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                   A violência na Colômbia atinge níveis extremamente elevados: a taxa de 
homicídio é quase sete vezes a dos Estados Unidos, país particularmente violento (gráfico 1 
em anexo) . O estudo das causas profundas desta violência deveria ser facilitado: seria por 
causa da produção e da comercialização das drogas que ela estaria muito elevada; seria por 
causa da existência de grupos armados (guerrilhas, mas igualmente paramilitares e forças 
armadas); seria em razão da pobreza, das desigualdades importantes de renda ou das 
evoluções respectivas que ela  atinge picos; seria em razão da transformação dos valores ou 
ainda de uma insuficiência da repressão, de efetivos muito reduzidos da polícia e de uma 
justiça muito ineficiente ou excessivamente tolerante que a violência se desencadeia?  Seria 
por causa de todas estas razões que age segundo ordens variáveis: uma causa “X” que não 
age diretamente sobre a violência, mas sobre uma variável “Y” e esta última agindo sobre o 
grau de violência? Está se enfim em presença de efeitos circulares: o acréscimo da pobreza, 
por exemplo, acentua o grau de violência e a violência acrescida faz crescer a pobreza?
                     Pode-se finalmente limitar a análise da violência a supostos comportamentos 
racionais dos indivíduos, estes arbitrando entre o ganho oriundo dos homicídios e o custo 
deduzido da probabilidade de ser preso, ou então, inversamente, pode-se considerar que os 
indivíduos suportam o peso de um contexto que eles não dominam?  No primeiro caso, 
seria suficiente acrescentar à possibilidade de ser preso, para que a violência diminua, o 
aumento do número de policiais e de juízes, no segundo caso, precisaria, sobretudo, 
prevenir, procurando modificar os parâmetros do contexto macro-social (menos 
desigualdades, menos desemprego, um meio ambiente mais agradável, lugares de 
socialização, etc.) para que a violência diminua a termo. A primeira posição privilegia o 
individuo e pertence a uma aproximação dita “o individualismo metodológico”. É 
economicista e redutora por excelência. Quando a hipótese da racionalidade mercantil é 
rejeitada, esta aproximação ganha em profundidade. Ela se encontra nos trabalhos dos 
antropólogos e dos psicanalistas. A segunda proposição é antes de caráter holística. Ela se 
encontra nos economistas quando estes últimos buscam atribuir à pobreza, por exemplo, o 
aumento da violência; peca pelo desejo de reduzir as causas da violência a fatores 
econômicos e conduz então a um “determinismo econômico”, mas a encontramos 
igualmente em numerosos sociólogos. A dificuldade consiste em rejeitar ao mesmo tempo a 
aproximação privilegiando o individualismo metodológico e a aproximação holística, na 
medida em que é verdadeiro “que os indivíduos fazem livremente sua história nas 
condições que não são livremente determinadas por eles”.
                   Apesar da amplitude da violência, a análise de suas causas permanece difícil 
por várias razões. A pesquisa das motivações não é pertinente por uma razão simples  : a 
probabilidade de ser preso e de ser em seguida submetido a um processo é somente de 11% 
em caso de assassinato na Colômbia contra 65% nos Estados Unidos (Martinez Ortiz, 
2001). A amostra de assassinos presos não é representativa e resulta que não se pode 
deduzir os motivos dos atos criminosos. É preferível considerar os assassinatos 



isoladamente do que o conjunto dos atos delituosos. A medida dos homicídios é mais 
confiável do que a dos roubos, embora a exatidão não é sempre a regra (um homem 
encontrado morto na rua não é necessariamente um homicídio), porque é raro que as 
vítimas venham fazer uma queixa à polícia, sobretudo se a consideram ineficaz ou corrupta. 
Certamente, se poderia considerar as investigações ditas de “vitimização”, bem mais 
confiáveis e que se multiplicam na América Latina, mas por definição elas excluem os 
homicídios. No entanto, estes atingiram um tal nível, que nos parece mais interessante 
limitar-se ao seu estudo estando inteiramente consciente que existem ligações entre 
homicídios e roubos, ou seqüestros, tanto mais que as comparações internacionais são mais 
confiáveis do que para roubos (declaração variável segundo os países, definições diferentes 
destes atos delituosos). Privilegiaremos então os homicídios fazendo às vezes referência aos 
furtos. 
                   Este artigo tem por objetivo fazer uma curta síntese dos estudos econômicos 
aparecidos recentemente sobre a violência na América Latina. Alguns utilizam uma técnica 
estatística chamada painel, re-agrupando vários países num período mais ou menos longo, e 
outros se centram no estudo do caso Colombiano. Estes estudos econômicos fornecem 
numerosos ensinamentos.Apesar de que a economia não seja suficiente, é grande o perigo 
de querer conduzir tudo a esta disciplina, seja por determinismo econômico, seja reduzindo 
as motivações de ordem antropológica ou sociológica à econômica. É impossível apresentar 
os diversos fatores em seqüência. A discussão de um faz necessariamente apelo a outros 
susceptíveis de influenciar o grau de violência. O método que seguiremos será do 
acavalamento: tal fator será discutido, depois tal outro num outro ponto, fazendo cada vez 
referência aos demais. O narcotráfico, ausente enquanto ponto específico, será entretanto 
presente na maioria dos pontos. Não discutiremos enfim as técnicas estatísticas utilizadas 
aqui, por falta de espaço, pelos diferentes autores, mas o raciocínio econômico subjacente a 
seus resultados.

