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RESUMO

O município de Palmeira dos Índios situado no Agreste Alagoano figura como uma referencia para o estado de
Alagoas em diferentes aspectos. Segundo o Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, sua população
residente era de 70.368 habitantes. Este total representa apenas 0,44% da população do estado de Alagoas,
visto que os municípios do interior possuem baixa densidade demográfica, pois a população concentra-se na
região metropolitana da capital, Maceió. Contudo, o município em tela padece das mesmas mazelas do
restante estado, entre elas, a violência urbana. Esta pesquisa, ancorada no método genealógico, trata da
análise de um caso de latrocínio ocorrido no dia 07 de abril de 2014 cuja vítima foi um comerciante e os
autores 04(quatro) jovens procedentes da vizinha cidade de Arapiraca. Diante da repercussão dos casos de
violência homicida nos meios de comunicação, entre eles a mídia digital eletrônica, optou-se por analisar os
comentários dos internautas, sobre o caso, em 05(cinco) sítios eletrônico da região que permitem comentar
as notícias neles veiculadas a fim de perceber como a população enxergar a violência urbana. Assim, busca-se
compreender qual o discurso reproduzido nestes momentos de comoção social. A pesquisa está teoricamente
aportada em Foucault, Souza, Waiselfsiz, entre outros.

Palavras-chave: Violência Urbana; Discurso; Mídia Digital Eletrônica.

RESUMEN
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La municipalidade del Palmeira dos Indios ubicado en la región Agreste del estado del Alagoas és una
referencia para este estado en diferentes aspectos. Según el Censo de Población realizado por el IBGE en
2010, su población residente era 70.368 habitantes. Este total representa sólo el 0,44% de la población del
estado de Alagoas, ya que los municipios del interior tienen una baja densidad de población, ya que la
población se concentra en el área metropolitana de la capital, Maceió. Sin embargo, la municipalidade sufre
los mismos males del estado de reposo, entre ellos la violencia urbana. Esta investigación, anclada en el
método genealógico, se ocupa del análisis de un caso de robo a mano armada ocurrido el 07 de abril 2014,
cuya víctima fue un comerciante y los autores cuatro (04) jóvenes de la cercana ciudad de Arapiraca. Dado el
impacto de los casos de violencia homicida en los medios de comunicación, incluidos los medios de
comunicación electrónicos digitales, optamos por analizar los comentarios de los internautas en el caso de 05
(cinco) páginas electrónicas en la región que les permiten hacer comentarios sobre la noticia transmitida a fin
de comprender cómo la población ve la violencia urbana. Por lo tanto, buscamos entender que jugó en estos
tiempos de agitación social del habla. La investigación se aportada teóricamente Foucault, Souza Waiselfsiz,
entre otros.

La violencia urbana; Discurso; medios electrónicos

Palabras-clave: La violencia urbana; Discurso; medios de comunicación electrónicos digitales.

INTRODUÇÃO

Palmeira dos Índios é um município do Agreste alagoano conhecido pelo seu passado áureo e produtivo em
difrentes campos. Figura em sua memória coletiva nomes como Graciliano Ramos célebre escritor
imortalizado pela sua literatura ambientada na região cujo municipio está incrustado. Os dados do Censo
Demográfico do IBGE(2010) confirmam ser este um dos maiores municipios do estado de Alagoas,
registrando em seu último recenseamento uma população residente de 70.368 habitantes sendo 51.610
habitantes urbanos e 18.758 residindo na área rural. No campo da economia, o dito municipio caracteriza-se
pela agricultura familiar e pecuária como também pelo comércio e prestação de serviços concetrados na sede
da municipalidade.

Aparentemente pacata e, nostalgicamente, lembrada como uma cidade tranquila Palmeira dos Índios convive,
hoje, com um dos maiores problemas urbanos na contemporaneidade: violência. É comum a cidade figurar no
noticiario local e estadual, nas páginas policiais, para apresentar a sua face sangrenta resultante das
contantes mortes violentas. Essas vítimas tem o mesmo perfil que faz do estado de alagoas o mais violento
do Brasil. Elas são jovens, homens, negros e residentes nos bairros mais vulneráveis da cidade.

Para o Waiselfisz (2013, p. 70), há um processo de interiorização da violência,

(...) quando os polos dinâmicos da violência se deslocam das capitais e/ou regiões
metropolitanas rumo ao interior dos estados. Esses dois processos só podem ser
desagregados analiticamente para melhor compreensão dos processos implicados.
Trata-se, em realidade, de uma única mudança que vai de umas poucas metrópoles
rumo a cidades de menor porte, seja no interior dos estados, seja em outros
estados.

