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DESEMPREGO E VIOLÊNCIA EM BRASÍLIA1
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Resumo 

Alguns autores tentaram teorizar sobre a possível relação entre crescimento 

populacional, desemprego e violência. Trata-se de tarefa que exige esforço redobrado. 

Embora tenhamos excelentes diagnósticos do incremento populacional, bem como de sua 

distribuição no espaço brasileiro, são lacunosas as estatísticas sobre desemprego e 

violência, pois tecnicamente o aparato policial não está devidamente preparado para, ao 

levantar estatísticas a partir da ocorrência de delitos, definir o status do agente delituoso, 

quanto a estar empregado ou não. É importante considerar que a violência do e pelo 

desemprego tem crescido em quase todas as faixas etárias, sobretudo entre os jovens “sem 

experiência de trabalho anterior” e os que, pelos critérios do “mercado”, são considerados 

velhos. Ademais, as “lacunas de trabalho” (postos não criados e/ou eliminados) têm se 

mostrado a mais pesada das violências, pois atingem camadas cada vez mais amplas de 

“pacientes do desemprego”. Geralmente resultam da volúpia do lucro a qualquer preço por 

parte de instituições e empresas. Por isso, a temática nos leva a considerar as seguintes 

questões para a reflexão: 1 – Como detectar ou tornar mais evidente a violência do 

desemprego/lacuna de trabalho? 2 – De que forma a sociedade e os atingidos por essa 

violência a assumem como tal? 3 - Há propostas para atenuar/eliminar essa problemática do 

cenário sócio-econômica da atualidade? O desafio de procurar respostas/soluções nunca 

esteve tão em evidência entre os “militantes de idéias”, como propôs o geógrafo e mestre 

Milton Santos. 

Palavras chave: Desemprego, lacunas de trabalho, violência urbana, Geografia de Brasília 

Introdução3

 A violência gerada pelo desemprego necessita ser definida e conceituada. Também 

é necessário delimitar o ambiente geográfico em que ela acontece, sobretudo em termos 

espaciais-urbanos. Para que se entenda a geografia dessa violência em Brasília, deve-se 

analisar como a cidade, que seria una e igualitária, a partir do Plano Piloto, passou a ser 

                                                           
1 - Apresentado no Encontro de Geógrafos da América Latina. USP, São Paulo, 20 a 25 de março de 
2005. 
2 Universidade de Brasília 
paviani@unb.br 
3 - Condensado de "A violência do desemprego", a ser publicado na Coleção Brasília - Violência Urbana 

em      Brasília e Entorno (título provisório), da Editora UnB. 
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uma cidade polinucleada, uma constelação urbana, com exclusão sócio-espacial. Vejamos, 

a seguir, o quadro territorial urbano, cenário desta abordagem. 

Geografia urbana do Distrito Federal e Entorno4

 A escala sub-regional que compõe Brasília é o Distrito Federal (DF) urbano, hoje um 

dos aglomerados de expressão nacional e o Entorno imediato, formado por diversos 

municípios, sobretudo no estado de Goiás.5 A cidade de Brasília, assim definida para os fins 

de exame da violência urbana, tem sua lógica nas ligações funcionais intensas que 

refizeram a geografia da Cidade escapar do que havia sido imaginado pelos fundadores da 

nova Capital. No DF há espaços agrários somando com Brasília a totalidade do território. 

Esses espaços agrários, paulatinamente açambarcados para fins urbanos devem ser 

considerados em eventuais projetos ou programas de urbanização. No processo de 

urbanização, Brasília acabou se transformando no conjunto atual de núcleos disseminados 

no território, ou uma constelação urbana, induzida pelo que se considerou "planejamento 

urbano". Nesse território polinucleado, não se percebe a mesma perspectiva futura para as 

cidades-satélites (por vezes denominada "periferia") e o Plano Piloto e adjacências (o 

centro). A periferia, com menor status, foi recebendo população excedente, o operariado, os 

funcionários de baixo escalão dos governos federal e distrital, os habitantes de favelas 

"erradicadas", enfim, os desvalidos. No centro, esmero nas soluções urbanístico-

arquitetônicas; na periferia, carências, descompromisso e demora no atendimento básico. 

Por isso, DF pode ser considerado o espaço da exclusão social, propício a todas as formas 

de violência. 