                   1- um paradoxo: organizações criminais menores e mais efêmeras e diminuição 
da violência... 
                   Comecemos por um paradoxo. Embora não tenhamos informações precisas, os 
pesquisadores, os investigadores do governo colombiano consideram que as organizações 
criminais são hoje menores do que no início dos anos noventa (Ver Rocha, 2001). A 
concorrência é mais exacerbada, e a duração de vida dessas organizações mais efêmera. 
Esta situação deveria ser geradora de uma violência mais conseqüente do que quando as 
organizações eram mais importantes e mais estáveis. A relação não se sustenta. A 
observação das curvas medindo a taxa de homicídio refuta esta relação na Colômbia 
(gráfico 2) e nas grandes cidades onde se assiste a uma redução muitas vezes sensível da 
taxa de homicídios. Ela é, entretanto, observada nas grandes cidades brasileiras e nas 
cidades médias colombianas. 
                                           Gráfico 2
                  Mais precisamente, a taxa de homicídios por 100.000 habitantes atinge um pico 
no começo dos anos 1990. É certamente muito mais elevada do que em outros países da 
América, El Salvador, posto aparte. Esta taxa é quase sete vezes mais elevada do que a dos 
Estados Unidos; vinte vezes mais alta do que a do Canadá ou a do Chile. Mas depois de 
1991, ela baixou vinte por cento e este declínio é, sobretudo, atribuível as grandes cidades 
como Bogotá, Cali e Medellín, reputadas por sua extrema violência, e contabilizando, as 
três, 38% do conjunto dos homicídios da Colômbia (Levitt S. e Rubio M., 2000, p.8). A 



taxa de homicídio nessas cidades passa de 120 por 100.000 em 1991 a um pouco menos de 
80 em 1997 (gráfico2). Ao ficar superior a média colombiana, esta redução sensível conduz 
a uma baixa da parte destas três cidades. (gráfico 3) no conjunto dos homicídios uma vez 
que se passa de 38% a 30% em 1997 (idem, p.8, igualmente Gaviria e Velez, 2001). 
                                                              Gráfico 3
A baixa da taxa de homicídio médio na Colômbia é mais fraca do que aquela observada nas 
três principais cidades porque nas muito numerosas cidades médias, a taxa de homicídio 
aumentou. A distribuição da violência muda igualmente: os 20% da população nos 
municípios menos violentos eram responsáveis por 5% de homicídios em 1990, e quase 
10% em 1997. Ainda que a distribuição da violência permaneça muito heterogênea, se 
assiste então um começo de convergência, ela se manifesta de maneira mais homogênea 
que antes, se estende ao conjunto das cidades, mas diminui naquelas que estavam mais 
afetadas, Medellín e Bogotá.   
                  Estes dados mostram que é difícil estabelecer uma relação entre a multiplicação 
das organizações criminais de tamanhos mais modestos do que na fase precedente e o grau 
de violência indicada pela taxa de homicídio. Certamente a taxa é extremamente elevada, 
notadamente em Medellín, onde as organizações criminais e o tráfico de drogas parecem 
ser os mais importantes, mas a evolução dessas organizações não conduz a um aumento da 
taxa de homicídio, bem ao contrário. Outros fatores intervêem como a separação das 
famílias (um dos pais e mais ausente), o subemprego (porcentagem-limiarr de sem emprego 
por família), a dimensão das cidades, a importância da migração recente (medida a partir de 
uma norma de um numero mínimo de pessoas no seio dos lares das famílias que emigraram 
em cinco anos), a importância das rendas da droga  (calculada pela porcentagem de pessoas 
no seio de uma comunidade recebendo rendas provenientes da droga). (Gavíria e Pagés, 
1999) (2). As margens de erro são, entretanto, importantes, porque é difícil estabelecer 
critérios sobre criminosos, quando se sabe que a amostra não é significativa, uma vez  que 
na Colômbia, lembramos, somente 38% dos homicídios conduzem à investigações e 11% a 
processos, enquanto que para os Estados Unidos essas cifras são 100% e 65% 
respectivamente (Levitt e Rubio, p.24 op.cit.). 