Olhando a partir deste ângulo, é isso que está acontecendo em Alagoas, embora não signifique que na capital
ou nas maiores cidades haja uma redução nos índices de violência, ao contrário, há um crescimento dela na
capital e no interior. Percebe-se uma generalização da mesma por todo o estado.

Esse crescimento da violência homicida em Alagoas, prinicpalmente entre os jovens vem crescendo na última
década de forma assustadora. o Mapa da Violência 2013: Homicídios e Juventude no Brasil mostra que
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no período de 2001 a 2011 houve um aumento dos homicídios na população total de 171,3%. No Brasil, esse
indice foi de 8,9% e na Região Nodeste o aumento foi de 83,7%. Quando a análise restringe-se a mortalidade
por grupo de 100 mil habitantes, tem-se em Alagoas um crescimento da ordem de 146,5% no período
supracitado. Todavia, ao analisar a mortalidade juvenil por grupo de 100 mil habitantes esse indíce aumentou
em 185,6% no perído analisado. Vale lembrar que o estado de Alagoas ocupa o primeiro lugar na mortalidade
por armas de fogo com destaque para vítimas negras e do sexo masculino. No ano de 2010, ocorreram 108,5
óbitos masculinos, vitimados por arma de fogo, em cada grupo de 100 mil habitantes.

Para o Waiselfisz (2012, p. 43),

A distribuição espacial da violência homicida, principalmente quando desagregada no
nível do município, tem-se revelado uma fonte profícua de descobertas para a
análise dos fatores que incidem em sua produção e reprodução e, a partir desse
quadro, dar condições de delinear políticas específicas de enfrentamento.

Diante de um cenário estarrecedor é importante buscar compreender como a violência se alastra de modo tão
descontrolado e se agiganta como um grave problema sem solução evidente. Percebe-se o Estado buscando
atacar suas consequencias através da implantação de programas específicos de combate a violência. Contudo,
é importante não perder de vista que investir na repressão e na punição não garante o controle deste
fenômeno complexo e indesejado. É necessário, sobremaneira, compreender a violência urbana como reflexo
consequente de uma construção histórica resultante de fatores que promoveram o agravamento dos
problemas acarretados pelas desiqualdades sociais.

Em Alagoas, é crucial uma análise sobre a violência sem perder de vista a formação de seu território num
contexto econômico marcado pelo latifúndio e segregação da população pobre aos recônditos da mais
extrema miséria. Ao urbanizar-se, o estado reservou nesse espaço urbano aglomerados de exclusão onde são
formados os Territórios de Violência. Nesse sentido, os excluídos são veículados como os indesejáveis e, por
essa ótica, pretende-se neste trabalho abordar como os população fortalece o discurso de exterminação como
uma solução para a violência.

A título de análise, tomar-se-á o crime de latrocínio ocorrido na cidade de Palmeira dos Índios nos dia 07 de
abril de 2014, quando um comerciante foi morto numa tentativa de assalto ao seu estabelecimento no
momento em que chegava para abrir a loja no início da manhã. Segundo o que foi veículado pelos meios de
comunicação, o referido comerciante reagiu ao assalto e foi morto. Na troca de tiros, um dos quatro
assaltantes foi alvejado pela vítima vindo a falecer após ser preso no momento em que dava entrada no
pronto socorro de uma cidade vizinha.

Diante do fato acima, chama a atenção a forma como as pessoas se manifestaram nos meios de
comunicação, principalmente, nos sítios eletrônicos nos quais é possível comentar as notícias postadas. Quase
a totalidade dos comentários apontam para um discurso da exterminação daqueles que, supostamente, são
um mal social. Percebe-se um ódio coletivo centrado no sujeito individual, numa visão egocêntrica do
extermínio dos que são vistos como um “lixo social” e, como tal, necessitam ser descartados.