 Em pormenor, o centro da cidade, sede dos governos distrital e federal, e seus 

anexos, Lago Sul, Lago Norte, Setor Octogonal e Setor Sudoeste têm a marca de espaços 

privilegiados por abrigar a classe dirigente, setores abastados do comércio, indústria, 

serviços e setores bem postos do funcionalismo de ambas as esferas governamentais. 

Trata-se de um território bem dotado de infra-estrutura e qualidade ambiental, que demanda 

policiamento ostensivo em razão do incremento da violência, assaltos a residências, 

seqüestros relâmpago e crescentes agressões entre jovens. O fato de o Plano Piloto ser 

tombado como patrimônio da humanidade não o isenta de ser palco de violências de 

diversos tipos como as listadas. Aqui e ali, pressiona-se por melhoria nas vias públicas, 

como pontes e viadutos aí construídos, os quais deram ao Plano Piloto de Brasília a 

qualidade de vida urbana de primeiro mundo. 

                                                           
4 - Este tópico, em parte, foi adaptado do artigo "Brasília: Que futuro?",  publicado no Correio 

Braziliense,  Caderno Especial de Aniversário, edição de 21 de abril de 2004, p. 12.  
5 - Os municípios goianos são: Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaizo de Goiás, Novo Gama, Santo 

Antônio do Descoberto, Águas Lindas, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás e Formosa.  
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 Nas demais localidades, outrora denominadas "cidades-satélites", a perspectiva é 

menos promissora, pois, apesar de terem se constituído a partir de projetos urbanísticos, 

longe estão de incorporar o "planejamento urbano" do Plano Piloto de Brasília; tanto que 

pesquisas entre seus moradores revelam de maneira clara um sentimento de segregação. 

Sentem-se excluídos da cidade de Brasília por apresentarem carências múltiplas em termos 

de qualidade de vida, possibilidades de emprego nas localidades de residência, infra-

estruturas como esgotamento pluvial, asfalto e iluminação pública, equipamento de lazer, 

hospitais e escolas locais com recursos humanos e tecnológicos, segurança pública para o 

combate à violência constante e ao tráfico de drogas, transporte público eficiente, etc. A 

percepção de exclusão é observada até mesmo nas cidades-satélites dotadas de melhorias 

públicas como ruas asfaltadas e de transporte por metrô. 

 Por mais que se queira ver, no futuro, uma cidade igualitária, una e formada pelo 

centro, o Plano Piloto de Brasília e pelos demais assentamentos periferizados, não se pode 

ignorar a apartação/exclusão e a fragmentação sócioespacial do aglomerado urbano. E 

mais: a perspectiva é de que o quadro vá se agravar à medida que as terras para 

loteamentos oficiais se esgotarem. 

 Em vista desse esboço geográfico, qual a perspectiva para Brasília e seus 

habitantes? Numa avaliação pessimista, teríamos o agravamento da violência, da 

apartação, com exclusão sócio-econômica, com o aumento da desigualdade social na 

distribuição de bens e serviços urbanos, comparando-se centro e periferia. Numa 

perspectiva otimista, passaríamos por uma mudança em direção à distribuição da qualidade 

de vida em todo o território, com um padrão mais igualitário de apropriação da cidade por 

toda a escala de construtores urbanos, resultante de um esforço para a inclusão, como 

definido por Cristóvam Buarque: “inclusão social é o processo pelo qual um indivíduo 

excluído dá o salto social que lhe proporciona acesso, no mínimo, aos bens essenciais”.6 

Para que essa mudança ocorra, há necessidade de se descentralizar todas as novas 

estruturas urbanas que criam novos postos de trabalho. Com essa descentralização virá a 

valorização dos espaços que serviram para abrigar antigos favelados, inquilinos de fundo de 

lotes e todos os que migraram sem condições de evoluir socialmente. Numa distribuição 

mais igualitária das riquezas, bens e equipamentos, serão pavimentadas as vias para uma 

cidade mais justa, com menores taxas de criminalidade e violência, próxima do que 

imaginaram inicialmente os fundadores da Capital.7

Evolução urbana e violência 
                                                           
6 - Buarque, Cristóvam. Admirável Mundo Atual – Dicionário Pessoal dos Horrores e Esperanças do 

Mundo Globalizado.  São Paulo: Geração Editorial, 2001, p. 189. 
7 - O plano piloto de Lúcio Costa delineia de modo sumariado o pensamento de uma cidade mais 

justa. Foi elaborado como  um projeto de esperança, encaminhado na direção da justiça social e 
da eqüidade. 
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Nesse quadro urbano, enquanto mudanças e/ou transformações não ocorrem, a 

violência se manifesta em formas diversas, conforme os lugares e as condições sócio-

econômicas dos atores envolvidos, no Plano Piloto, nas cidades-satélites e no Entorno. 