                   -A guerrilha. 
                    
                   A guerra civil é provavelmente em numerosos países a causa primeira do 
desencadeamento da violência. Na América Latina, El Salvador é o país que conhece a taxa 
de homicídio mais elevada, superando aquela atingida pela Colômbia e se pode 
provavelmente  atribuir à guerra civil a responsabilidade principal deste grau de violência 
há alguns anos. O paradoxo é que na Colômbia, numerosos autores consideram que a 
existência da guerrilha tem uma influência reduzida sobre a violência. Segundo Gomes 
(2001 – que se refere a numerosos trabalhos: Vargas, Gaitan, Montenegro, Posada)- se pode 
atribuir à guerrilha e às forças armadas apenas 5%  dos homicídios cometidos e 10% ao 
narcotráfico. Esses estudos são contestáveis e contestados. (3).Pode-se considerar, por 
exemplo, que as relações entre as guerrilhas e os narcotraficantes foram, e são, 
tumultuadas. As taxas impostas conduziram o cartel de Medellín, por exemplo, a 
desenvolver forças para-militares encarregadas ao mesmo tempo de assegurar o tráfico sem 
pagar tributos, de proteger as grandes propriedades dos narcotraficantes, de intimidar por 
massacres os camponeses que poderiam ser favoráveis à guerrilha e enfim de se engajar 
diretamente no narcotráfico (ver, por exemplo, os artigos notáveis de D. Pécaut). Conforme 



Echandia (1999) – citado por Sarmiento (1999, p.295 e seguintes.) – sobre 342 municípios 
caracterizados por taxas de homicídios elevados, 284 conheciam a presença de guerrilha e 
152 a dos para –militares num momento ou noutro. Apesar disso, não se pode deduzir da 
existência de forças armadas e um grau de violência elevada, uma relação de causalidade 
direta. Como sublinha o autor, a presença cria um contexto de intimidação, de 
congestionamento dos tribunais tal que a violência pode então aumentar. É por essa razão 
que se pode enfim considerar que o desenvolvimento do narcotráfico cria uma situação 
nova, geradora de uma elevação de homicídios assim como veremos com os trabalhos de 
Gaviria. Enfim, a corrupção não é o substituto da violência, como se pode muitas vezes 
crer, mas seu complemento. De tal sorte que se pode considerar que os efeitos indiretos do 
tráfico de drogas são geradores da violência assim como aparecerá com mais detalhes em 
seguida. 

                   -a pobreza e as desigualdades:
                   Segundo certos pesquisadores, não se pode estabelecer uma relação entre a 
pobreza (ou as desigualdades sociais) e a violência. Peralva  A. (2001), por exemplo, 
especialista da violência no Brasil, escreve: “qualquer que seja a importância das 
desigualdades sociais(...) não é possível ignorar que as taxas de delinqüência crescem lá 
mesmo onde as desigualdades decrescem” (2001, p.8) (4) É verdade que logo que se 
retomou o crescimento no Brasil e que a hiperinflação desapareceu, a criminalidade cresceu 
fortemente nas várias grandes cidades brasileiras. A taxa de homicídio passou de 40% ao 
redor do fim do ano 92 na região metropolitana do Rio para 70%  no fim de 1995, isto é a 
um nível próximo de certas cidades colombianas, e em São Paulo passou de 43% para 52% 
entre estas mesmas datas (Viegas Andrade e de Barros Lisboa, 2000; p.387). Este período é 
portanto caracterizado por uma melhora dos níveis de vida, por uma queda importante do 
índice de pobreza e enfim, por uma diminuição leve das desigualdades, sobretudo, a partir 
de 1994.  
                   Para evitar as confusões ou as ambigüidades, é preciso distinguir os níveis de 
suas evoluções. Pode-se considerar, por exemplo, que o nível de pobreza é capaz de ter um 
fraco efeito sobre o grau de violência quando se compara a situação dos dois países tendo 
indicadores de pobreza diferentes. Os efeitos potenciais de uma  considerável pobreza 
sobre o grau de violência podem ser contrariados pela manutenção de códigos de valores 
sólidos (5), cuja origem seria a religião, a ética republicana, por exemplo; e ao inverso, se 
esses últimos são questionados, então a violência pode se desencadear. Compreende-se 
igualmente que não é possível dissociar pobreza e desigualdade. Ainda que a pobreza seja 
definida de maneira absoluta nos países subdesenvolvidos, a referência à distribuição da 
renda é constante, de tal sorte que uma enorme desigualdade estaria associada a uma 
injustiça, origem do questionamento dos códigos de valor e com isso provocando a 
violência. Mas se compreende, sobretudo, desenvolvendo esses argumentos, que o 
verdadeiro problema só pode ser abordado na dinâmica e que as variáveis susceptíveis de 
constituir elementos explicativos da evolução da violência devem ser considerados na suas 
variações. A pobreza talvez não seria origem da violência se ela não crescesse e, sobretudo, 
se ela não viesse acompanhada de uma acentuação de desigualdades, e não gerasse uma 
elevação da violência. De outro lado, se as desigualdades variam, se as solidariedades 
tornam-se fragmentadas com a “mercantilização” crescente, então a violência pode 
aumentar e gerar de novo pobreza e desigualdades crescente. Uma violência que não tem 
necessariamente um objeto político como nós veremos. 