A violência urbana reflete um modelo econômico excludente, porém apelativo ao consumo dos bens e serviços
produzidos por ele. Os jovens que estão na periferia do capitalismo são estimulados ao consumo,
prinicipalmente, pelas diferentes mídias que os bombardeiam com propagandas e estímulos consumistas. De
acordo com Santos(2008),

O nosso modelo social mostra-se “criminógeno”, em especial nos dias que correm,
ao despertar um irrefrável desejo de consumo em muitos ou quase todos, ao mesmo
tempo em que propicia somente a poucos a chance de satisfazer seus desejos de
modo legal; ao incutir e disseminar valores valores individualistas e competitivos
colocando o “eu” muito acima do “nós”, o “ter” acima do “ser”; a propriedade acima
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da vida; ao engendrar uma “indústria cultural” que se alimenta da criminalidade
violenta (entre outros eventos dramáticos e dramatizáveis) e ao regurgitar
informações sobre crimes violentos (jornais, televisão) e disseminar narrativas sobre
violência (filmes, jogos), em ambos os casos de um modo acrítico e superficial,
reforça os valores há pouco mencionados e retroalimenta a própria
violência;(...)(p.148) [Grifos do autor].

Dessa forma, violência e pobreza são um par siamês, num modelo em que tudo tem um preço e vira
mercadoria. O autor supracitado também aponta para o fato de que neste modelo “criminógeno” a decisão de
ir ou não para cadeias e penitinciárias superlotadas e desumanas depende, em certa medida, do quanto se
pode pagar.

A forma como o Estado garantidor da lei e da ordem mostra seu braço repressivo e punitivo para os pobres é
brutal. Contudo, essas ações são legitimadas por um discurso que exige mais força e rigor com os criminosos,
principalmente, porque a mioria dos crimes são cometidos contra a propriedade. Largamente, as vítimas dos
“bandidos pobres”, são também pobres que não conseguem se cercar de um aparato minimizador do risco.
Nesse sentido, “se demonizar os criminosos é esquecer o contexto que os produz(...)e adotar uma
interpretação individualista para um desafio societal” (Souza, 2008, p.149). Não se quer com isso legitimar a
criminalidade nem isentar os delinquentes das ações normativas e punitivas, mas compreender a violência
como um fenômeno social. Não adianta reduzir essa questão a militarização, pois ela estrapola e muito este
aspecto.

A análise deste caso, é meramente ilustrativa diante do “monstro indomável” que é a violência urbana no
estado de Alagoas, comprovadamente, o estado mais violento do país em diversos aspectos.

MATERIAL E MÉTODOS

Na construção desta análise optou-se por uma análise na genealogia ética de Michel Foucault considerando o
sujeito como uma construção histórica imerso num universo de verdades relativizadas. A genealogia como a
“explicação dos fatores que interferem na sua emergência, permanência e adequação ao campo discursivo,
defendendo sua existência como elementos incluídos em um dispositivo político. (Faé, 2004, pp. 412-413)

Parte-se da compreensão de que as formas de exterioridade são definidas pelo ver e pelo falar como aponta o
supracitado autor quando diz que “ver e falar se definem como formas de exterioridade, porém o pensar
realiza-se sob a intrusão de um de-fora mais longínquo que se infiltra no espaço entre ver e o falar, ou seja,
no seu interistício(idem, 2004, p. 409).

Na trilha deste enfoque, adentrou-se no universo virtual em que as falas referendam o discurso da punição e
do extermínio dos sujeitos envolvidos como forma de solucionar um suposto problema no qual o emissor não
se enxerga como um sujeito integrante da mesma sociedade nem sequer ver o outro(delinquente) como um
ser humano. Ele exterioriza o problema como algo que não o atravessa enquanto causa mas somente na
dimensão do efeito.

O material para análise foi coletado em cinco sítios eletrônico nos quais os internautas tem opção de
comentar as matérias veiculadas. Os referidos sítios foram acompanhados durante 10(dez) dias e analisados
os comentários tomando os nomes ou pseudônimos como identificadores particulares. Considerando o mesmo
pseudônimo e o teor do comentário considerou-se que o mesmo internauta se repetiu em apenas uma vez.
Por desconfiar que tratava-se da mesma opinião considerou-se apenas uma fala. A fim de preservar a
identidade dos comentadores, as citações foram utilizadas codificadas. Para a codificação, os sítios eletrônicos
foram numerados de 01 a 05 e os comentários identificados em cada um deles com letras maiúsculas do
alfabeto.

As falas foram agrupadas entre aqueles que manisfestaram lamento pela morte do comerciante(em menor
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número) e aqueles que reinvidicavam a punição na forma da lei ou a aplicação de penas não previstas
juridicamente, como as reiteradas falas clamando pela aplicação de penas mais severas como castigos físicos
e a morte dos “culpados.”

