam à compreensão de seu caráter social e seu 

aspecto controlador. Ricouer61 reconhece que o emprego da Violência pelo Estado 

como uma eventual forma de pedagogia é um paradoxo, na medida em que este 

mesmo Estado utiliza a Violência para garantir sua sobrevivência quando há falhas 

pedagógicas. Os filósofos Peirce, W. James, G. H. Mead e J. Dewey vêem a 

Violência do ponto de vista do evolucionismo darwinista, segundo o qual "a 

Violência está no princípio da vida e da evolução concebida como luta pela vida e 

seleção dos mais capazes",62 uma visão que não se distancia da visão sistêmica-

funcional. Lapierre, que trabalha a Violência do ponto de vista sociológico, diz que 

esta tem duas instâncias: o ato e o estado. O estado de Violência existe quando é 

institucionalizada, quando não há necessidade da demonstração da força, da 

                                                 
58 apud MICHAUD. A violência … op. cit., p. 95. 
59 apud MICHAUD. A violência … op. cit., p. 88-99. 
60 apud MICHAUD. A violência … op. cit., p. 94. 
61 apud CALVANI. Violência e cultura ... op. cit., p. 42. 
62 apud MICHAUD. A violência … op. cit., p. 104. 
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ocorrência de um ato, que, por sua vez, só ocorreria como "sintoma de um 

desequilíbrio mais profundo, motivado pelo próprio estado de Violência".63 

Silberman, em sua análise das definições de Violência encontradas em livros 

de referência, destaca que, freqüentemente, o termo é relacionado ao "uso excessivo 

e injusto de uma força, que pode ser de diferentes tipos - como física, moral ou 

psicológica - e que é exercida de forma intencional para causar um efeito, não 

exclusiva ou necessariamente físico, mas também moral ou psicológico".64 Em outro 

momento, o mesmo autor cita Corsi, para quem "a Violência é sempre uma forma de 

exercício do poder mediante o emprego da força (...) e implica a busca da eliminação 

dos obstáculos que se opõem ao próprio exercício do poder".65 Esta 'eliminação de 

obstáculos' vai além do elemento físico, pois, na perspectiva do controle, Violência 

só pode ser relacionada ao poder  quando exercida por meio de mecanismos de 

persuasão que permitam a aceitação mesmo de condições violentas estabelecidas por 

um sistema hegemônico. Ou seja, o controle sem uso da força,  que leva à obediência 

 

(...) por incentivos de tipo econômico e financeiro, pela persuasão e a influência. A 

informação e a comunicação permitem obter adesão ou agir sobre os mecanismos de 

persuasão, permitem até condicionar os espíritos. (...) Os cidadãos podem obedecer 

porque têm medo da repressão, porque aderem ideologicamente ou então porque 

afinal têm interesse.
66

 

 

Não nos esquecendo da psicanálise freudiana,67 o ato violento individual pode 

ser entendido como manifestação de uma patologia relacionada ao princípio do 

prazer. A partir da  noção de pulsão da morte, a violência "não tem outra causa senão 

a satisfação dos impulsos e desejos destrutivos do homem", a partir do que a 

                                                 
63 apud CALVANI. Violência e cultura ... op. cit, p. 41 
64 SILBERMAN. Medios de comunicación y violencia ... op. cit., p. 28. 
65 SILBERMAN. Medios de comunicación y violencia ... op. cit., p. 30. 
66 MICHAUD. A violência … op. cit., p. 58. 
67 apud CALVANI. Violência e cultura ... op. cit., p. 47. 
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recepção de conteúdos televisivos que apresentem manifestações violentas poderia 

ser tratada como catarse desta necessidade pelos indivíduos sãos. 

A Violência pode significar quebra de regras, influenciada pelo momento 

histórico-socioeconômico, com a finalidade principal de busca do controle. Sendo a 

recepção dos conteúdos televisivos nosso objeto de estudo, importa-nos, ainda, a 

percepção do fenômeno. Já comentamos que em sociedades competitivas, a 

Violência é mais evidente no cotidiano; em sociedades autoritárias, aparece mais sob 

a forma de exercício do poder. Interpretamos estas diferenças a partir de Michaud 

quando relaciona as formas de percepção com a organização e administração da vida 

social. Para o autor, "[a Violência] na sociedade contemporânea muda de fisionomia 

e de escala porque é o produto de sociedades nas quais também mudaram a 

administração de todos os aspectos da vida social, a tecnologia e os meios de 

comunicação de massa". 68 A diferença de acesso às facilidades proporcionadas pela 

regulação da vida social, aos seguros, à previdência social, à mobilidade social, aos 

meios jurídicos, aos bens de consumo modificaria a leitura das ocorrências, como 

violentas ou não, o mesmo valendo para a leitura dos conteúdos midiáticos que 

eventualmente as reproduzissem .  