                   Sarmiento (1999) tenta estabelecer uma relação entre a violência (taxa de 
homicídios) de uma parte, as “condições de vida” (a pobreza medida aqui pelas 
necessidades fundamentais não satisfeitas), as desigualdades na distribuição das rendas 
(medidas pelo coeficiente de Gini), a escolarização que beneficiaram os adultos (6) e a 
participação eleitoral, de outra parte. A originalidade consiste em pesquisar esta relação nos 
municípios que conhecem um aumento de homicídios e, ao inverso, naqueles que se 
beneficiam de uma redução da violência. Segundo o autor, o crescimento da violência se 
explica essencialmente pelo aumento das desigualdades, a participação eleitoral e a 
escolarização crescentes que atuam negativamente sobre a violência. Não é, então, tanto a 
pobreza como o acréscimo das desigualdades que explicaria a elevação dos homicídios. 
Esta relação não é, entretanto, encontrada nos testes econométricos efetuados por Sanchez 
Torres e Nunez Mendez (2001). Estes últimos procuram estabelecer uma relação entre a 
taxa de homicídio das sete principais cidades da Colômbia e uma série de variáveis (7): o 
coeficiente de Gini, a pobreza, medida aqui pela porcentagem de famílias abaixo da linha 
de pobreza, a população urbana, a densidade do narcotráfico (medida pela renda originada 
da droga num departamento (estado) sobre o número de pessoas implicadas nesta 
atividade), a ineficiência da luta contra o narcotráfico (medida  pela razão estabelecida 
entre a renda do narcotráfico e a captura de narcotraficantes) e sobretudo a taxa de 
homicídio passado. A pobreza tem um leve efeito sobre a taxa de homicídio (-0,02), mas o 
coeficiente não é significativo. A distribuição da renda age negativamente sobre a taxa de 
homicídio (-1,03) e as variáveis as mais importantes são aquelas ligadas ao narcotráfico 
(0,19 para a densidade do narcotráfico e 0,03 para a ineficiência) e a taxa de homicídio 
passada (0,77) (8), a constante sendo de –1,64. É interessante notar que no período 1991-
1998, os determinantes da taxa de homicídio (769) (9) não dão exatamente os mesmos 
resultados quando se consideram as desigualdades do patrimônio em vez da renda. O 
aumento de um ponto do coeficiente de Gini da propriedade urbana corresponde a um 
aumento de 4,3 da taxa de homicídio (este aumento sendo de 2,6 para a propriedade rural). 
A influência da guerrilha (medida pelo número de ataques armados para dez mil habitantes) 
é muito importante segundo esta estimativa (3,4), e ainda muito maior a da ineficiência da 
luta contra o narcotráfico (6,7). Já a taxa de homicídio passada (0,8), como a densidade do 
narcotráfico, é fraca, assim como também a pobreza medida pelas necessidades não 
satisfeitas (1,6) (10). Entretanto, a relação pobreza-homicídio é não linear de tipo U 
invertido: a taxa de homicídio cresce na medida que a pobreza aumenta, até um certo 
patamar da pobreza. Além, a taxa de homicídio diminui quando a pobreza continua a 
crescer.
                   Fajnzylber, Lederman e Loyasa (2001) a partir de uma pesquisa mais ampla 
com uma técnica econométrica diferente (11), obtém resultados que diferem ligeiramente. 
Segundo esses autores, o fato de que a renda per capita não tenha influência sobre o grau de 
violência, quando as desigualdades não variam, poderia estar justificando a interpretação de 
que o nível de pobreza não seja um fator constitutivo da violência. Entretanto se a renda per 
capita cresce menos rapidamente e se as desigualdades aumentam, poderia se considerar 
que o acréscimo provável da pobreza que daí decorre fosse um fator constitutivo do 
aumento de homicídios. 