Com o agrupamento das falas facilitou a análise das mesmas na perspectivas de compreender como elas, as
falas, reproduzem um discurso de uma cultura de violência onde instrumentos legais de punição estariam
desacreditas como forma de recuperação dos sujeitos em conflitos com a norma estabelecida, no caso,
percebeu-se um descrédito nos códigos legais. Considerando que “o discurso não é simplesmente aquilo que
traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos
queremos apoderar” (Foucault, 2012, p. 10). Em Alagoas, há nitidamente, uma cultura de violência reforçada
pelo ódio coletivo de uma população amedrontada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Compreender a violência urbana tem sido o desafio para alguns estudiosos, pois ela vem crescendo
consideravelmente. Na cidade de Palmeira dos Índios/AL não tem sido diferente. Em pesquisa anterior sobre
os Territórios da Vilência Juvenil na cidade de Palmeira do Índios/AL, constatou-se que existem áreas/bairros
concentratodoras do violência, aos quais, chamou-se de Territórios da Violência Juvenil delimitados numa
perspectiva de tratar essa concentração a partir de uma concepção territorial.

A constatação da crescente violência urbana no estados podem ser encontrados nos dados de mortalidade por
violência disponíveis nas estimativas intercensitárias constantes no DATASUS e baseadas em projeções do
IBGE. Esses dados são disponibilzados nos Mapas da Violência. No MAPA DA VIOLÊNCIA 2013 -
Homicídios e Juventude no Brasil, Palmeira dos Índios aparece com uma taxa de mortalidade 140,4 em
2011, ocupando a sétima posição no estado. É importante ressaltar o aumento a disparidade entre o aumento
das taxas de homicidios no Brasil(26,2 homicídios em 100 mil) nos últimos anos se comparado a Alagoas que
cresceu 228,3%. Apesar dos números chamarem a atenção na capital, não se pode desconsiderar o interior
onde estão seis dos 15 municípios com taxa de mortalidade superior a 100 homicídios por grupo de 100 mil
habitantes somente no ano de 2011. Dentre eles: Arapiraca, município que exerce influência sobre Palmeira
dos Índios, seja pela proximidade ou pela ofertade ampliada de produtos e serviços à população dos
municípios mais próximos.

A decisão de analisar este caso adveio das inquietações provocadas pela recorrência dos comentários, nos
sítios eletrônicos, em defesa da morte dos autores de crimes no estado. O que despertou a motivação para a
análise deste caso foi reincidência dos discursos de ódio e extermínio nos meio de comunicação sempre que
noticiado algum crime no estado. Evidentemente, em Alagoas, há predominância de um discurso da cultura
de violência.

A população tem percebido a violência de forma distorcida por não compreender que ela é um mal social que
atinge, principalmente, os pobres tanto na autoria como vitimização. Poucos se dão conta de que a violência
está engolindo, principalmente, a juventude. Os dados mostram que a maior mortalidades cuja causa é a
violência ocorre com jovens com idade entre 15 e 29 anos, homens, pobres e negros. Sobre isto,

Os estudos existentes coincidem na afirmação de que a vitimização homicida no país
é notada e fundamentalmente masculina. A feminina só representa
aproximadamente 8% do total de homicídios, mas com características bem
diferenciadas da mortalidade masculina. (Waiselfsiz, 2013, p.74),

No caso em tela, não houve execeções, pois os envolvidos apresentavam perfil condizente haja vista que o
líder do grupo tinha 18 anos de idade e os demais estavam na faixa etária até 20 anos. Além disso, todos
eram do sexo masculino.
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Após o episódio em Palmeira dos Índios, foi desencadeada uma operação policial(Civil e Militar) para prender
os envolvidos. Ao noticiar o fato nos sítios eletrônicos, logo surgiram os comentários acalorados da população
que expressava sua revolta e indignação exprimindo a satisfação com a morte de dois integrantes da
“quadrilha” responsável pelo crime em Palmeira dos Índios e clamando pela prisão, castigos e morte dos
demais como forma de punição pelo delito. No sítio 01 o comentador “A” diz Mata logo esses bandidos!!! Já
eram pra ta la com o capeta[sic]. Essa fala expressa que a condenção deve transcender a vida, pois após a
morte o sujeito ainda deve ser condenado ao inferno. O sucesso da operação policia, como foi denominado,
provocou a exacerbação dos ânimos e da crença no trabalho de uma polícia, constatemente criticada, pela
sua ineficácia que ali é parabenizada, principalmente, pelo fato da operação haver resultado na morte de dois
“bandidos,” entre eles, o líder definido como “bandido de alta periculidade.” É importante não perder de vista
que o jovem tinha somente 18 anos.