Por outro lado, para Sorel, o que muda é o formato do fenômeno, não sua 

leitura. Esse autor diz que "nossas idéias sobre o desaparecimento da violência 

dependem muito mais de uma importantíssima transformação que se produziu no 

mundo do crime (...) onde a ferocidade antiga tende a ser substituída pela astúcia, e 

muitos sociólogos julgam que se trata de um progresso importante".69 Esses 

diferentes pontos de vista nos levam a concordar com Longuini Neto,70 para quem a 

única conexão da forma como tratamos a Violência hoje e como o assunto era visto e 

                                                 
68 MICHAUD. A violência … op. cit., p. 16. 
69 SOREL. Georges. Reflexões sobre a violência. São Paulo: Martins Fontes, 1992, pp. 215-217. 
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tratado no século XVI é a própria Violência, uma vez que evoluímos na maneira de 

pensar a Violência, mas não evoluímos na maneira de vivê-la e de praticá-la. 

Algumas abordagens do tema passam pela "apologia à Violência". Arendt71 

critica veementemente Sorel, Fanon e Sartre que trabalham a questão da Violência 

como uma dimensão de existência, como elemento puro, necessário para a 

recuperação da humanidade. Para esta autora também estão equivocados  os teóricos 

que dizem que a Violência é manifestação do poder porque a violência não deve ser 

vista apenas como domínio do homem pelo homem, pensamento adotado tanto por 

Esquerda como Direita, Wright Mills e Max Weber, Mao Tse Tung e Bertrand de 

Jouvenel.72 Para Arendt, que concentra suas reflexões nas questões políticas, a 

Violência e sua glorificação explicam-se pela severa frustração da faculdade de agir 

no mundo contemporâneo, que tem suas raízes na burocratização da vida pública, na 

vulnerabilidade dos grandes sistemas e na monopolização do poder, que seca as 

autênticas fontes criativas. Com o poder de agir em conjunto diminuído, o homem 

moderno necessita de implementos para aumentar o vigor, uma característica 

individual,73 conceituação que adotamos como coerente às abordagens defendidas no 

início desta exposição. 

Recorremos ainda à Arendt para comentar o que, no início deste capítulo, 

chamamos correlatos da violência, 'força', 'vigor', 'autoridade' e 'poder'.74 O termo 

'força' deveria ser reservado "às 'forças da natureza', ou às 'forças das circunstâncias', 

isto é, deveria indicar a energia liberada por movimentos físicos ou sociais". O 'vigor' 

é uma característica do indivíduo, pertencente ao "seu caráter, podendo provar-se a si 

mesmo na relação com outras coisas ou pessoas, mas sendo essencialmente diferente 

                                                                                                                                          
70 apud CALVANI. Violência e cultura ... op. cit., p. 15. 
71 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit., p. 19-24 e IN MICHAUD, A violência … op. cit., p. 106. 
72 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit., pp. 31-32. 
73 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit., p. 35. 
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delas". A 'autoridade' é fruto do reconhecimento "inquestionável por aqueles a quem 

se pede que obedeçam; nem a coerção nem a persuasão são necessárias. (...) 

Conservar a autoridade requer respeito pela pessoa ou pelo cargo". Para Arendt, a 

violência multiplica o vigor individual, com os instrumentos que a tecnologia fornece 

de maneira cada vez mais exponencial. Por isso, a forma extrema de violência é um 

contra todos. O que surge do cano de uma arma não é poder, mas sua negação, e 

desse 'poder de negação' não brota o seu oposto.75 A violência destrói o poder, não o 

cria. 

Arendt faz um deslocamento temático da violência, da aplicação para a 

criação e manutenção. Para ela, o poder - que é inerente a qualquer comunidade 

política - resulta da capacidade humana para agir em conjunto, o que, por sua vez, 

requer o consenso de muitos quanto a um curso de ação. Assim, Poder e Violência 

são termos opostos: a afirmação absoluta de um significa a ausência do outro, "é a 

desintegração do Poder que enseja a Violência, pois quando os comandos não são 

mais generalizadamente acatados, por falta do consenso e da opinião favorável, 

implícita ou explícita, de muitos, os meios violentos não têm utilidade".76 É esta 

situação-limite que torna possível, mas não necessária, uma revolução.  