                   -Passagem de um grau de violência a outro.
                    A violência, ainda que tendo atingido um nível elevado, aumentou forte e 
subitamente nos anos oitenta para decrescer em seguida de maneira significativa nas 



grandes cidades colombianas. Gavíria (2001) propõe uma explicação a esta evolução em 
termos de equilíbrios múltiplos.
                   A explicação da passagem de um equilíbrio a um outro superior deveria ser 
buscada no congestionamento crescente dos tribunais e logo na baixa probabilidade de ser 
punido. Um aumento das taxas de homicídio reduz assim esta probabilidade e suscita um 
aumento desta taxa, pelas despesas constantes consagradas aos serviços de polícia e de 
justiça.Esse raciocínio de tipo beckeriano implica aqui que haja então um choque exógeno 
que possa permitir ao “processo” arrancar.Este choque seria segundo Gavíria o 
desenvolvimento do narcotráfico. Gavíria nota de fato que há uma coincidência entre a 
aceleração no aumento dos homicídios e a consolidação da Colômbia como principal 
exportador de cocaína (p.167). O arranque do narcotráfico, sem que houvesse 
paralelamente a esta época um aumento substancial das despesas públicas para reprimi-lo, 
teria conduzido seja a investigações mais e mais raras, por falta de meios suficientes, seja 
ao congestionamento dos tribunais, logo a uma diminuição da probabilidade de ser detido e 
punido. A probabilidade de ser acusado de homicídio passa de 48% em 1980 para 40% em 
1981 para voltar a subir  em seguida até 1983 (46%). A queda desta taxa é particularmente 
forte de 1983 (46%) a 1986 (38%) para atingir em 1992: 16 a 17%. O “detonador” (o 
arranque do narcotráfico), segundo a expressão de Gavíria, permite compreender que a 
relativa inércia das taxas de criminalidades (um equilíbrio) seja rompida e que se passe a 
um equilíbrio superior porque não somente conduziu a uma ascensão da violência, mas que, 
sobretudo, esta se traduz por uma baixa da probabilidade de ser preso. (12). O sentimento 
crescente de impunidade leva então a uma elevação da taxa de homicídio. É o que faz 
Gaviria dizer: “Os narcotraficantes tiveram papéis diferentes no surgimento da violência na 
Colombia. Por uma parte, geraram a violência diretamente através de suas atividades, e por 
outra parte, a produziram indiretamente através de diferentes externalidades criminais: 
congestionamento do sistema jurídico, transferência de conhecimentos criminais (p.ex. 
aprendizagem), aumento da disponibilidade de armas e criação de uma “cultura” que 
favoreça o dinheiro fácil e a resolução violenta de conflitos” (p.179 e 180). Ao inverso, 
depois de ter consideravelmente baixado desde o fim dos anos setenta (ver gráfico), a 
ascensão da “taxa de captura” por homicídio nas grandes cidades a partir do ano 96 
aumenta a probabilidade de ser preso e ser punido e conduz a uma redução da taxa de 
criminalidade (Sanchez Torrez e Nunez Mendez, p. 317) (13).
                   A citação que acabamos de fazer é interessante. Faz apelo à “cultura”. É raro 
depará-la nos economistas e mais particularmente nos econometristas. Certamente 
encontram-se referências às normas aceitas e rejeitadas nos neo-institucionalistas como 
North, e para esta escola, o acréscimo de violência poderia ser interpretado como a 
manifestação da impossibilidade enfrentada pelos atores de estabelecer acordos no quadro 
institucional existente, num momento dado. A violência torna-se de qualquer modo 
legitima para resolver os conflitos e alcançar os fins procurados do enriquecimento. Esta 
legitimidade explicaria o efeito de contágio. Mas compreende-se, sobretudo, que os 
instrumentos de análise dos economistas são limitados quando permanecem prisioneiros de 
uma suposta racionalidade econômica dos agentes e que eles procuram encerrar o não 
econômico no econômico, ou explicar tudo por este. A violência e seu arranque tem muitas 
vezes raízes de ordem econômica, mas é vão limitar a explicação do fenômeno ao 
determinismo econômico. 

                   -à guisa de conclusão: o econômico deve se nutrir de outras disciplinas.



