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RESUMO 
 

O presente artigo irá abordar as práticas de violência na contemporaneidade, baseando-se 
em reflexões teóricas desenvolvidas a partir dos componentes curriculares e disciplinas estudadas 
no decorrer do 7º semestre do Curso de Psicologia da Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó (UNOCHAPECÓ), campus São Lourenço do Oeste, e do filme assistido naquele 
semestre Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008). Deste modo, buscar-se-á articular os 
conteúdos relacionando-os com as principais práticas de violências presentes no mundo 
contemporâneo, tendo em vista a produção de conhecimento em psicologia e nosso compromisso 
ético e reflexivo com um olhar crítico e abrangente sobre a realidade. Para que seja possível 
conhecer a maneira pela qual as relações humanas em sociedade, bem como as práticas 
caracterizadas como violentas, desenvolvem-se e perpetuam-se em mais variados espaços e 
contextos, deve-se levar em consideração as complexidades do meio em uma visão norteadora de 
agente histórico-cultural e os sujeitos que se fazem presentes, sua subjetividade e 
individualidade, como determinantes no processo de estabelecer e de construir gradativamente 
dessas relações. Este trabalho possibilitará ao leitor uma visão geral da construção de 
conhecimento em psicologia, no 7º semestre do curso de graduação, na UNOCHAPECÓ do 
campus de São Lourenço do Oeste (SC). 

 

Palavras-Chave: Práticas de violência, violência na contemporaneidade, história da 
violência no Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Compreende-se que relação existente entre o ser humano e a sociedade trata-se de uma 

mediação mútua, e que os fenômenos humanos somente podem ser entendidos ou compreendidos 

adequadamente dentro de seu contexto, precisamente histórico e social. Torna-se necessário 

então, em concordância com Meira (2003) levar em conta a viabilidade de se pensar o papel 

essencial do ser humano no desenvolver da história e também de compreender o quanto a 

sociedade impõe diversos problemas ou dificuldades em emergir e concretizar processos sociais 

que busquem humanizar o ser humano. 

Embora as práticas de violências existam desde a antiguidade, Buoro (1999) aborda o tema 

e explicita que o fenômeno das violências no mundo se tornou algo tão conectado ao dia-a-dia 

contemporâneo que, ao pensarmos nelas, passamos a crer que o mundo nunca fora tão violento 

como na atualidade. Estamos tão implicados com as violências no mundo contemporâneo que 

deixamos de visualizar sua amplitude e historicidade, o que permite obter uma visão incompleta 

e limitada. 

Entende-se que as práticas de violências trata-se de um fenômeno sociohistórico inerente à 

experiência humana, mas foi a partir do século XIX que as violências clássicas e medievais 

passaram a serem discutidas pelos principais autores Karl Marx, Georg Hegel e Friedrich 

Nietzsche, relacionando ao que se chamava na idade antiga de ‘barbárie’. No entanto, somente na 

década de 1980 em que se iniciaram debates e discussões em número maior, quando se toma 

consciência da dimensão que as práticas de violências ocupam na sociedade, momento em que 

estas práticas tornam-se banalizadas e naturalizadas como algo comum (HAYECK, 2009). 

Contanto, mesmo fazendo parte de diversas civilizações, o conceito de violência é uma 

ideia ou noção que varia de sociedade para sociedade. Wieviorka (2006) fala que as violências se 

transformam com o tempo e que a transformação também se dá nas representações sociais do 

fenômeno. Pois, se com frequência e grandes esforços busca se empreender no sentido de 

fornecer diversas apresentações objetivas, traduzidas em cifras, das práticas de violências – como 

estatísticas de crimes e de delinquência – estas também não deixam de serem consideravelmente 

subjetivas, elas são “aquilo que em um dado momento uma pessoa, um grupo, uma sociedade 

considera como tal” (p. 1148). 