A visão de que o poder da classe dominante assenta-se exclusivamente no seu 

papel de produção, e que a manutenção desse não requer o uso da violência, 

modifica-se no decurso da história sob a perspectiva do conceito de Hegemonia. Para 

que a classe dominante exercite e mantenha sua posição como responsável pela 

produção, é preciso o emprego de recursos simbólicos, confirmando até certo ponto o 

uso de implementos na diferenciação entre poder e violência, como explica Arendt, 

para quem "poder consegue obediência pelo consentimento, a violência só consegue 

                                                                                                                                          
74 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit., pp. 36-37. 
75 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit., p. 37 
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a obediência através do uso do implemento”.77 Diante de um revólver, eu entrego os 

meus bens; diante dos mecanismos simbólicos, eu aceito o contrato hegemônico. 

Violência, então, para nós, dentro dos objetivos de análise do tema nos 

conteúdos dos programas da televisão de canal aberto e de como esses conteúdos são 

lidos por seus receptores, é uma situação caracterizada pelo uso de recursos. Bens 

materiais ou simbólicos, esses recursos devem ser adquiridos, seja pela dominação 

ou pela subtração, o que define o princípio econômico do fenômeno, ampliando as 

possibilidades de realização da violência. A violência existe pela busca da 

estabilidade, do equilíbrio, pois surge quando alguém se sente injustiçado. 

Ao discorrer sobre o aspecto da injustiça, Arendt admite que existe no ato 

violento um elemento natural, resultante do ódio, sentimento essencialmente 

humano. O ódio surgiria em uma situação de impotência diante da injustiça, ainda 

que esta injustiça seja fruto de uma análise fundamentada no senso comum, ou seja, 

nas palavras da autora 

 

o ódio aparece apenas onde há razão para supor que as condições poderiam ser 

mudadas, mas não são. Reagimos com ódio apenas quando nosso senso de justiça é 

ofendido. (...) Em certas circunstâncias, a violência - o agir sem argumentar, sem o 

discurso ou sem contar com as conseqüências - é o único modo de re-equilibrar a 

balança da justiça. Nesse sentido, o ódio e a violência, que às vezes - mas não sempre 

- acompanha esse, pertencem às emoções "naturais" do humano, e extirpá-las não 

seria mais do que desumanizar ou castrar o homem.
78  

 

 Nesse sentido, a recepção de conteúdos ‘tidos’ como violentos promoveria 

uma catarse, já mencionada por nós, na medida em que ao receptor é dada a 

oportunidade de extravasar uma ‘emoção natural’, no caso o ódio, sem necessidade 

                                                                                                                                          
76 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit., p. 39. 
77 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit., p. 35. 
78 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit., p. 47. 
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de expor-se ao perigo, ou à críticas por manifestar tal sentimento, ou seja, na 

segurança do lar, em frente ao televisor. 

   

1.4.1 Violência e suas manifestações na sociedade  

Hoje, quando pensamos em violência, o que certamente nos vem à mente é o 

ambiente dos grandes centros urbanos. As características físicas, por assim dizer, 

dessas concentrações - a heterogeneidade, a densidade, a permanência e a grandeza - 

são elementos geradores das suas características sociológicas, a diversidade, a 

mobilidade, a segregação, a instabilidade e a insegurança.79 Os estudos 

antropológicos e sociológicos urbanos americanos originaram-se da preocupação 

com o 'inchaço' das cidades, com os problemas surgidos da rápida urbanização (Park, 

Simmel, Wirth e outros).80 Na avaliação do fenômeno da recepção dos conteúdos da 

mídia, sua relação com o estado geral de insegurança que domina a sociedade e o 

isolamento característico dos indivíduos que vivem nos grandes centros, é importante 

lembrar o que Arendt define como principal característica do homem de massa, que 

não "é a brutalidade, nem a rudeza, mas seu isolamento e sua falta de relações sociais 

normais".81 

Estudos das manifestações de violência nas festas populares em pequenos 

lugarejos e nos grandes centros urbanos são aqui relatados para termos uma visão 

mais sistematizada da evolução do fenômeno. Nos pequenos lugarejos, a violência é 

mais pensada como algo que vem de fora, o que acontece nas festas são discórdias, 

ações intempestivas que degeneram em briga, agressões físicas, muitas vezes 

causadas por 'estranhos'.  

