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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta uma discussão advinda de uma pesquisa que busca prioritariamente 

realizar um estudo bibliográfico da literatura dos linchamentos produzida no Brasil após a década 

de 1980 e temas correlatos. A discussão está presente nesta última literatura que procura analisar 

fenômenos sociais relacionados aos linchamentos como: o medo urbano, a deslegitimação do 

aparato jurídico e a pacificação dos costumes. Autores como René Girard, Norbert Elias, Zygmunt 

Bauman, Sérgio Adorno, Alba Zaluar e Angelina Peralva fornecem referências teóricas para 

introduzir uma discussão que buscará interligar estes fenômenos não apenas às ocorrências de 

justiça privada como também ao investimento maciço em segurança privada.  

 

Palavras-chave:  

linchamentos; medo urbano; violência privada 
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Este trabalho apresenta uma discussão teórica que é parte de um estudo bibliográfico 

acerca dos linchamentos produzidas no Brasil após a década de 1980 e temas correlatos. Dada a 

condição desta pesquisa estar parcialmente realizada, os estudos aqui citados pretendem apenas 

introduzir certas indagações acerca do cruzamento entre os fenômenos sociais: medo urbano, 

deslegitimação do aparato jurídico e pacificação dos costumes. O cruzamento destes fenômenos 

poderá subsidiar futura pesquisa sobre linchamentos e outras situações de violência privada e do 

atual investimento maciço em segurança privada.  

Acerca da literatura que trata dos linchamentos até então estudada, parte dos autores realiza 

uma análise acerca dos discursos que permeiam estes atos de violência (SINGER, 2003; 

CERQUEIRA 2006). Outros realizaram estudos de caso para, assim, determinar fatores mais 

centrados na localidade que estariam conectados à ocorrência dos linchamentos (SINHORETTO, 



2002). Na bibliografia parcial analisada um dos trabalhos precursores do tema no Brasil 

(BENEVIDES, 1982) é o que apresenta maiores correlações do fenômeno dos linchamentos com 

fatores estruturais da sociedade moderna. Correlações que serão retomadas no corpo do texto.  

Sendo assim, pretende-se aqui abordar teoricamente aspectos estruturais que podem estar 

conectados à ocorrência de linchamentos e à violência privada em geral. O presente texto apresenta 

duas limitações: a de não estender amplamente a discussão para estudos voltados ao Brasil e a de 

não estar contrastado com materiais empíricos próprios do autor.  Limitações estas que deverão ser 

superadas com trabalhos posteriores. 

O artigo está dividido em quatro sessões. Inicialmente discute os aspectos mais gerais das 

teorias relacionadas ao fenômeno da violência de René Girard e Norbert Elias para então apresentar 

os questionamentos de Zygmunt Bauman acerca do medo urbano. Por fim, um debate acerca das 

temáticas anteriores por teóricos que analisam o contexto brasileiro. 

 

Uma discussão preliminar acerca da função social do sacrifício e da pacificação dos 

costumes 

 

René Girard (1990) nos dois primeiros capítulos de sua obra “A Violência e o Sagrado” 

apresenta uma abordagem comparativa entre diferentes sociedades embasada em análises literárias 

e estudos etnográficos acerca da função dos sacrifícios violentos nas sociedades ditas tradicionais. 

Entendem-se aqui por tradicionais as sociedades que não são regidas por um Estado que detem o 

monopólio da violência. A principal funcionalidade dos sacrifícios seria o abrandamento de tensões 

entre tribos ou indivíduos impedindo que entrem em um conflito violento: “A função do sacrifício é 

apaziguar as violências intestinas e impedir a explosão de conflitos” (GIRARD, 1990, p. 26). 

Quanto ao termo utilizado por Girard “violências intestinas”, é subentendido em seu texto que em 

todas as sociedades há uma tendência presente nos indivíduos de entrar em conflito seja por 

desavenças, rivalidades ou ciúmes. Tanto nas sociedades ditas tradicionais, por vezes 

incoerentemente vistas como “naturalmente pacíficas” (CLASTRES, 2004), como nas sociedades 

modernas, as violências intestinas quando não neutralizadas resultam em fenômenos que seriam 

posteriormente caracterizados como escaladas ou espirais de violência. Norbert Elias apresenta uma 

similitude em sua teoria junto a Girard a respeito destas espirais: 

 

“Mas essa é uma regularidade quase universal de um duplo vínculo: a violência engendra a 

contra-violência, a contra-violência aumenta a violência do outro lado, e assim por diante.” 