                   O aporte da economia para explicar a evolução da violência não é de se 
negligenciar, mas é igualmente limitado e modesto. A compreensão da violência que afeta 
mais particularmente tal ou tal país deve fazer apelo à própria história deste país. Re-
agrupar um vasto conjunto de países numa amostra (16) e pesquisar a influência de vários 
fatores econômicos sobre o grau de violência sem fazer referência às culturas e à maneira 
pela qual elas evoluem em cada um destes países ou grupos de países, é desde o começo 
destinado a uma interpretação da violência e de suas causas pelo menos simplista. A 
violência não é inerente ao capitalismo: os povos primitivos a conheceram e pode-se muitas 
vezes interpretar o jogo do dom e do contra dom como uma manifestação do medo, uma 
maneira de conjurar a violência, “produzir a fé, engendrar a confiança” (Geffray,2001, 
p.61). Os modos de propagação das relações mercantis nos países tornados 
subdesenvolvidos foram alcançados num espaço–tempo denso: algumas dezenas de anos, 
enquanto que nas economias ditas desenvolvidas, esta difusão levou vários séculos, com 
fases de desaceleração e aceleração. Esta difusão das relações mercantis, as tentativas de 
generalizar para os homens o assalariamento, foi acompanhada de violência. Esta foi tanto 
mais forte nos países subdesenvolvidos quanto sua difusão foi rápida e porque ela foi 
“demasiado” rápida, os modos de dominação do capital adquiriram modalidades específicas 
e o assalariamento tomou aspectos particulares (importância dos empregos informais, peso 
das formas paternalistas antigas, salário compreendido como uma troca de valor e de 
favor). Esta difusão das relações mercantis não é semelhante em todos esses países; ela 
depende das riquezas que tinham, que tem para explorar e, sobretudo, dos modos de 
organização dos homens, de suas crenças e das modalidades de sua coesão, das tentativas 
de desestruturar as relações estabelecidas entre esses homens e de reestrutura-las enquanto 
relações mercantis.  A”mercantilização” dos territórios recentemente conquistados e dos 
homens, bloqueados em outras tradições e valores, se faz segundo modalidades diferentes 
de adaptação-rejeição e combinação de conflitos entre as duas e é acompanhada da 
violência do dominante sobre aquele que se procura dominar. A fragmentação das antigas 
culturas do dominado, a incapacidade muitas vezes de reestruturar os códigos, fissurados, 
verdadeiramente destruídos por esta propagação deixam o campo mais ou menos livre para 
o desencadeamento da violência. Ao inverso, a reestruturação dos códigos pode dar lugar a 
um conjunto de valores tornados coerentes graças à fetichização das relações sociais de 
produção, de natureza a frear a ascensão da violência. A fetichização não sendo jamais 
completa, em razão da especificidade dos modos de propagação das relações mercantis, a 
violência permanece latente. A migração, do campo para as cidades, produzida pela 
mercantilização do território, leva camponeses, vítimas de uma monetarização da qual não 
podem tirar proveito através de uma maior competitividade, a procurar um emprego nas 
cidades caracterizadas por um grau de monetarização mais elevado que a dos campos de 
onde foram excluídos. A solidariedade tende a se fissurar e basta que as oportunidades de 
emprego se façam raras e que multipliquem as atividades informais de estrita 
sobrevivência, para que a violência tenha mais possibilidades de se desenvolver. Se o 
Estado, visto na crise dos anos oitenta, no constrangimento neoliberal dos anos noventa, 
reduz suas funções (infra-estrutura, escolas, saúde, etc.) ou as preencha menos do que no 
passado, o território torna-se poroso, o Estado controla menos a Nação, e sobre esses 
bolsões – quarteirões de vilas, regiões nas províncias – o poder mafioso, mas igualmente as 
guerrilhas em certos países, podem exercer então um poder de fato. O abandono do poder 
de jure do Estado sobre os territórios, sua incapacidade de manter a ordem, deixa a porta 
aberta ao desencadeamento da violência, única maneira de regrar os conflitos e igualmente 