                                                 
79 WIRTH, Louis. O urbanismo como modo de vida. IN VELHO, Otávio Guilherme (org.). O 
fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, p. 122. 
80 apud VELHO, Otávio Guilherme (org.) O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, passin. 
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Caminhando para a cidade grande, paramos no universo das vizinhanças, 

onde a ocorrência da situação violenta, na maioria das vezes, é relacionada a grupos 

definidos, como "uma linguagem que faz parte da lógica contrastiva da construção de 

identidade".82 Além disso, deparamo-nos com a violência urbana da qual todos 

falam, a violência mais explorada pelos meios de comunicação, que procura 

racionalizar situações, enquadrando acontecimentos nos modelos hegemônicos, 

estereotipados, em um procedimento que na maioria dos casos resulta na 

banalização, como apontado por Michaud ao comentar "no processo de 

racionalização da violência (violência admitida, ajeitada, tolerada, enquadrada) (...) 

as coisas se normalizam e se banalizam. Habituamo-nos a tudo: até à tortura, cuja 

volta ao primeiro plano dos instrumentos governamentais suscitou escândalo, hoje 

não indigna mais".83 O contexto socioeconômico-cultural das metrópoles somam 

todas as condições necessárias para a realização do ato violento como produto 

individual e principalmente social, pois é aí que se fazem presentes 

 

 (...) tramas e fios que unem o mundo da contravenção ao circuito do crime 

organizado, no narcotráfico, no contrabando de armas e nos seqüestros, 

emaranhando-os inextricavelmente às formas de sociabilidade e cultura do mundo 

popular. (...) representando um atentado à possibilidade mesma de continuidade da 

vida social.
84

 

 

Se definir violência é uma tarefa complexa, nomear o fenômeno, dando-lhe 

características que possibilitem uma classificação, é mais complexo, pois nem 

sempre a violência pode ser identificada como um ato claro e transparente.85 

                                                                                                                                          
81 apud SOUKI, Nadia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. Belo Horizonte: UFMG, 1998, p. 
68. 
82 MONTES, Maria Lúcia Aparecida. Violência, cultura popular e organizações. In: VELHO, Otávio 
Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, pp. 220-223. 
83 MICHAUD. A violência … op. cit., p. 66. 
84 MONTES. Violência, cultura popular e organizações  ... op. cit., p. 225. 
85 ODALIA. O que é violência ... op. cit., p. 22. 
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Lembrando Velho,86 que diz que devemos chamar a atenção menos para a definição 

absoluta aparente e mais para a percepção dos inúmeros tipos de violência associados 

aos diferentes momentos históricos, trabalhamos a seguir 'tipos' de violência. 

Chamamos a atenção para os valores envolvidos nas classificações, ou seja, dizer que 

uma situação, um comportamento é violento implica dar-lhe um valor, positivo ou 

negativo, dependendo da situação. Ao classificar a violência em 'tipos', na realidade, 

estamos justificando o que não pode ser legitimado.87 Assim podemos falar em uma 

base para a violência (que, na maioria dos casos, é a econômica), suas formas 

históricas (depende do momento) e a forma de interpretação dos atos (momento 

social, legal), lembrando sempre que esta categorização se presta mais às 

necessidades metodológicas do que a uma definição teórica e muito menos a uma 

justificativa para o fenômeno. A categorização que se segue: social, histórica, 

institucionalizada, política, revolucionária, as guerras e o terrorismo, foi feita a partir 

dos elementos comuns presentes em cada definição estudada. 

 

1.4.1.1 Violência social  

Para constituição desta categoria, agrupamos definições sob o nome de 

violência individual e violência estrutural e cultural;88 violência passiva e 

violência justa;89 violência anômica e violência estratégica90 e violência social.91 