(ELIAS, 1997, p. 183) 

 



O motor de muitas das espirais e também o centro do debate do primeiro autor é a 

vingança. A título de exemplo: se um membro da tribo “x” assassina alguém da tribo “y”, por 

motivos diversos como ofensa ou ciúmes, a família da vítima tenderá a ter o desejo de que “x” seja 

punido com sua vida. A problemática se instaura pelo próprio “princípio da reciprocidade” em que 

se prossegue na família de “x” reivindicando vingança e exigindo a vida de alguém de “y” e assim 

progressivamente. “Face ao sangue derramado, a única vingança satisfatório é o derramamento de 

sangue do criminoso.” (GIRARD, 1990, p. 27) Círculo vicioso, processo infinito que coloca a 

sociedade em risco quando a escalada das vinganças passa a abranger mais indivíduos envolvidos 

no processo.  

Assim, diferentes sociedades encontram meios próprios para lidarem com as violências 

intestinas e impedir a ocorrência de círculos de vingança. As sociedades tradicionais como já 

explicitada utiliza o sacrifício, meio que a nós parecerá injusto tendo em vista que o objeto do ritual 

não é o culpado de transgredir determinada norma, mas alguma vítima que tenha em si 

características de marginalidade, de não integração total ao sistema social. Esta figura liminar pode 

ser uma criança, mulheres ou classes de indivíduos que estão sempre em um status de ambigüidade 

nas categorias do grupo apresentando um vínculo muito frágil ou nulo com a sociedade.  O que 

garante a eficácia do sacrifício são justamente os ditames religiosos que demarcam normas fixadas 

pelos costumes que devem ser rigidamente seguidas. De acordo com o autor, “enquanto não existir 

um organismo soberano e independente que substitua a parte lesada e que detenha a exclusividade 

da vingança, o perigo de escalada vai subsistir.” (GIRARD, 1990, p. 30). Girard coloca então uma 

interessante problemática: o que ocorre quando o religioso passa a perder sua centralidade nas 

funções sociais de um determinado grupo? Ora, o autor postula que no desenvolvimento das 

sociedades modernas ocorreu uma progressiva mudança da forma de lidar com a violência. Nelas, 

se inicia uma racionalização da vingança com o surgimento da autoridade judiciária. Quando o 

Estado passa a invocar o monopólio absoluto da violência, idealmente ou ideologicamente ele não 

deve representar nenhum grupo particular. Assim, as punições exercidas pelo órgão estatal devem 

frear qualquer possibilidade de vingança. Porém, para que isso ocorra, o mesmo caráter 

transcendente que garante a eficácia dos ritos sacrificiais deve estar presente no sistema judiciário. 

Em outros termos, para a garantia de sua eficácia curativa e preventiva, os indivíduos devem 

legitimar o seu poder. Nas palavras do autor, 

 

“Somente uma transcendência qualquer, que faça acreditar numa diferença entre o 

sacrifício e a vingança, ou entre o sistema judiciário e a vingança, pode enganar 

duravelmente a violência.” (GIRARD, 1990, p. 38) 

 



Caso ocorra um forte sentimento coletivo de ambigüidade em relação tanto ao sistema 

sacrificial quanto ao jurídico, ambas perdem sua legitimidade e suas categorias passam a não ser 

facilmente distinguíveis, continua ele,  

 

“Não há mais diferença entre a boa e a má violência (quando sua mistura ocorre). De fato 

enquanto o puro e o impuro permanecem distintos, pode-se limpar mesmo as maiores 

máculas. Quando elas se confundem, nada mais pode ser purificado.” (GIRARD, 1990, p. 

54)  

 

A crise destes sistemas, seja por sacrifícios que “terminem mal” seja por sistemas jurídicos 

que não tem legitimidade, ocasiona um progresso da violência, uma desarmonia que potencializa a 

ocorrência de escaladas e espirais de violência. E é neste marco teórico em que se iniciam as 

associações a problemáticas atuais como a violência privada. 