Com relação a morte do líder, ocorrida num confronto com a polícia, há uma satisfação coletiva no fato,
principalmente, pela morte. No site 01 o comentador “C” expressa seu pensamento assim: Parabens policia
civil, que pena que vcs erraram em nao matar todo o restante[sic]. Aqui, como noutros momentos, evoca-se
a polícia com a feição de exterminar e não como um dispositivo de força para reprimir a violência e garantir a
segurança dos cidadãos. Nessa linha de aprovação do ato de matar bandido, no sítio 02 o comentador “A”
atribui o suposto sucesso da operação policial ao delegado dizendo: “Parabenizo o trabalho do delegado Mario
Jorge, agora arapiraca tem um delegado competente, agora so falta um exterminador de bandido, porque
bandido bom é bandido morto aí sim a população ficará bem[sic] grifo nosso.

Nessa fala há a personificação na figura do delegado exacerbada pela sua competência. Contudo, o
comentador ainda não está satisfeito porque, na visão dele, falta o exterminador do bandidos que
proporcionará o bem-estar da população. Esse estado de bem-estar ocorrerá quando os bandidos estiverem
mortos. Nesse sentido o Delegado ainda não era tal exterminador.

O comentador “D” diz “Esse delegado e rochedo mesmo parabéns. O ruim que daqui uns dias os caras tão
tudo solto vey afff”[sic]. Nessa mesma linha de pensamento, o comentador “E” sugere a morte dos que forma
presos dizendo: “Tem que matar esses que foram presos. Se soltar não vai adiantar nada. Bote veneno na
comida deles e mande pro inferno.”[sic]. Assim, toma-se o estado de exceção, embora seja corriqueiro esse
discurso de um asseveramento das punições. Aliás, se bem observado, a esses “bandidos” é negado o direito
de acessar a lei, pois o apelo para que a polícia os mate antes mesmo de serem submetidos a aplicação das
penas. Nesse momento, eles são destituídos da condição de cidadãos de direito. O crime os atravessam de tal
forma que criminosos e crimes se confundem.

Para Souza(2008),

à instituição policial cabe, em uma primeira aproximação, prevenir e reprimir o
crime. Em uma sociedade capitalista,especialmente em uma sociedade muito
desigual a função de triagem e seleção que se imbrica com a função de controle
social da polícia pauta-se por uma nítida distinção de tratamento entre os”de cima” e
os “de baixo.(p. 154).[Grifos do autor].

Genealogicamente, a história de Alagoas contem muitas páginas escritas a sangue, pricipalmente, nas
disputas políticas. Se agora o inimigo é a população pobre e negra que também seja morta por homens
corajosos e competentes. Não há clareza de que apesar do aumento da violência no estado não é pontual e
sim generalizada. Além disso, a violencia está relacionado com questões extrapoladoras dos limites estaduais,
embora as questões locais sejam um gradiente de agravamento.

É importante não perder de vista que a violência vitimiza a todos. Aqueles criminosos a quem se clama pela
pena de morte, mesmo esta sendo proibida no país, são vítimas de um longo processo de exclusão. Há uma
estrutura em que os dispositivos de poder não permitem, a estes que clamam pelo extermínio dos jovens
bandidos, enxergar quão vítimas são tais jovens dessa estrutura excludente. Quando se faz, em clamor
coletivo, um apelo a pena de morte basea-se em falas como esta encontrada no sítio “03” pelo comentador
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“G” “Acorda brasil ! Pena de morte para os bandidos, porque a pena de morte já existe no brasil, está nas
mãos dos bandidos, em fração de segundos eles julgam se a vítima merece ou não morrer, e sempre eles
decidem pela morte da vítima.” [sic]. O comentador centra sua opinião no grupo oprimido e desprovidos de
oportunidades num modelo centralizador e excludente.

Alguns sugerem mudanças na lei apontando a necessidade de uma severidade maior nas penas, entre elas o
trabalho forçado.

Precisamos urgentemente de mudanças no nosso código penal brasileiro, para isso
dependemos de quem?
Lógico de nossas lideranças política, assim, devemos mostrar aos nossos
representantes começando pelo governo municipal de Arapiraca, até o governo
federal, a nossa indignação de vivermos a mercê do bandido. O cara cometeu um
delito, foi preso, julgado e condenado ha 30 anos de prisão, então, ele vai tirá 30
anos de cadeia, isto trabalhando acorrentado em obras públicas, sua recompensa
será custear suas despesas para com o Estado. Dessa forma o cara ia pensar mais
de uma vez para cometer qualquer crime. Fique atento, outubro está se
aproximando. [sic] (sítio 04, comentador “C”).