Para que possamos compreender melhor as violências, torna-se necessário recorrer à sua 

origem etimológica do termo que, de acordo com Bonamigo (2008), advém do Latim, 

em violentia proveniente do verbo vis, e seu significado denota braveza ou caráter violento, 

empenho de força física, força em ação, vigor ou potência. Neste sentido, em consonância com o 

filme Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008), Michaud (1989) destaca a noção de uma força 
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não qualificada cuja é classificada como violência somente quando esta passa da medida, 

perturbando regras sociais ou a ordem socialmente estabelecida. O autor depois, afirma que: 

   

[...] há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem de 

maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, acusando danos a uma ou várias pessoas 

em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em 

suas posses, ou em suas participações simbólicas e culturais (MICHAUD, 1989, p. 10). 

             

Assim, Chesnais (1981) distingue algumas modalidades de práticas de violências 

existentes, buscando contemplar a conceituação em três formas de classificação para melhor 

compreensão. Segundo sua classificação, a primeira das violências é a violência física, a qual 

atinge por direto a integridade corporal – onde inclui-se homicídios, violações, agressões e 

furtos; a segunda, é a violência econômica, que trata-se do desrespeito e apropriação alheia sem 

autorização ou de maneira agressiva; e a terceira e última, é a violência moral e simbólica, que 

consiste em dominação cultural, ofensa moral à sua dignidade e desrespeito dos direitos do outro. 

Já, no agrupamento das esferas que as práticas de violências atingem, definido pelo 

Relatório da Organização Mundial da Saúde (2002), categorizou-se em: violências auto-

infligidas, as quais são comportamentos violentos dirigidos a si mesmo, como suicídio, auto-

abusos, auto-mutilações e agressões, ideação suicida e tentativas de suicídio; violências 

interpessoais, que ocorre em âmbito intrafamiliar, entre parceiros íntimos ou membros da 

família, e em âmbito comunitário, entre as pessoas conhecidas ou desconhecidas da comunidade 

– incluindo violência juvenil, estupros, agressões dentro de escolas e instituições e ataques 

sexuais; e as violências coletivas, que – por sua vez, estão em congruência com as violências 

praticadas em Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) – tratam-se de atos violentos realizados 

em espaços macro-sociais, estatais ou governamentais, como crimes por grupos organizados, 

práticas terroristas e guerras ou atos violentos entre nações. 

Segundo a definição de violência dada pelo Ministério da Saúde do Brasil (2001), através 

da Portaria que busca delinear a Política de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências, trata-se essa de “qualquer ação ou omissão realizadas por indivíduos, grupos, classes, 

nações que ocasionam danos físicos, emocionais, morais, espirituais a si próprios ou aos outros.”. 

A violência é um fenômeno biopsicossocial que, em sua complexidade dinâmica, faz emergir na 

vida em sociedade, e cuja sua compreensão leva a análise histórica, antropológica e sociológica, 

nas interfaces das questões psicológicas, sociais, morais, institucionais e econômicas (MINAYO, 

1994). 

A Organização Mundial da Saúde (2002) conceitua as violências como sendo “o uso da 

força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um 
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grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (p. 5). Chauí (1985) faz 

apontamentos que as práticas de violências podem ser vistas não como atos de violação ou de 

transgressão da ordem social, mas como práticas ligadas ao poder; em outras palavras, como uma 

tentativa de conversão de um diferencial de hierarquia para objetivar práticas de opressão e de 

dominação sobre o sujeito ou sobre grupos sociais, em que o silêncio dos indivíduos e a 

passividade seriam fatores cruciais para a concretização de práticas violentas. 