É possível estabelecer paralelos do sistema girardiano com a teoria proposta por Norbert 

Elias acerca da pacificação dos costumes. Em “Os Alemães” (1997), o autor retoma algumas de 

suas reflexões expostas na segunda parte do “Processo Civilizatório” (1996) se voltando mais para 

as questões da violência e do “ethos guerreiro” relacionadas à história dos costumes alemães. Seus 

conceitos serão retomados de forma ligeira a fim de dialogá-los com os conceitos propostos por 

René Girard. Elias postula que nos territórios ocidentais modernos é possível analisar um processo 

civilizatório que introjeta em seus indivíduos a necessidade de autocoações. Ou seja, ao invés da 

ordem social advir apenas de coações externas - o temor da punição violenta - seja por deuses, seja 

por grupos humanos, emerge a necessidade de atomização dos indivíduos – devida à própria 

especialização das funções – junto a uma utilização mais ampla da consciência destes sobre seus 

atos e as conseqüências resultantes dos mesmos. O Estado aparece em seu sentido weberiano como 

um “pacificador” das diferentes formas violentas de resolução de conflitos, caso estes reconheçam 

nos órgãos estatais um intermediário legítimo dos conflitos e detentor de um monopólio legítimo da 

violência física (WEBER, 2003). Estabelece-se, assim, uma distinção – apenas ideal - entre a justiça 

privada e a justiça estatal. As autocoações externas ainda são necessárias na fase de crescimento do 

indivíduo, para que este possa desenvolver uma estrutura de personalidade que tenha um padrão 

autocoercitivo.  

Uma das problemáticas de Elias diz respeito ao gradiente de formalidade e informalidade. 

De acordo com o sociólogo, qualquer sociedade possui tal gradiente que define a normatividade que 

permeia a relação entre os diferentes grupos de indivíduos. Assim, mesmo em uma sociedade 

tradicional que apenas se caracteriza por uma divisão do trabalho social pautadas no gênero e nas 

gerações, o gradiente diz respeito a quão rígidas são as normas e costumes que regem a interação 

entre homem e mulher ou entre geração nova e geração adulta. Segundo o autor, 



 

“O que realmente se propõe indicar é, sobretudo, a extensão e o rigor de rituais sociais que 

ditam o comportamento das pessoas em suas relações mútuas – até mesmo ao ponto de 

renúncia à própria vida.” (ELIAS, 1997, p. 74) 

 

Elias postula que em muitas sociedades, com o advento do Estado e de determinadas correntes 

filosóficas, este gradiente pendeu para uma redução das formalidades presentes nas hierarquias das 

relações. Ou seja, passaram a predominar os discursos que defendem a igualdade de deveres e 

direitos de diferentes indivíduos. Ora, por mais que as leis de um determinado Estado possam 

conter tal discurso, não quer dizer que há uma correspondência destas com a realidade. Como o 

autor relata: “... os padrões civilizados de conduta só são significativos, com freqüência, para os 

grupos dominantes, enquanto permanecerem como símbolos e instrumentos de seu poder.” (ELIAS, 

1997, p. 318). Quando os grupos marginalizados passam a reconhecer essa diferenciação, ocorre a 

possibilidade de reações extremas, destrutivas, contra a normatividade estabelecida. Elias explicita, 

 

“Também deixa claro a que extremos de comportamento as pessoas podem ser levadas pela 

exclusividade de um sistema de crença nacional contra aqueles a quem tratam como 

‘estrangeiros’, como outsiders, membros de um grupo diferente e potencialmente hostil.” 

(ELIAS, 1997, p. 320) 

 

Quando o que é normativizado via coações externas não corresponde à realidade 

circundante do indivíduo, alguns destes passam a questionar a validade de tais normas. Podendo, 

assim, se associar a outros gradientes de poder que estão ligados a novos tipos de hierarquia como 

as comunidades, favelas ou grupos de tráfico. O Estado “pacificador” pode, dessa forma, acentuar 

suas políticas de coações externas até que os grupos passem a introjetar as normas. Políticas que 

podem advir sob a forma de violências – legítimas ou ilegítimas. 