Costumeiramente, os estudiosos ocupam-se com a violência urbana em suas manifestações 

mais evidentes e que se tornam banais nos meios de comunicação. Dessa forma, jornais, 

rádios, revistas e noticiário de TVs estampam quotidianamente, em minúcias, crimes 

violentos, seqüestros, atos de violência contra as mulheres e crianças e as assim 

denominadas “minorias” (negros, índios e homossexuais), disputas de gangues por pontos 

de drogas, a derrubada de barracos construídos pelos pobres (chamados de “invasores”) 

em terrenos alheios e outros tipos de violência; raramente o desemprego é tratado como 

uma das formas de violência em nosso contexto geográfico. 

 Desta forma, se nos ativermos ao cotidiano, nota-se que os agentes ofensivos da 

sociedade possuem estratégias cada vez evidentes de ação, atingindo quem trabalha e os 

desempregados no plano material e no psíquico, ambas de difícil captação pelas estatísticas 

oficiais. Igualmente, são violências polimorfas e multifacetadas de difícil combate. 

 A violência do e pelo desemprego tem crescido em quase todas as faixas etárias, 

sobretudo entre os jovens “sem experiência de trabalho anterior” e os que, pelos critérios do 

“mercado”, são considerados velhos, mas que, na realidade, estão em plena forma física e 

mental. Ademais, as “lacunas de trabalho”8 têm se mostrado a mais pesada das violências, 

pois atingem camadas cada vez mais amplas de pessoas economicamente ativas. Como 

por nós já definida, a “lacuna de trabalho” se traduz na eliminação de postos e de atividades 

existentes ou na não criação de novos lugares de trabalho, por vezes, de forma definitiva, 

pois se produz mais e melhor com uso de tecnologias “capital intensivas”. Por trás dos 

postos de trabalho eliminados estão instituições e empresas que assim atuam 

impulsionadas pela volúpia do lucro a qualquer preço. Essa é a questão crucial do “período 

técnico científico e informacional”, como definido por Milton Santos, a ciência e a técnica 

estão a serviço da produção, se atentarmos ao que vem ocorrendo no mercado de trabalho. 

 A temática que serve de título a este trabalho,9 tem profundas interconexões com a 

urbanização, em Brasília, no Brasil e nos quatro cantos do planeta. Pode-se aventar a 

hipótese de que a violência dissemina-se por toda a parte, podendo estar embutida em 

algum dos diversos aspectos que a urbanização assume nos dias correntes. Tanto é assim 

que Gláucio Ary Dillon Soares, escreve sobre violência urbana perguntando "somos mesmo 

violentos?" Em seu estudo, baseado em dados do Ministério da Saúde, salienta que "em 22 

                                                           
8 - Paviani,  Aldo.  "Exclusão  social  pelo desemprego/lacunas de trabalho". 5º  Simpósio De Geografia 

Urbana, Salvador, 21 a 24/10/1997. 
9 - Baseia-se, parcialmente, em "População, desemprego e violência", trabalho apresentado à Semana 

de Geografia e Estatística da UnB, em 26 de maio de 2004. 
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anos, foram cometidos quase 600 mil assassinatos no Brasil, quase o mesmo número de 

soldados americanos mortos em todas as guerras enfrentadas pelos Estados Unidos". 

Segundo esse autor, "o número é cataclísmico".10 Isto ressalta a idéia de que, além dos 

assassinatos - estudados em outras contribuições deste evento - há inumeráveis delitos e 

violências que podem ou não estar intimamente ligados à forma como se desenvolveu a 

urbanização no Brasil. Ora, uma sociedade que possui tal volume crimes em seu interior, 

provavelmente constrói suas cidades entranhadas de conflitos, injustiças e falta de 

solidariedade. No processo de urbanização, sobretudo quando há mudanças e 

transformações sócio-espaciais, criam-se condições para que setores produtivos, 

prestadores de serviços e os mais aquinhoados façam restrições à expansão do mercado de 

trabalho para a acumulação. Com isso, os postos de trabalho não se ampliam na mesma 

proporção do crescimento populacional, uma premissa básica para a exclusão e para 

diversas formas de violência, sobretudo nos grandes centros urbanos. 