Sugestivamente, Diógenes (1998) argumenta que é preciso visualizar a prática de atos de 

violências, não exatamente como ações que seriam possíveis serem controladas a partir da 

eliminação ou da contenção dos indivíduos autores, e sim como práticas consequentes de uma 

extensiva rede fenomenológica societal. Assim, afirma o autor, deve-se potencializar uma 

concepção multidimensional do fenômeno das violências no mundo a fim de proporcionar uma 

manutenção da diversidade humana, da variedade e da multiplicidade dos diversos aspectos que 

constituem. O autor, nesta visão, continua falando que: 

  

As práticas de violência são fundadas na incerteza e no acaso, elas são essencialmente 

fragmentárias, tendo, por tais características, mobilizando teorizações duais, 

compartimentalizadas e estigmatizantes. Esse caráter dividido, que pontua o imaginário 

da violência não deixa de ser uma resistência à percepção da mesma como uma 

ocorrência de dentro da vida social, articulada à sua intrincada rede de acontecimentos 

(DIÓGENES, 1998, p. 91). 

   

 Torna-se então necessário, refletir criticamente acerca das práticas violentas para que seja 

viável perceber os elementos inerentes e fragilizantes que estas buscam comunicar. Para Bauman 

(2001), os dramas característicos das sociedades contemporâneas estão presentes na experiência 

da ‘modernidade líquida’ e expressam o quanto tudo é muito temporário e momentâneo, em que 

maior parte dos sujeitos estão constantemente em confronto com sua condição de 

vulnerabilidade, insuficiência e desamparo, ausentes de atenção devida e apropriada às suas 

situações por parte das forças e providências do Estado e de outras instituições públicas da 

sociedade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

  

É possível observar a presença acentuada de práticas de violências no Brasil, inicialmente 

com a chegada dos europeus e no período que se deu a colonização, onde muitos índios foram 

dizimados pela ocupação, assim como o tráfico de negros da África para o território brasileiro 
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tornando-se propriedade capital dos senhores para trabalhar como servos e escravos, sujeitos ao 

açoitamento, prisão e tortura física e psicológica, como vemos em Batista (2009). Este cenário de 

violências e caos social também é passível de observação posteriormente, com a abolição da 

escravatura, que se incluem neste momento os Judeus e Muçulmanos e as contrastantes revoltas 

populares versus o controle penal do Estado. A autora afirma também, que: 

  

A difusão de imagens de terror produz políticas violentas de controle social. As 

estruturas jurídico-policiais fundadas no nosso processo civilizatório nunca se 

desestruturaram, nem se atenuam. É como se a memória do medo, milimetricamente 

trabalhada, construísse uma arquitetura penal genocida cuja clientela-alvo se fosse 

metamorfoseando infinitamente entre índios, pretos, pobres e insurgentes (BATISTA, 

2009, p. 36). 

  

Nesta perspectiva, a autora esclarece ainda que, na compreensão das práticas de violências 

instauradas nos direitos humanos do Brasil é necessário articular historicamente entre o direito 

penal público e o direito penal privado, a partir do que se estabeleceu no regime escravocrata, 

implantando uma forma de sistema penal para aniquilamento de grupos sociais minoritários e que 

também fora cúmplice das agências do Estado imperial-burocrata no desenvolver do processo de 

homicídio, tortura e mutilação causados aos sujeitos de etnia afrodescendente e nativo-brasileira. 

Essas minorias sociais que foram vulnerabilizados – no passado, escravizados e/ou torturados, no 

momento presente, massas marginais e sujeitos de rua – somente têm possibilidade de conhecer a 

cidadania pelo avesso, procedente das violências e opressão promovidas pelo Estado e o sistema 

penal. 

A aplicação de castigos físicos ou atos violentos realizados em público por policiais para 

com os sujeitos detentos, desde o surgimento da Guarda Real da Polícia dirigida seletivamente 

aos negros e pobres até os nossos dias aos marginais e adolescente infratores, é uma cena comum 

e naturalizada no seio da sociedade, tanto daquela época histórica quanto da atualidade em que 

vivemos (BATISTA, 2009).  Neste sentido, Domenach (1981) ressalta que as “[...] formas mais 

atrozes e mais condenáveis [das violências] geralmente ocultam outras situações menos 

escandalosas, por se encontrarem prolongadas no tempo e protegidas por ideologias ou 

instituições de aparência respeitável.” (p. 40). 