meio privilegiado de adquirir rendas, isto é, de enriquecer sem trabalhar quando o trabalho 
faz falta ou quando é menos protegido.   
                   Na Colômbia, a passagem da violência do fim dos anos quarenta à violência 
recente, revela especificidades próprias a cada um desses períodos, como sublinharam 
numerosos sociólogos, mas não se pode, no entanto, explicar esta última sem fazer 
referência àquela que a precedeu, mesmo se as causas são diferentes. A ascensão da 
violência está intimamente ligada ao narcotráfico; às relações conflituosas mantidas entre a 
guerrilha e o narcotráfico (paramilitares), o exército, com os paramilitares e seu controle 
dos territórios (15). A corrupção não se substituiu a violência como muitas vezes se tem 
tendência a crê-lo, ela criou um contexto de fragmentação dos valores, permissivos ao 
desencadeamento da violência. Logo ela não está limitada ao desrespeito do contrato 
estabelecido entre o corrompido e o corruptor. (16). A violência assim liberada, 
generalizada “não se deixa levar nem a uma guerra política, nem a um conflito social.(...) 
somente uma fraca porcentagem pode ser diretamente imputada à causas políticas ou à ação 
de grupos organizados de narcotraficantes, as mais fortes porcentagens sendo ligadas aos 
ajustamentos de contas ou às disputas rotineiras”. (Pécaut, 1994). Esta violência 
despolitizada, banalizada, generalizada, na qual o Estado não tem mais o monopólio da 
violência legítima, se metamorfoseia em terror segundo D. Pécaut. (17). Considerar que a 
violência é o produto de uma escolha racional é, portanto, uma interpretação limitada desse 
fenômeno. A diminuição da probabilidade de ser punido pode atuar sobre o grau de 
violência, mas os mecanismos a privilegiar não são aqueles de uma escolha racional. A 
impunidade crescente observada nesta configuração é de natureza a fragmentar os valores e 
a permitir a violência latente de se desenvolver. Pode-se fazer uma observação semelhante 
com o aumento rápido das desigualdades, não é tanto o nível de pobreza que é gerador da 
violência, mas a impressão de profunda injustiça, de uma injustiça sem apelo, sem recurso 
possível a um Estado submetido aos constrangimentos neoliberais, tanto quanto faz 
ressentir aos pobres quando observam o enriquecimento “sem causa” de alguns e das 
igualdades crescentes. Nisto os pobres não são em si “uma classe perigosa”, como certos 
estudos poderiam deixar pensar, mas políticas econômicas de exclusão podem torná-la 
“perigosa”, como se pode observar em certas “favelas” no Brasil onde pobres exercem sua 
violência deliberada sobre outros pobres.
                   A fronteira entre o homem e o bandido é delgada e o mundo do bandido não é 
um mundo simpático (Chalamov, 1993). O aumento da probabilidade de ser preso e punido 
pode diminuir a taxa de homicídio no curto prazo, ainda que as prisões sejam excelentes 
escolas do crime, mas se não é acompanhado de medidas preventivas, seus efeitos serão 
fracos no imediato. Inversamente, programas sociais pertinentes e uma rejeição da 
impunidade, dos quais se beneficiam muitas vezes dirigentes políticos e econômicos, 
podem conduzir no curto prazo a uma diminuição da violência. 

----------------------------.      

(*) Tradução do economista Enéas de Souza.
(1) Professor, universidade de Paris XIII, CEPN –Cnrs et Greidt . Gostaria de agradecer a 
Mamadou Câmara (CRPN-Cnrs et Greidt) as observações judiciosas feitas numa primeira 
versão deste artigo. 



(2) Se poderia acrescentar os fatores de inércia. Estes são analisados especificamente por 
Viegas Andrade e de Barros Lisboa (2000). Este fator de inércia (o fato de ter cometido um 
crime no passado é um presságio de que há uma grande potencialidade para cometer de 
novo um crime) joga um papel importante. A aproximação utilizada por esses dois autores 
consiste em estabelecer as taxas de homicídio por estrato de idade para tentar medir sua 
influência sobre os estratos seguintes de idade. 
(3) Os estudos sobre a cultura recente da papoula na Colômbia revelam, por exemplo, que 
mais de 70% das comunas produtoras estavam sob o controle da guerrilha no início dos 
anos noventa, um quarto sob o controle das forças militares. Quarenta por cento das 
comunas conheciam níveis elevados de violência (Echandia Castilla, 1995).
(4) Peralva, além do mais, observa que no Brasil os índices IDH regionais elevados 
correspondem a taxas de criminalidade fortes e inversamente.
(5) O Egito é um país onde a pobreza é muito importante, mas, diferente do Brasil, a 
distribuição de renda é menos desigual. A religião tem um papel saliente em termos de 
solidariedade, de tal sorte que a exclusão é menos pronunciada do que no Brasil e a 
violência alcança graus amplamente inferiores.
(6) Encontra-se esta relação em Fajnzylber, Lederman e Loyasa (2001) sob a forma de 
desigualdades diante da escolarização. 
(7) A técnica econométrica é MCO. O R2 é relativamente elevado, 0,8 e o número de 
observações, 105. 
(8) A aproximação é, aqui, diferente da que apresentamos com os trabalhos de Viegas 
Andrade e de Barros Lisboa (ver nota infra), mas representa o mesmo fenômeno da auto 
reprodução) 
(9) Excluindo aqueles de Antioquia, particularmente violento, por razões de informação 
insuficiente de certas variáveis. 
(10) O R2 é de 0,8 e o número de observações é de 6152. A técnica utilizada é painel e 
MCO em duas etapas para corrigir efeitos possíveis de simultaneidade. 
(11) Quarenta e cinco países, desenvolvidos ou não, fazem parte da amostra e o período 
considerado vai de 1970 a 1994. O estimador GMM (método generalizado dos momentos) 
aplicado aos modelos dinâmicos de painel dos dados é utilizado. Não há efeitos fixos. 
Pode-se considerar que a heterogeneidade da amostra, sobretudo considerada do ponto de 
vista das características culturais de cada país reduz a pertinência dos resultados obtidos.   
(12) Esta evolução para uma distribuição multi modal é verificada por Gaviria (p.177)  em 
1970 por exemplo, a densidade atinge seu máximo por uma taxa de homicídio de 4/10000 e 
a distribuição mono modal.. A curva da densidade evolui, sobretudo, a partir de 1985 e 
desde 1990 é multi modal. Em 1992, por exemplo, pode-se observar três modos, um a 6 por 
10000, um outro 12/10000 e o último 23/10000. 
(13) Com a “nuance” que a taxa de homicídio baixa nas grandes cidades (em 1991 em 
Medellín, 1994 em Bogotá e 1993 em Cali) alguns anos antes do aumento da taxa de 
captura...A colocação em paralelo das despesas públicas destinadas à segurança, à defesa e 
à justiça e a evolução da taxa de homicídio mostra que houve uma retirada importante na 
primeira metade dos anos setenta, da ordem da metade, em porcentagem, do PIB (4% a 2% 
do PIB) sem que tivesse a esta época uma ascensão importante da violência (Esteban 
Posada e Gonzáles, 200l, p. 134). Esta aumenta muito sensivelmente na segunda metade 
dos anos oitenta, período caracterizado pela “bonanza” certamente da cocaína, e da 
estabilidade relativa das despesas de segurança, numa cifra, entretanto, superior a 50% 
daquela dos anos 75-83. É igualmente exato que a ascensão potencial destas despesas a 