                                                 
86 VELHO, Gilberto, ALVITO, Marcos (orgs.) Cidadania e violência. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 
2000, p. 13. 
87 ARENDT. Sobre a violência ... op. cit. 
88 VAN SOEST apud SILBERMAN. Medios de comunicación y violencia ... op. cit., p. 34. 
89 LONGUINI NETO apud CALVANI, Violência e cultura ... op. cit., p. 13. 
90 BOUDON e BOURICAUD, Dicionário crítico de sociologia apud LONGUINI NETO apud 
CALVANI, Violência e cultura ...  op. cit. 
91 ODALIA. O que é violência ... op. cit., pp. 37-47. 
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A violência social é resultado das práticas cotidianas e pode ser direta ou 

indireta, ocorrendo quando, por exemplo, contribuo para o câncer da humanidade 

fumando em lugares públicos. Geralmente é  

 

resultado da proliferação das relações agressivas nos setores menos privilegiados das 

sociedades. Algumas de suas manifestações são a discriminação de grupos pelo 

gênero, raça, etnia, religião, orientação sexual (aqui entra o conceito de estereótipo, 

como definição normal) e a própria aceitação de desigualdades como a pobreza, o 

sexismo e racismo. (...) geralmente é um fato estrutural: por exemplo: a violência 

existente no trânsito das grandes cidades; a poluição ambiental, o problema do menor 

abandonado.
92

 

 

Na maioria das vezes, temos consciência, mas não atuamos em busca de 

soluções. Com freqüência, é maligna, difícil de discernir e, em geral, é aceita como 

normal. Quando tem uma forma muito específica, é considerada como um delito a 

ser castigado.  

 

1.4.1.2 Violência histórica 

A violência histórica é a presença da violência em todo o percurso da 

humanidade, apresentada como necessidade de sobrevivência. Esta abordagem se 

aproxima do 'evolucionismo darwinista', que, no entanto, ganha novos contornos nas 

sociedades complexas, nas quais ela passa a não se exercitar simplesmente; mas  

 

se delineia diferentemente, recobre-se de formas sutis (...) deixa de ser uma 

agressividade necessária frente a um universo hostil. Ela de alguma forma se 

enriquece, pois perde sua forma natural de defesa para ser uma decorrência da 

maneira pela qual o homem passa a organizar sua vida em comum com os outros 

homens.
93

  

 

 Este tipo de violência pode ser entendida como ‘natural’ em um contexto 

hegemônico. 

                                                 
92 ODALIA. O que é violência ... op. cit. 
93 ODALIA. O que é violência ... op. cit., p. 14. 
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1.4.1.3 Violência institucionalizada 

A violência institucionalizada é caracterizada por aquelas situações de 

violência  "de caráter quase invisível (...) cujas ações danosas podem obstruir o 

desenvolvimento do potencial humano. (...) são as guerras, a falta de ajuda 

econômica para o desenvolvimento dos países e comunidades pobres, e a mutilação 

do genital feminino".94 Podendo ser praticada pelo Estado ou pelos Aparelhos 

Ideológicos de Estado ou ainda em nome de uma guerra 'santa' ou por um 

mandamento de Deus, a violência institucionalizada conta com a anuência da 

sociedade que aceita com naturalidade situações de desigualdade, reproduzidas como 

fenômenos aparentemente naturais.  

 

Tornando-se um instrumento de governo, a tortura se asseptiza e fica "limpa": os 

torturadores são cada vez menos carniceiros, e sim técnicos com seus eletrodos, 

médicos psiquiatras com suas drogas, até especialistas da ação psicológica, do 

condicionamento, da chantagem afetiva ou da privação sensorial. O resultado é o 

mesmo: a atomização do campo social, o desaparecimento da vida pública, a 

desconfiança e o medo entre os cidadãos, o recuo angustiado sobre si mesmo.
95

 

 

Em alguns casos, estas situações de violência se desenvolvem nas sociedades 

de forma que chegam a criar culturas de violência,  

 

como foi a dos pioneiros da fronteira do Oeste americano, e porque não também do 

Oeste brasileiro, as bandeiras; ou como no caso da mestiça mexicana, onde a 

violência está ligada à dureza das condições de vida e de sobrevivência, por exemplo, 

dos meios populares. Nesta categoria incluem-se também as brigas de gangues de rua 

ou das equipes esportivas.
96

  

 

                                                 
94 VAN SOEST apud SILBERMAN. Medios de comunicación y violencia ... op. cit., p. 34. 
95 MICHAUD. A violência … op. cit., p. 58. 
96 MICHAUD. A violência … op. cit. 
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A leitura da representação destas ocorrências pelos meios de comunicação com 

muita probabilidade vai ser caracterizada pela passividade, pela aceitação de que o 

mundo está violento. 