Com isso, Minayo et al (1999) confirmam que as práticas de violências policiais atingem 

em grandes proporções as pessoas, bem como as crianças e principalmente os adolescentes. Os 

sentimentos que a polícia desperta nas crianças e adolescentes são de medo, ameaça, 

desconfiança, desrespeito, extorsão, torturas, abuso de poder, independentemente de estrato 

social. Em uma pesquisa domiciliar feita pela autora em 1999 com 914 adolescentes moradores 

da cidade do Rio de Janeiro de classe média e de classe popular, adolescentes de classe média 
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deram nota média 3,0 aos agentes policiais e os adolescentes de classe baixa 3,5. Isso reforça o 

quanto a polícia nacional construiu ao longo do tempo uma imagem de si própria dimensionada 

às violências e à realização de atos violentos na sociedade brasileira. 

Contanto, Assis (1999) problematiza em um estudo as práticas de violências realizadas por 

adolescentes infratores em análise comparativa com adolescentes não-infratores das cidades Rio 

de Janeiro e Recife, para observar as sutis diferenças e os mais profundos aspectos psicológicos e 

sociais encontrados, concluindo que “os principais fatores de risco associados à situação de 

infrator são: consumo de drogas, círculo de amigos, tipos de lazer violento, baixa auto-estima, 

falta de reconhecimento de limites entre certo e errado, fraco vínculo afetivo com a família e com 

a escola, e sofrer ou ter sofrido violência por parte dos pais” (p. 201). Tal estudo revelou que, os 

adolescentes infratores apresentam um comportamento aventureiro, imediatista, valente, agitado, 

que encara os problemas da vida com rebeldia, com dificuldades de empatia e de controlar a 

agressividade e baixa auto-estima. 

Klineberg (1981) comenta uma pesquisa feita por Wolfang e Ferracuti em 1967 com 

sujeitos que realizaram a prática de homicídio, fazendo-se uso de teste de personalidade, onde 

chegou-se a obter informações e dados que as características de personalidade dos sujeitos 

autores de homicídio apresentavam propensão a caráter classificado como explosivo, 

egocentrismo, falta de controle emocional, pouca sensibilidade para com os outros, imaturidade e 

incapacidade de estabelecer contatos sociais duradouros e uma forte necessidade de gratificar-se 

imediatamente de seus impulsos. 

Amstalden, Hoffmann e Monteiro (2010) explicitam que, a Política de Saúde Mental 

Infanto-Juvenil implementada no Brasil, atualmente, busca superar a prática institucionalizante e 

de cunho histórica baseada num ideal de higienização, embora ainda haja alguns movimentos 

contrários, que reforçaram o abandono, a violência e a exclusão de crianças e adolescentes em 

vulnerabilidade. Saúde é algo que vai muito além da ausência de transtornos psíquicos, como por 

exemplo, o bem-estar subjetivo, a autoeficácia, a autonomia, a competência, a autorrealização do 

potencial intelectual e emocional do indivíduo como um todo. Com isso, crianças e adolescentes 

infratores ou com transtornos mentais têm necessidades de reabilitação através de programas e 

medidas socioeducativas e de reinserção social que devem ser propiciadas como parte integrante 

de seus tratamentos. 

Deve-se lembrar que, segundo Deslandes, Assis e Santos (2005),  as diversas formas de 

atendimento em saúde que se oferecem às crianças e adolescentes e suas famílias, necessitam de 

uma articulação juntamente com a atenção jurídica, tal como com as promotorias públicas, 

conselhos tutelares, varas da justiça, delegacias especializadas ou instituições ligadas às 

universidades as quais prestam determinados serviços de advocacia, integrando também a rede de 

atendimento com instituições de assistência social que são voltadas para o acompanhamento e 

para a adoção de crianças e adolescentes abrigados ou mesmo para a inserção de crianças e 
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adolescentes em famílias voluntárias responsáveis para acolhimento e guarda por tempo 

determinado é algo extremamente fundamental. 