 

Violência privada e medo urbano no Brasil 

 

No ponto em que o debate é trazido para os tempos atuais uma série de fenômenos se 

entrecruza fugindo de um esquema determinista e unidirecional. Sendo assim, os fatores aqui 

apresentados devem ser entendidos dentro de uma estrutura que apresenta não só determinadas 

distinções temporais e espaciais, de acordo com a sociedade estudada, mas também características 

compartilhadas por vários sistemas sociais. Tal compartilhamento se torna ainda mais presente e 

visível na globalização atual. E se soma às possibilidades dos agentes sociais resignificarem a todo 

o momento suas experiências cotidianas e reivindicarem formas de intervenção na realidade social 



(FELDMAN-BIANCO, 1987; ORTNER, 2011).  Será apresentada aqui apenas uma discussão 

relativa a determinados fatores macro-estruturais próprios das sociedades modernas. Pretendo 

realizar posteriormente pesquisa sobre o linchamento e as práticas de violência e de segurança 

privada, quando as ações e sentidos de tais práticas serão analisadas a partir de dados etnográficos. 

Iniciando por um debate acerca do medo urbano. Nesta área, os interesses econômicos 

permeiam a sua existência no imaginário social. Uma indústria que cresce
1
 com o discurso de que é 

melhor se prevenir quanto aos riscos do meio urbano do que remediar possíveis danos ao 

patrimônio ou à própria vida. Acrescenta-se que o medo urbano no imaginário social também 

prontifica os indivíduos a uma postura defensiva quanto a sujeitos que não fazem parte de seu 

círculo social. Postura essa que pode estar ligada diretamente aos linchamentos urbanos como uma 

tentativa de restabelecer a ordem e um sentimento de que a força ainda se mantém na coletividade. 

Segundo Bauman: 

 

“Uma pessoa que tenha interiorizado uma visão do mundo que inclua a insegurança e a 

vulnerabilidade recorrerá rotineiramente, mesmo na ausência de ameaça genuína, às 

reações adequadas a um encontro imediato com o perigo, o ‘medo derivado’ adquire a 

capacidade de propulsão” (BAUMAN, 2008, p. 9) 

 

Zygmunt Bauman em suas obras “Medo Líquido” (2008) e “Medo e Confiança na Cidade” 

(2009) apresenta uma teoria acerca dos fatores estruturais que auxiliam na manutenção e na 

reprodução do medo urbano. Apresento suas obras com o intuito de introduzir a discussão devida 

grande popularização e uso no meio acadêmico. Todavia, há grandes limites acerca de suas 

conceituações que não serão debatidas por hora. Em Bauman, o principal condicionante do medo 

urbano seria a nova conjuntura das relações entre os indivíduos. Laços dotados de uma “fluidez” 

sem precedentes justamente por ser uma conjuntura regida por interesses egoístas e pela busca 

infindável das taxas de lucros e de ascensão profissional. Acrescenta-se a isso a queda de políticas 

de um Estado antes pautado na proteção corporal dos indivíduos e que agora fundamentado na 

proteção dos direitos de competitividade no mercado. Progressivamente as condições de 

preservação da vida passam a ser de responsabilidade individual. Todos estes fatores somados 

acabam por resultar em uma obsessão por segurança. Nas palavras do autor:  

 

“Aqueles que têm condições tentam se proteger contra o perigo – difuso, mas onipresente, 

visível ou invisível, manifesto ou pressentido, conhecido ou desconhecido. Entrincheiram-

se atrás de muros, multiplicam-se as câmeras nas vias de acesso aos apartamentos, 

                                                           
1
 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/07/seguranca-privada-no-brasil-cresce-74-nos-

ultimos-dez-anos.html. Acesso em 13 de abril de 2013. 



contratam guardas armados, compram carros blindados (como os famigerados SUV – Sport 

Utility Vehicle), usam roupas protegidas (como os tênis de skate com grossas solas 

vulcanizadas), ou recebem aulas de artes marciais.” (BAUMAN, 2009, p. 54) 

 

Um dos pontos discutíveis de sua obra ocorre quando postula a falta de empiricidade do 

medo urbano. Respaldando-se na obra de Robert Castel, o autor reitera por diversas vezes o 

argumento de que vivemos em uma das sociedades mais seguras que já existiu. Talvez este 

argumento possa ser válido em algumas sociedades ocidentais desenvolvidas, todavia, no território 

brasileiro assistimos a uma elevação dos índices de criminalidade desde a década de 1980
2
. Sendo 

assim, vivemos um duplo dilema em nosso território: um imaginário de medo que tem fundamentos 

empíricos, mas que a todo o momento está sendo resignificado pelos atores e utilizado como 

instrumento de dominação por grupos que tenham interesses diversos em apontar os “alvos” a 

serem eliminados para uma sensação maior de segurança: moradores-de-rua, habitantes de favelas, 

agitadores de movimentos sociais, usuários de drogas e desempregados.  