É complicado fazer uma relação direta entre urbanização, crescimento populacional, 

desemprego e violência. Embora tenhamos excelentes diagnósticos do incremento 

populacional, bem como de sua distribuição no espaço brasileiro, são lacunosas as 

estatísticas sobre desemprego e violência, pois tecnicamente o aparato policial não está 

devidamente preparado para, ao levantar estatísticas a partir da ocorrência de delitos, definir 

o status do agente delituoso, quanto a estar empregado ou não. Geralmente, os indivíduos, 

por esperteza, sonegam a informação ou não respondem quando indagados se estão 

empregados ou não no momento do flagrante e registro de alguma ação delituosa. De 

qualquer forma, as mudanças e/ou transformações ocorridas nos centros urbanos incluem, 

sem dúvida, alguns dos aspectos que assume a violência que permeia todo tecido social, 

indiferente às classes sociais e contextos geográficos em que ocorre. Uma evidência 

empírica desse aspecto aparece freqüentemente nos jornais, revistas e nos telejornais, 

como se verá adiante. 

As estatísticas nos mostram uma enorme freqüência de delitos em “Brasília” ou 

melhor, no Plano Piloto, como acentuado acima, isto é, no centro da cidade. Por isso, é 

importante distinguir o centro da cidade, o Plano Piloto, fruto da racionalidade do urbanismo 

moderno, das demais cidades (que, no passado eram denominadas de cidades-satélites). A 

distinção tem procedência porque, no último censo, o Plano Piloto detinha apenas 15,46% 

da população do DF e as demais cidades 84,54%. Era de se esperar que tendo maior 

contingente populacional, esse conjunto registrasse maior volume de violência, mas as 

estatísticas sobre ocorrências policiais não são claras a respeito, mesmo porque, por 

prudência ou medo os favelados nem sempre registram queixas. 

                                                           
10 - Soares, Gláucio Ary Dillon. "Violência Urbana - Somos mesmo violentos?". Correio Braziliense, 

Caderno Pensar, 24/07/2004, p. 4.  
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Emprego, desemprego e violência: estatísticas e lacunas 

 Num mundo globalizado, é importante considerar-se que nem sempre o desemprego 

em uma dada região do planeta tem apenas as marcas locais de estagnação econômica e 

social. Em muitos países, como o Brasil, os índices de desemprego têm a ver com a queda 

de outros índices como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da ONU. O "Relatório 

Mundial do IDH 2004"11, divulgado recentemente mostra que, entre 177 países, o Brasil 

posiciona-se em 72º lugar. Em 2003, encontrava-se na 65º posição. Isto causou polêmica, 

pois houve abordagem diversa entre um ano e outro. Todavia, divergências a parte, se o 

país teve aumento de desemprego, queda de salários, aumento de pessoas pobres etc., é 

de se supor que esse índice tenha crescido alguns pontos, mesmo com o incremento das 

exportações, do "superavit primário" e mesmo do pagamento dos serviços da dívida externa, 

ou mesmo por causa do aumento desses dois últimos, que se ligam à inserção do Brasil na 

economia mundial. Ademais, a imprensa tem divulgado que "o número de trabalhadores 

formais que ganham até dois mínimos cresceu de 68% para 72% entre 2002 e 2004".12 Isto, 

traduzido, significa que aumentou o número de operários que auferem baixos salários, com 

tendências ao empobrecimento, pressionando a entrada de outros membros, inclusive 

crianças, em tarefas remuneradas, nem sempre trabalho com carteira assinada. 

Quanto à violência do/pelo desemprego e lacunas de trabalho 

Consideraremos violência a supressão de direitos ou a “infração a direitos” como 

referem Silva, Lima e Dal Rosso.13 Ou, de modo ampliado: o trabalho torna-se violento “à 

medida que destrói o agente, submete-o à exploração, consome seu corpo, sua mente, seu 

espírito, sua alma”.14

 Também de modo simplificado, poderíamos aderir ao conceito de “infração a 

direitos”, como indicam Silva, Lima e Dal Rosso15, ou a agressão a direitos em situações em 

que o agente é um indivíduo, que infringe os direitos de outrem. Mas poderá ocorrer 

violência de pessoa contra a Natureza, a Sociedade ou instituições ou mesmo de agentes 

coletivos contra coletividades inteiras como em revoluções e guerras. Ademais, pode-se 

afirmar que a violência é multifacetada e polimorfa, em razão da multiplicidade de 

definições, considerando-se até que o conceito é um cipoal, se não for simplificado. Não 