Atualmente no Brasil, falam os autores, desenvolvem-se ações de prevenção de maus-tratos 

e de proteção aos sujeitos que necessitam de amparo físico, psicológico e assistencial por parte de 

políticas públicas, como o Centro de Atenção Psicossocial, e as políticas estatais. Porém, estas 

políticas nem sempre estão presente em todas as cidades brasileiras, seu foco se localiza mais nos 

centros urbanos e sua abrangência ainda é um tanto restrita e voltada para uma pequena parcela 

da população de menores condições econômicas. Um dos importantes programas assistenciais no 

Brasil é o Programa Saúde da Família, que hoje atende aproximadamente 13 milhões de 

brasileiros em suas localidades. Mas, será que este programa assistencial atende a todos os 

brasileiros? Deve-se considerar que, o Programa Saúde da Família atende somente em horário de 

expediente de trabalho e a grande maioria dos brasileiros trabalham fora de suas residências, fato 

que por distância do local de trabalho torna-se necessário sair horas antes para chegar ao 

trabalho, impedindo a realização do atendimento em determinados domicílios. 

Diversas pesquisas afirmam que fatores psicossociais de risco vivenciados intensamente, 

tais como a pobreza, doenças físicas graves, baixo nível de instrução, privação ou ausência de 

domicílio e principalmente práticas violentas constantes de conflitos e desastres, afetam a saúde 

mental de forma considerável, possibilitando o desenvolvimento de transtornos mentais. Nota-se 

também maior tendência em mulheres do que em homens, isso pode estar ligado às cargas de 

estresse, à maior responsabilidade doméstica ou familiar e às situações adversas de violências 

domésticas e sexuais comumente enfrentadas, muitas vezes ficando submissas aos homens ou 

companheiros (AMSTALDEN; HOFFMANN; MONTEIRO, 2010). 

Para Schraiber et al (2002), as práticas de violências contra a mulher tratam-se de uma 

problemática de saúde pública, além da violação aos direitos humanos. Pesquisas indicam que 

estas práticas causem maiores mortes às mulheres de idade entre 15 a 44 anos do que doenças 

como o câncer, a malária e acidentes de trânsito e guerras. Seus diversos modos de opressão, 

crueldade e dominação estão inclusos estupros, abusos físicos, sexuais e emocionais, 

assassinatos, violência racial, mutilação genital e prostituição forçada. Os sujeitos abusadores ou 

violentadores frequentemente são companheiros, conhecidos, familiares, agentes estatais ou 

estranhos. Muniz (1996) revela que geralmente as mulheres vítimas de violências não se sentem 

encorajadas de dar queixa judicial, expondo que: 

  

[...] na maior parte dos casos atendidos os litigantes encontram-se enredados em densas 

vinculações, isto é, em relações múltiplas onde a continuidade dessas mesmas relações, 

sejam elas estruturalmente conflituosas ou harmônicas, se impõe como um valor que 

parece ultrapassar as razões imediatas da denúncia (1996, p. 151). 
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A autora continua descrevendo que, não se pode desconsiderar o fato de não encaminhar a 

denúncia aos poderes estatais competentes, pois em determinados casos as mulheres não desejam 

penalizar seus maridos ou companheiros em função do medo que estes sejam presos. Observa-se 

ainda que, em delegacias do Rio de Janeiro são comuns as formas ou mecanismos de resolver os 

conflitos conjugais por abuso ou violências em uma dinâmica reversível e flexível por parte das 

mulheres, em que a autoridade policial exerce o papel de mediador na relação conjugal para 

encontrarem juntos uma maneira de resolução, ao invés de registrar ou encaminhar queixa do ato 

violento recebido. 