partir de 92 (em 1998 este montante atinge 4,6% do PIB) é paralela à queda da taxa de 
homicídio nas grandes cidades.
(14) Lembramos que as conclusões dos trabalhos apresentados por Fajnzylber e allli (cf. 
infra) repousam sobre uma amostra de 45 países, situados em níveis muito diferentes de 
desenvolvimento.   
(15) Os paramilitares, cujas ligações com os narcotraficantes são conhecidas, estão na 
origem de numerosos massacres coletivos de camponeses e matam mais do que a guerrilha. 
As guerrilhas matam de preferência individualmente do que modo coletivo e estão na 
origem de numerosos seqüestros e extorsões. Elas impõem uma taxa sobre as culturas dos 
produtos ilícitos, sua transformação e o transporte, quando essas operações ocorrem nos 
territórios que controlam. 
(16) Algumas observações sobre a relação droga e corrupção são úteis. Dois conceitos: 
renda e maná permitem compreender as relações que se estabelecem por ocasião destas 
atividades ilícitas. Utilizamos aqui o termo renda na sua acepção mais simples : trata-se  de 
rendas ligadas a exploração de recursos naturais, aqui as drogas. Estas rendas não 
dependem então das condições de exploração da força de trabalho, mas da disponibilidade 
de recursos. É porque se utiliza seguidamente esta expressão para designar as rendas tiradas 
da exploração de matérias primas, mas igualmente, de uma maneira geral, de produtos da 
terra. No caso particular dos produtos ilícitos, as rendas dependem da disponibilidade 
desses recursos naturais, mas também do grau de repressão.São muito pouco correlatos ao 
custo de   produção. O maná reveste um sentido diferente, como sublinhava Ch. Geffray 
(2000) trata-se de uma redistribuição de uma parte desta renda com o objetivo de obter 
favores de parte das pessoas a quem se obriga desta maneira. Ch. Geffray dá o exemplo de 
numerosas operações não rentáveis segundos critérios dos economistas, mas que 
sobrevivem: sua função não é de produzir mais valia, mas de lavar o dinheiro sujo, de 
obrigar pessoas que se beneficiam deste maná (clientelismo), sem que elas possam 
manifestar uma reciprocidade porque engendra uma “dívida moralmente insolvável” (p.19), 
de corromper enfim (“eles compram ao funcionário um serviço preciso: sua renúncia de 
exercer a responsabilidade contra eles, continuando, no entanto, a exercê-la, já que não lhe 
serviria de nada que se demitisse”( p.20). Trata-se certamente de dinheiro ilícito, mais 
exatamente do uso de dinheiro ilícito; o maná se distingue da renda pelos serviços que 
obriga fornecer que tornam o conjunto do tráfico possível. O não respeito do contrato assim 
ajustado implica a violência, uma vez que o poder não é de jure, mas de facto e que a dívida 
contratada é de certa forma eterna. Ela não pode se desfazer senão pela violência. 
(17) “A passagem ao terror corresponde a um momento onde os protagonistas recorrem a 
meios que visam quebrar as ligações sociais que definiam a particularidade de setores 
dados da população, setores que se encontram  futuramente  submetidos a uma influência 
contra a qual não podem chamar a nenhum terceiro, a nenhuma institucionalidade 
reconhecida” ( Pécaut, 1998) 