                                                           
11 - "Relatório da ONU - Globalização piorou o mundo". Correio Braziliense. Caderno Mundo, 

15/07/2004, p. 22. 
12 - Rolli, Cláudia e Fernandes, Fátima. "Crescem os empregos com salários baixos". Folha de São 

Paulo, Caderno Dinheiro, 1º/08/2004, p. B 1. 
13 - Silva, José Fernando da, Lima, Ricardo Barbosa de e Dal Rosso, Sadi (orgs.) Organizadores da 

coletânea Violência e trabalho no Brasil. Goiânia: Ed. da UFG; Brasília: MNDH, 2001, p. 11. 
14 - Idem, idem, p. 12.  
15 - Ver Nota 12. 
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iremos referir todos os tipos de violência, em vista de ser outro o propósito desta 

abordagem. 

 Além dos conceitos referidos, agregamos uma variável nova para referir algumas 

circunstâncias em que há desemprego de outra natureza. Trata-se do desemprego sem 

retorno ou melhor do desemprego estrutural criado numa economia quando se eliminam 

definitivamente postos de trabalho, criando “lacunas de trabalho”. Estas se constituem na 

“não-geração de postos de trabalho ou a supressão de vagas, com o que nem todos os que 

procuram exercer uma dada atividade são absorvidos pelo mercado de trabalho”.16 Em 

outras palavras: os postos de trabalho são eliminados ou não aparecem porque foram 

subtraídos tão logo seu ocupante foi dispensado ou também uma empresa trabalha com 

número de operários inferior porque busca acumulação com o sobre-trabalho dos que estão 

em atividade. Conforme se nota nas tabelas abaixo, o desemprego nas grandes cidades tem 

aumentado. Os quantitativos se mantém crescentes de dezembro de 2001 a julho de 2003 

(Tab. 1), estando São Paulo na liderança. O desemprego na capital paulista, 1.640.800, é 

superior ao somatório das outras cinco metrópoles analisadas pelo sistema 

SEADE/DIEESE, que chega a 1.538.170. Portanto, essas seis metrópoles somam mais de 

três milhões de desempregados ou seja, a metade do total de desempregados do Brasil, 

sendo preocupante as taxas de Recife, 23,5 e Salvador, 25,3% em julho de 2004: as duas 

cidades nordestinas têm mantido essas taxas acima dos 20% nos últimos quatro anos. 

Tabela 1 - PEA e desemprego em seis metrópoles brasileiras - 2001/2004 

 

PEA Desempregados  % % % % 

Cidade dez/01  dez/01 jul/02(1) jul/03(2) jul/04 (2) 

Brasília (DF) 916.000 174.040 19,0 20,3 23,3 20,9 

Belo Horizonte 2.094.000 370.630 17,7 17,7 19,7 19,6 

Porto Alegre 1.692.000 250.410 14,8 15,9 17,7 16,3 

Recife 1.485.000 304.420 20,5 20,8 23,9 23,5 

Salvador 1.601.000 438.670 27,4 27,7 28,9 25,3 

São Paulo 9.218.000 1.640.800 17,8 18,1 19,7 18,5 

Fontes: 1 - GDF/SEADE/DIEESE. Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal. 

Resultados julho/2002. Brasília, julho 2002, p. 5. 

 2 - GDF/SEADE/DIEESE. Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal. 

Resultados julho/2004, p. 6. 
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 No que diz respeito ao DF, os primeiros anos da década dos 2000 iniciam e se 

mantém com quantitativos em elevação, sempre acima dos 200 mil desempregados (Tab. 

2). Isto resulta em taxas também crescentes, sempre acima dos 20% da PEA. Para uma 

cidade nova, com ínfimo parque industrial, a geração de empregos acaba se cingindo ao 

setor público e de serviços para suprir a demanda por empregos formais. Esses não têm 

crescido no montante necessário, o que faz elevar-se a taxa do "trabalho precário" e o do 

"desalento" (Tab.2), o que confirma a relação que aventamos entre violência e desemprego. 