Deslandes, Assis e Santos (2005) abordam que, a violência doméstica ou familiar cria 

condições de alta vulnerabilidade, tanto quando a vítima é a mulher ou idosos quanto quando 

trata-se de crianças e adolescentes, onde muitas das vítimas abandonam suas famílias, geralmente 

para viver nas ruas de grandes centros urbanos em formas vis de trabalho, exploração sexual, 

dependência às drogas, suicídio e infrações juvenis, além da grande gama de possibilidades 

funestas. As práticas de violências em contextos convencionais, como a violência escolar e a 

intrafamiliar, é uma vivência que pode levar a sequelas físicas dependendo de sua gravidade e, 

acima disso, marcas profundas em seu psicológico e emocional. 

Bourdieu e Passeron (1978 apud DESLANDES; ASSIS; SANTOS, 2005) apontam para o 

fato de a escola, como espaço primordial de construção e socialização do conhecimento e de 

preparação das crianças e adolescentes para a vida, também se pode vir à ocorrência de 

violências entre os sujeitos. Violências estas, não somente física, mas também provenientes do 

fator de ignorar as habilidades, capacidades e competências das crianças e adolescentes 

pertencentes às classes populares com o intuito de impor determinado conjunto de atitudes, 

racionalidades e comportamentos próprios das classes dominantes da sociedade, embutindo-lhes 

a crença de que são “incapazes de aprender”, onde constituem-se as violências simbólicas. Vale 

mencionar também, o bullying, que caracteriza-se por comportamentos prepotentes e agressões 

verbais, como apelidar, humilhar, ofender, discriminar, aterrorizar, assediar, perseguir, destruir 

pertences e roubar. 

Destaca-se também que, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do 

IBGE (BRASIL, 2004), as crianças e os adolescentes que trabalham ao mesmo tempo que 

estudam apresentam níveis altamente menores de escolarização do que as crianças e os 

adolescentes que não trabalham. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atualmente 

reestruturado, desempenhou um importante papel no início dos anos 2000, onde atendeu cerca de 

749 mil crianças e adolescentes brasileiros cuja sua força de trabalho estava sendo explorada ou 

utilizada fora-da-lei vigente (BRASIL, 2004). Henriques (2001) pontua que, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente prevê da faixa etária de 14 a 16 anos de idade a possibilidade de 

realização de alguma de trabalho somente na posição de aprendiz, como educativo.  
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Em conformidade com a legislação brasileira, o trabalho infantil é proibido, pois 

subentende que este se trata de uma forma de exploração de crianças para serem utilizadas como 

força de trabalho. Enquanto isso, no caso do trabalho de adolescentes, este deve ser 

rigorosamente acompanhado, pois em determinadas regiões ainda existem valores tradicionais 

que são vigentes, em que a aceitação e a valorização dessas atividades são iniciadas desde muito, 

bem como no caso da produção familiar em locais da agricultura e pecuária e das atividades 

familiares domésticas (CAMPOS, 2002). 

Deslandes, Assis e Santos (2005) comentam que, a presença das violências em ambientes e 

organizações de trabalho faz parte da realidade social brasileira, onde são realizadas práticas tais 

como discriminações, conflitos, superexploração através do coronelismo, ameaças, assédio moral 

e sexual, homofobia e expressões de violências por meio da resistência que tem por característica 

a reação agressiva dos trabalhadores e de seus patrões. Contudo, existem também ambientes 

impróprios que geram lesões, acidentes e traumas físicos e psicológicos nos trabalhadores que, 

geralmente por baixo poder aquisitivo ou condições adversas, não conseguem obter outro 

trabalho mais digno, tendo de enfrentar condições precárias a medida de chegar até mesmo ao 

adoecimento ou à invalidação. Silva e Maeta (2010) pontuam que, as causas pelas quais as 

práticas de violências são realizadas: 

  

[...] estão vinculadas aos determinantes e condicionantes do processo saúde e doença, 

entre os quais se destacam a baixa escolaridade, o desemprego, a desigualdade na 

distribuição de renda, a falta de acesso a bens e serviços de saúde, havendo forte 

associação das violências com as desigualdades sociais. (SILVA; MAETA, 2010, p. 83). 