 

1.4.1.4 Violência política - violência do poder ou violência de cima 

A violência política é diferente da violência institucionalizada no sentido de 

que é mais explícita, "trata-se da violência acionada para estabelecer o poder político, 

mantê-lo e fazê-lo funcionar (...) ou renovar a sociedade".97 Segundo Odalia , assume 

"formas as mais diversas: um assassinato político, a invasão de um país por outro, o 

desaparecimento de dissidentes, legislação eleitoral que frauda a opinião pública, leis 

que não permitem às classes sociais organizar seus sindicatos".98 Em situações 

extremas, adquire formas que visam impedir a todo o custo a expressão de certas 

preferências contrárias às dos grupos situados no poder, manifestando-se como 

totalitarismo, repressão, terror. 

 

1.4.1.5 Violência revolucionária - violência contra o poder ou 

violência de baixo 

Objeto da apologia de Sorel, a violência revolucionária tem por objetivo a 

transformação das sociedades do ponto de vista dos subordinados, sendo a 

Revolução Francesa e a Revolução Soviética exemplos completos. Também 

chamada de 'estratégica' por ser "alternativa única encontrada por certos grupos para 

viabilizar mudanças sociais", suas conseqüências geralmente só podem ser avaliadas 

                                                 
97 MICHAUD. A violência … op. cit., p. 26. 
98 ODALIA. O que é violência ... op. cit., pp. 48-62. 
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na realização histórica.99 Sorel acredita que "as relações sociais prestam-se a uma 

infinidade de incidentes de violência, e os trabalhadores são instados a não recuar 

diante da brutalidade quando esta pode favorecê-los".100 

Normalmente este tipo de violência não vai ser relatado aos que vivem a 

situação em si, mas apenas noticiado para públicos que provavelmente receberão 

apenas como mais uma revolução, acontecendo em algum país ‘do estrangeiro’.   

 

1.4.1.6 O terrorismo 

Derivado do tiranicídio, pois, como este, "propõe uma mudança radical de 

poder através de um ato também radical",101 o terrorismo é caracterizado por uma 

concepção mecânica de tomada de poder, com ênfase no uso das possibilidades 

técnicas (explosivos e armas de mão). Isso até 11 de setembro de 2001, quando surge  

um 'novo' terrorismo, que comentamos rapidamente, diferente 'antigo' na amplitude 

de sua organização, que agora se estende em uma ampla rede; em seus objetivos, 

agora contra todo um sistema, e em sua divulgação, que cria espetáculos de horror 

para uma mídia usada como parceira para a difusão.102 

Vivemos, então, uma cultura de violência? De acordo com as definições 

apresentadas, não apenas vivemos, mas somos uma sociedade violenta. Esta 

constatação, porém, é apenas o marco inicial do trabalho, que, diante disso, tem 

reforçado seu objetivo de conhecer a percepção das pessoas sobre a violência e a 

influência da mídia no processo. 

A partir dessas considerações, trabalhamos com 'momentos' de violência que 

mais presentes se fazem no cotidiano e/ou no imaginário das pessoas: a guerra e a 

                                                 
99 ODALIA. O que é violência ... op. cit. e BOUDON e BOURICAUD, Dicionário crítico de 
sociologia ... op. cit. 
100 SOREL. Reflexões sobre a violência  … op. cit. 
101 MICHAUD. A violência … op. cit., p. 31. 
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violência urbana. Como decorrência, temos então três manifestações: (1) o ato 

violento individual, concretizado em estupros, assassinatos em série que seriam 

produtos de patologias e cuja exploração pela mídia faz parte de um processo 

catártico; (2) o ato violento social, exemplificado por seqüestros e latrocínios, um 

possível produto da busca pela igualdade, por aqueles que se sentem injustiçados em 

uma sociedade de consumo. O princípio da recepção dessas manifestações pode, 

então, ser visto como a busca pelo equilíbrio, representado pelo desejo de segurança. 

Nesse caso, a recepção seria reflexo de um contrato hegemônico que justifica uma 

cultura de violência; e (3) o ato violento institucionalizado, do qual as guerras são o 

produto mais acabado, produto da busca pelo poder político-econômico, cuja 

recepção está relacionada ao estabelecimento de ideologias, visando à concretização 

da hegemonia. A análise dos discursos dos programas com conteúdos caracterizados 

por esses 'tipos' ou 'formas' de violência, bem como da recepção que deles é feita, nos 

permite avaliar o significado a eles atribuídos no contexto da sociedade. 

                                                                                                                                          
102 MELO NETO, Francisco Paulo de. Marketing do terror. São Paulo: Contexto, 2002. pp. 37-38. 