Tabela 2 – PEA, Emprego/desemprego no DF – 2000/2004

 

 jul/2000 jul/2001 jul/2002 jul/2003  jul/2004 

PEA (1000)  995.700 1.042.500 1.081.400 1.128.900 l.161.40 

Total Desemp. 200.200 216.800 224.100 263.100 242.700 
Total % 20,1 20,8 20,7 23,3 20,9 
Aberto % 13,1 13,4 12,8 15,1 13,1 
Oculto p/trab. 

precário % 
3,7 3.9 4,3 4,7 4,1 

Oculto - 

desalento % 
3,3  3,5  3,6 3,5 3,7  

Fonte: GDF/SEADE/DIEESE – Pesquisa de Emprego e Desemprego. Resultados (div. 

anos). 

  Assim, pelo desemprego/lacuna de trabalho se ocasiona uma violência “legal” porque 

a lei não proíbe a sobre-acumulação ou mesmo o lucro por exploração da mão-de-obra, 

geralmente excedente. Ora, na visão do empregador despedir empregados faz parte da 

rotina e da vida econômica de sua empresa (ou mesmo de um governante). Todavia, sob o 

prisma de quem não aufere mais ganho algum, a violência é evidente, pois fere um dos 

sagrados direitos dos seres humanos, o de sustentar-se juntamente com seus dependentes. 

 A violência do desemprego surge exatamente do desalento proveniente da situação, 

uma vez que ele avoluma e tenciona condições por vezes de penúria e baixa estima por 

parte dos que sofreram a perda da fonte de seus recursos financeiros. Tanto a violência do 

como a do pelo desemprego são mais evidentes nas sociedades abertas e se agravam 

quando a economia entra em crise. Em muitos casos a crise econômica afeta a produção de 

bens e serviços essenciais, de tal modo que surge um “circulo vicioso” – não se produz 

porque não há consumo e não se consome porque o desemprego retira a capacidade dos 

                                                                                                                                                                                     
16 - Paviani, Aldo. "A construção injusta do espaço urbano". In Aldo Paviani (org.) A Conquista da 

Cidade. Brasília: Ed. UnB. 1991, p. 116. 
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indivíduos de consumir. Daí uma cascata de situações, como a captada por Brasilmar 

Ferreira Nunes: “A crise na qual se encontra a categoria trabalho repercute na transmissão e 

na construção de valores morais e éticos, sobretudo para as novas e futuras gerações”.17 

Referimos o desemprego como “estrutural”, consolidado ao longo do tempo, tendo 

capacidade de perpetuar o subdesenvolvimento e a dependência do país. Muitos, 

atualmente, atribuem os desacertos e a estagnação econômica à manutenção das altas 

taxas de juros. Escreveu Celso Furtado: “É opinião inconteste que as atuais taxas de juros 

reais conduzem a uma bancarrota das empresas, independentemente de seus padrões de 

eficiência, e paralisam os investimentos privados. Os grandes problemas que nos afligem – 

desemprego, inflação, aumento vertiginoso da dívida pública interna – não podem ter 

solução se se mantêm essas absurdas taxas de juros.”18 O que diria Celso Furtado, vinte 

anos depois, quando o Banco Central brasileiro sob o controle do governo Lula mantém a 

taxa de juros no elevado patamar de 16%? 

 Dirão alguns que esses juros evitam a inflação, a grande vilã que corrói a “renda” dos 

assalariados, mormente dos que ganham o mínimo salário, decretado em maio de 2004 

para vigorar em R$ 260,00...19 Para não nos alongarmos nas considerações meramente 

econômicas da violência do/pelo desemprego, julgamos muito oportunas as recomendações 

de Maria Stela Grossi Porto: “Selecionadas de modo unilateral e excludente, as tentativas de 

compreensão da violência centradas somente no indivíduo, ou em suas famílias, ou, ainda, 

apenas na sociedade revelam-se insuficientes e sem condições de atingir a complexidade 

do fenômeno”.20 De fato, como a mídia do DF tem mostrado, os atos violentos e criminosos 

têm aumentado não apenas em número, mas também na brutalidade de suas práticas, 

sobretudo quando os agentes envolvidos são jovens, ainda na idade escolar e dentro da 

própria escola. Como exemplo, pode-se citar o brutal assassinato de uma colegial, de 17 

anos, por sua colega e amiga, de 16 anos, em Planaltina, durante o intervalo de aulas, 

sendo o motivo (ter a criminosa sido barrada em uma festa pela vítima), absolutamente 

fútil.21

 A criminalidade e a violência tem crescido, demandando medidas urgentes no âmbito 

do policiamento ostensivo/preventivo. Além disso, a escola e a família devem aumentar os 

cuidados na orientação das crianças para o convívio social. Como a violência, em todos os 

quadrantes do país, atinge níveis alarmantes, fica a indagação: onde se encontra o 
                                                           