            

As práticas de violências e acidentes de trabalho, além de violarem os direitos humanos e 

serem problemas para a segurança pública e de todas as camadas da sociedade, são 

principalmente problemas de saúde pública, pois ocasionam grandes impactos sobre a morbidade 

e geram agravos na saúde e aumento da demanda nos serviços de saúde, com a possibilidade 

também de adoecer e ocorrer lesões e, em determinados casos, deixando sequelas, causando 

incapacitações, transtornos psicológicos e comportamentais (SILVA; MAETA, 2010). 

Diante do nível de gravidade das violências e compreendendo que estas são passíveis de 

prevenção, torna-se necessário que o setor estatal da saúde desenvolva ações de vigilância, de 

promoção de saúde, de prevenção de acidentes, a construção de redes de solidariedade, a garantia 

dos direitos humanos, a promoção de uma cultura de paz e atenção integral e humanizada aos 

sujeitos vítimas de alguma violência ou agravo, de maneira a implementar estratégias promotoras 

de qualidade de vida e de uma legislação que protejam e garantam os direitos humanos 

fundamentais (SILVA; MAETA, 2010). 
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As práticas de violências pela quantidade de vítimas que atinge e sequelas orgânicas e 

emocionais que produz adquiriu ao longo do tempo um caráter endêmico, se convertendo num 

problema de saúde pública onde os setores da saúde constituem fatores fundamentais para onde 

convergem os reflexos resultantes das violências, pela pressão que agem suas vítimas para com 

os serviços de urgência, atenção especializada, reabilitação física, assistencial e psicológica 

(OPAS, 1994). 

 

 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O filme Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) tem caracterizado estas práticas de 

violências, não exatamente como algo pertencente à concepção maniqueísta classificada nos 

parâmetros de bem versus mal, ou mais especificamente como característica própria do lutador 

das forças do mal, mas sim como atos comuns, naturalizados e impregnados em todo o sistema 

societal. Desta maneira, foi possível observar que tanto a “máfia marginal” quanto a organização 

do sistema vigente praticou atos coniventes e de violências e, assim, ambas as partes 

consideradas vilãs. Não houve um “final feliz” – ou seja, houve turbulências e situações 

dolorosas imprevistas – ou um ‘super-herói’ que não infringisse as leis socialmente estabelecidas. 

Analisando estas questões do filme com a realidade, pergunto: Será que existe mesmo um 

‘super-herói’ na vida real como por naturalização costuma-se ver os líderes das diversas esferas 

da sociedade, tal como de uma determinada nação ou de um grupo social ou instituição, como “o 

salvador” para com a democracia que a milita? Assim como nem sempre a realidade termina com 

um final feliz, nem sempre também um líder militante ativo é “um modelo” ou exemplo de 

sujeito humanizado e humanizador, às vezes este pode ser o principal vilão que impede 

concretizar a democratização do grupo ou povo o qual representa. 

Ademais, observou-se também que o sujeito representante da “máfia marginal” ao roubar 

todo dinheiro bancário não se preocupou tanto com a grande quantidade financeira que havia, sua 

decisão e realização seguinte foi a de queimá-lo todo o dinheiro roubado e, diante do espanto de 

seus companheiros, verbalizou que seu papel era somente provocar o caos e a desordem, “[...] eu 

só tento mostrar a quem segue planos o quanto são ridículas as tentativas deles de controlar tudo 

[...] ninguém se apavora quando o plano corre de acordo, mesmo que o plano seja horripilante 

[...] perturbe a ordem vigente e então tudo se torna um caos, eu sou um agente do caos” 

(NOLAN, 2008) . Afinal, é no movimento de caos e desordem em que surgem as rupturas com as 

práticas vigentes instituídas onde as reconfigurações e transformações sociais rumo à evolução 

ocorrem. 
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