Antes de apresentar o debate através de autores brasileiros, vale lembrar o roteiro
3
 do filme 

“Cidade de Deus” (2002) dirigido por Fernando Meirelles que apesar das suas limitações quanto às 

construções das identidades das personagens, demonstra o princípio de um círculo de violência que 

aparenta ser infindável. A exemplo da espiral conceituada por René Girard, os indivíduos do filme  

– que retrata a disputa pelo controle das zonas de tráfico de drogas na Cidade de Deus (Rio de 

Janeiro) nas décadas de 1960 a 1980 – se situam em um ambiente liminar em relação à ação dos 

órgãos estatais e grupos privados. As categorias de violência legítima não são bem estabelecidas. 

Tanto menos o Estado possui papel pacificador no sentido pretendido por Norbert Elias, tendo em 

vista o papel ambíguo desempenhado pelo aparato policial. De acordo com Adorno,  

 

“A baixa eficiência dessas agências – especialmente das policiais militar e civis em 

prevenir crimes e investigar ocorrência, e de todo o segmento judicial (ministério público e 

tribunais de justiça) em punir agressores -,associada aos tradicionais obstáculos enfrentados 

pelo cidadão comum ao acesso à justiça acabam estimulando a adoção de soluções privadas 

para conflitos de ordem social (como linchamentos e as execuções sumárias) bem como 

contribuindo para a exacerbação do sentimento de medo e insegurança coletivos.” 

(ADORNO, 2002, p. 29) 

 

Uma série de fenômenos se interliga quando se trata da violência no Brasil. Podemos 

associar à brutalidade das favelas e das polícias com a transição democrática após a década de 1980. 

                                                           
2
 Disponíveis em: http://mapadaviolencia.org.br/pdf2013/MapaViolencia2013_armas.pdf e 

http://www.onu.org.br/estudo-do-unodc-mostra-que-partes-das-americas-e-da-africa-registram-os-maiores-indices-de-

homicidios/. Acesso em 14 de abril de 2013.  
3
 Disponível em: http://www.roteirodecinema.com.br/banco/cidadededeus12.pdf. Acesso em 16 de abril de 2013.  



Pensar pelos pressupostos de Angelina Peralva (2000) em “Violências e Democracia: o paradoxo 

brasileiro” de que após o período de redemocratização não houve um estabelecimento de órgãos que 

vigiassem em completude as atividades dos aparelhos repressivos do Estado e das atividades de 

segurança privada (como os esquadrões de ex-policiais e os justiceiros). O que ocorreu foi um 

aumento de autonomia destes mesmos aparelhos e grupos que passaram a atuar e crescer após a 

década de 1980. A ilegalidade das ações policiais e de grupos privados viriam mesmo a ser 

defendidas por grupos populacionais em seus anseios pela ordem como nos fala Sérgio Adorno: 

 

“Não sem razão, vimos assistindo nas duas últimas décadas manifestações coletivas de 

obsessivo desejo punitivo que contemplam punição sem julgamento, pena de morte, 

violência institucional, leis draconianas de controle da violência e do crime. Em outras 

palavras, em nome da lei e da ordem, propõem-se justamente controle social carente de 

legalidade.” (ADORNO, 2002, p. 29, grifo meu) 

 

Quanto às reações dos indivíduos ao medo Bauman postula que “... a insegurança 

moderna, em suas várias manifestações, é caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos” 

(BAUMAN, 2009, p. 16). A antropóloga Alba Zaluar realiza um desdobramento similar acerca da 

realidade brasileira. Para a autora, territórios que tiveram uma forte presença histórica de valores 

cristãos tendem a dicotomizar os indivíduos e suas ações em categorias rígidas de “bem” e “mal”. 

