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Violência não é só assaltar

A violência vem acontecendo cotidianamente e de forma sucessiva através de crimes 

cometidos por assaltantes a mão armada seguidos de mortes.  Nesse sentido,  a sociedade 

clama por justiça, para que se dê um basta. Mas de quem é a culpa? Do criminoso, do Estado, 

do sistema, da própria sociedade?

É  preciso  ressaltar  que  esses  tipos  de  crimes  significam  apenas  uma  das  sérias 

conseqüências  que a população  sofre,  em decorrência  de diversos  fatores exaustivamente 

conhecidos, falados e comentados das mais diversas formas: 'Isso vem da falta de educação'; 

'É culpa dos nossos governantes'; 'Isso só ocorre porque nossa Justiça não prega a punição 

que o criminoso merece'; 'É conseqüência da corrupção' etc.

Muitos podem ser os motivos, porém existem outros diversos tipos de ações que podem 

ser consideradas como criminosas. Por exemplo, quando o Estado, incluindo os três poderes, 

fecha os olhos e omite a lei, renegando os direitos do cidadão, principalmente da população 

mais pobre e menos favorecida. Isso não é violência?

Quando  os  milhões  de  reais  que  são  colocados  à  disposição  de  administradores 

públicos, aos quais a população depositou toda a confiança para que investissem em saúde, 

educação e,  principalmente,  em segurança,  são criminosamente desviados,  prejudicando e 

consequentemente matando milhares de pessoas que vivem na dependência desses essenciais 

serviços. Esse tipo de violência é tão ou mais grave do que aquelas cometidas individualmente 

por assaltantes.

E  os  direitos  dos  deficientes  físicos,  também  assegurados  na  Constituição,  são 

visivelmente  desprezados  e  desrespeitados,  fato  que  só  faz  dificultar  ainda  mais  sua 

capacidade de locomoção. O que significa isso?

A  impunidade  vergonhosamente  verificada  nos  atos  de  corrupção  praticados  pelos 

mensaleiros, que usufruíram descaradamente dos recursos públicos. Isso é apenas um dos 

muitos casos cometidos por corruptos que vão roubando e ficando cada vez mais ricos e o 

povo cada vez mais pobre.

Se fôssemos enumerar todos os demais tipos de crimes e comparar com os cometidos 

por assaltantes, iríamos perceber que os protestos nas ruas realizados quase sempre após 

mortes de vítimas de assaltantes são muito pouco diante de uma diversidade de causas que 
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também merecem ser combatidas e repudiadas.

Portanto, apenas adotar medidas de combate à violência, como, por exemplo, aumentar 

o número de policiais nas ruas, aumentar a frota de veículos da polícia é insuficiente para se 

tentar resolver essa questão, considerando o elevado grau de complexidade que a envolve. 

É  compreensível  a  população  clamar  por  medidas  urgentes,  porém  o  caso  requer 

medidas muito mais abrangentes e sistemáticas e o envolvimento de atores estratégicos como 

a própria sociedade e o poder público, do qual se devem cobrar - de quem tem o poder e o 

dever de decidir, legislar, punir - ações que combatam e resolvam as causas para todos os 

tipos de violência, e não apenas tomar medidas paliativas e isoladas. 

Reinaldo Valino é analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Pará.
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