Assim, retornar-se-ia ao tempo em que os escravos fujões eram acorrentados e trabalhavam forçados sob
vigilância. Com esse procedimento haveria um retrocesso na aplicação das penas, considerando que houve
uma evolução nas mesmas e os meios de docilização dos corpos agora são outros. Embora, sua aplicação
venha apresentando falhas devidos às contigências do próprio sistema de “reeducação e ressocialização” dos
indivíduos.

Quando se fala em docilização dos corpos fundamenta-se no que Foucault (2011, p.132)apresenta como um
corpo dócil: “(...) é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser transformado e aperfeiçoado.”
Nesse sentido, com a disciplina é possível docilizá-los através da fabricação de corpos submissos e
exercitados. Na amplitude das falas observadas e analisadas percebe-se um discurso do cuidado de si e do
abandono do outro. Enveredando por esta visão, caberia ao Estado o cuidado de todos, principalmente, dos
inseridos no processo produtivo. O comentador “D” do sítio “04” também expressa a necessidade do Estado
cuidar desta população quando diz:

As eleições se aproximam, iremos nos deparar com um bando de vagabundos
prometendo o céu e as estrelas, quando são eleitos usam todos os recursos em
benefício próprio e não para a população. Não temos saúde, não temos educação,
não temos segurança. Mais um trabalhador honesto, pai de família, morre de forma
trágica, e eu pergunto de que é a culpa?
A culpa é do sistema que só sabe roubar... Que o Senhor Jesus conforte aos
familiares deste mero cidadão, que ao querer defender seu patrimônio que conseguiu
com tanta luta, perdeu a vida. Digo isso por que também sou empresário no ramo de
comércio. Mesmo sem conhece-lo digo: Vá com Deus grande amigo lutador...[sic.]

A violência precisa ser compreendida como um processo do qual todos são parte. Não vítimas de um lado e
criminosos do outro, pois nas cidades tem se formado territórios de violência, principalmente nos
aglomerados de exclusão. Nestes, territórios, há uma soberania dos grupos criminosos. Essa soberania é
exercida no espaço “(...)nos limites de um território, a disciplina se exerce sobre os corpos dos indivíduos e,
por fim, a segurança se exerce sobre o conjunto da população.” (Foucault, 2008, pp. 15-16). Esses grupos
utilizam dispositivos de poder semelhantes àqueles utilizados pelo Estado, porém, no vácuo deixado pelo
próprio Estado inoperante para os pobres.

Pensando no aumento vertiginoso da violência urbana na última década, principalmente, no interior,
Waiselfsiz(2013), aponta três fatores que contribuem para esse aumento no interior do país, a saber: a
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eclosão de pólos de crescimento em municípios no interior de vários estados do país promovendo a atração de
investimentos e migrantes. Na visão do autor, esses investimentos favoreceram a criminalidade devido a
fragilidade ou ausência de esquemas de proteção dos aparelhos do Estado. O segundo fator aponta no sentido
de que os investimentos do Plano Nacional de Segurança Pública (1999) e do Fundo Nacional de Segurança
(2001) priorizaram o investimento dos recursos federais e estaduais no aparelhamento dos sistemas de
segurança pública nas capitais e Regiões Metropolitanas, dificultando a ação do crime organizado e
promovendo uma migração para áreas com menor risco. O terceiro foi declínio da subnotificação da
mortalidade no interior. Isso deve-se a melhor cobertura dos sistemas de coleta dos dados de mortalidade no
interior do país.

Embora se busque de todas as formas encontrar um explicação para a crescente violência urbana, inclusive
no interior, é importante não perder de vista o caráter social desse fenômeno. A violência distante de ser um
problema requrente de uma solução exclusiva dos aparelhos de repressão e punição do Estado é
fundamentalmente, um problema criado e alimentado por uma sociedade moldada por um modelo excludente
e individualista. Portanto, como diz Souza(2008) a solução para a crimiladade violenta não perpassa,
unicamente, pela mitarização da questão urbana, mas por uma (re)estruturação do espaço e da vida urbana.

Portanto, é necessário a edificação de um novo discurso capaz de esclarecer e demover a ideia predominante
de redução da violência urbana através do aniquilamento dos cidadãos em conflito com a lei. É importante
não perder de vista que a violência urbana tem uma feição própria. Ela é pobre, negra e jovem.
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