Acrescenta-se a isso que há um discurso de que o fim último dos humanos deve ser a eliminação do 

“mal”. Historicamente, no Brasil ocorre uma associação entre o “mal” e o crime que por sua vez é 

associado à pobreza. Influência que permeia desde tempos remotos a consciência coletiva de boa 

parte da população, de acordo com a autora: 

 

“... é nos grandes centros urbanos do Brasil moderno que vamos nos deparar finalmente 

com uma guerra clandestina, mas nem por isso menos maniqueísta, sangrenta e cruel, que 

se vale dos mecanismos simbólicos já conhecidos da separação absoluta entre o bem e o 

mal, com suas conseqüências nefastas no plano social: os processos acusatórios, as 

punições executadas com violência e sem cuidado com a jurisprudência, sobre aqueles 

identificados com a fonte do mal. A um ódio social sem par na história das relações entre as 

classes no Brasil, acrescenta-se lenta, mas inexoravelmente o efeito dessa guerra ilegal que 

se trava hoje nos bairros pobres das grandes cidades brasileiras: entre a polícia e os 

“bandidos”, identificados com os pobres.” (ZALUAR, 1981, p. 44) 

 

A mesma autora realiza uma interpretação acerca da teoria de René Girard em que os 

linchamentos físicos e morais e limpezas étnicas estariam ligados às vítimas sacrificiais dos ritos 

religiosos: 



 

“O conceito de vítima sacrificial afirma que, diante de uma crise social, uma vítima 

inocente é escolhida não por seus supostos crimes, mas porque tem sinais próprios de 

monstruoso e passa a incorporar todo o mal que atinge a coletividade. [...]. (conceitos) 

eficazes para explicar fenômenos em que coletividades ou comunidades se unem para 

extirpar estranhos que supostamente ameaçam a sua ordem interna: linchamentos físicos e 

morais, genocídios, terrorismo, extermínios ou limpezas étnicas.” (ZALUAR, 2004, p. 16-

17)  

 

Todavia, considero também que a associação deva ser levada com cuidado, dado que o 

caráter religioso não está presente em todos os âmbitos da vida social como nos ritos das sociedades 

tradicionais. O aparato jurídico está presente – passando a configurar o segundo estágio da teoria de 

Girard-, mas em uma condição ambígua em que a população não legitima sua atividade de 

resolução dos conflitos. Entregues à própria sorte, a população passa então a se organizar na 

resolução de seus conflitos – com organizações de bairro, linchamentos, justiceiros ou empresas de 

segurança privada. 

 

Considerações finais: para uma abordagem aproximada do medo e da violência 

 

Uma série de questionamentos e indagações emerge do curto debate exposto. Acerca da 

ligação entre a progressiva perda do monopólio da violência por parte do Estado e do medo urbano, 

explorar como progressivamente os próprios órgãos estatais estão passando a responsabilidade da 

segurança para instituições privadas e como isso altera a nossa forma de lidar com a segurança e 

com o próprio Estado. O alto investimento tecnológico em segurança, comprovado pelas inúmeras 

convenções e feiras que apresentam resultados otimistas acerca de novos meios para as pessoas 

assegurarem sua segurança, deve ser igualmente questionado. Até que ponto boa parte destes 

inúmeros equipamentos fornecem apenas um sentimento ilusório de segurança. Mais do que isso, 

questionar se os “alvos” do medo já não extravasam as categorias de “bandidos” e “pobres”. Dado o 

avanço das atribuições ao que pode ser considerado “violento”, há de se considerar que as 

perspectivas de medo devam variar conforme o posicionamento do indivíduo dentro das categorias 

sociais como: classe, gênero, raça, idade, local de origem e orientação sexual. Além de considerar 

que as formas de apaziguar seus temores também variam. 

Em suma, há uma dificuldade maior de retratar grandes teorias que possam dar conta da 

totalidade dos fenômenos relacionados à violência. Não a impossibilidade, mas um aumento de 

fatores a serem levados em conta. A complexidade, a velocidade dos fluxos de indivíduos e 

informações, a porosidade das fronteiras nacionais, são elementos que não tiveram precedentes nas 



décadas e séculos passados (HALL, 2006). Com esta condição, uma preocupação maior com os 

contextos micro estruturais deverá ser levada em conta. Estudos empíricos e estudos de caso que 

possam legitimar ou dar luz a novos modelos explicativos sobre os fenômenos da violência. 
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