17 - Nunes, Brasilmar Ferreira. Brasília: A Fantasia Corporificada. Brasília: Paralelo 15, 2004, p. 169. 
18 - Furtado, Celso. Não à Recessão e ao Desemprego. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1983, p. 53. 
19 - Registre-se que esse Salário Mínimo foi determinado por Medida Provisória (MP) que, ao ser 

examinada no Congresso Nacional, gerou enorme controvérsia e polêmica entre parlamentares da 
oposição e mesmo da base aliada do Governo Lula. Ao longo dos meses de maio e junho de 2004, 
a discrepância separava os que defendiam um Salário Mínimo “maior”, isto é, de R$ 275,00 e os 
governistas fixados nos 260,00 da MP. 

20 - Porto, Maria Stela Grossi. "A mudança de endereço da violência" (mimeo), s/d, p. 3. 
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brasileiro afável e cordial, hoje uma figura retórica, que permeou o imaginário da literatura 

nacional? 

O desemprego reportado na mídia 

 Como a imprensa trata o desemprego/violência? De modo geral, jornais, revistas 

semanais e TVs levantam o problema como sendo um fenômeno dicotômico, embutido na 

urbanização e na crise sócio-econômica. Crises geram violências, causando perturbações 

sociais de variada natureza e abrangência. Na Europa, os sindicatos de alguns países como 

França e Alemanha, diante da ameaça do desemprego, abriram "mão da jornada reduzida", 

conquistada há mais de duas décadas.22 Assim, a redução da jornada de trabalho de 40 

para 35 horas semanais, acarretou desemprego, justamente o contrário do que se esperava. 

Agora, voltam os sindicatos a sugerir maior número de horas trabalhadas sem aumento de 

salário justamente para evitar demissões. Enquanto isso, no outro lado do mundo, no Japão, 

chega a notícia de que "o número de jovens japoneses em trabalhos temporários aumentou 

dez vezes desde os anos 80 e hoje chega a 4,5 milhões".23 Por isso, "sem chance de bons 

empregos, uma geração de japoneses vive no limbo social", reporta a mesma fonte. Na 

América Latina, para manter a inflação, muitos governantes, arrocham salários e elevam 

juros para conter o aumento dos produtos. Mas, essa é uma arma de dois gumes, uma vez 

que a queda do consumo faz aumentar o desemprego, pois, menor consumo, menos lucro, 

as empresas demitem empregados para manter a lucratividade de seus negócios. Avalia-se 

que, com isso "a cada dia útil 210 milhões de latino-americanos andam em busca de 

emprego".24

 Há, na imprensa, quem pense em denunciar certas práticas de exclusão, não apenas 

pelo desemprego, mas desemprego com discriminação. Nesse sentido, o coordenador do 

PNUD no Brasil, Carlos Lopes, defende "novas políticas de emprego", afirmando que "o país 

não deve copiar modelos de ação afirmativa" e que "pode-se fazer discriminação mais sutil, 

por exemplo, em termos de acesso ao emprego", pois, "os brasileiros ficariam chocados se 

soubessem que o número de anos de estudo dos negros desempregados é superior ao 

número de anos de estudos dos negros empregados. Ou seja, o negro tem mais chance de 

arranjar emprego se tiver menos escolaridade (...). Então isso tem conseqüências evidentes 

na segurança pública, nos índices de violência".25

Alguns escrevem captando a problemática, fornecendo um referencial não-alienado, 

como a de um ex-ministro da pasta do Trabalho: “o desemprego é pai da necessidade e da 
                                                                                                                                                                                     
21 - Correio Braziliense.  "Violência: Barbárie na escola". Caderno Cidades. 25/05/04, p. 21. 
22 - "Trabalho - Fim da moleza". Revista Veja. Ano 37, nº 31, 04/08/2004, p. 96. 
23 - "Trabalho - Os samurais sem patrão". Revista Veja. Ano 36, nº 41, 15/10/2003, pp. 58 e 60. 
24 - "Trabalho - Na roda viva". Revista IstoÉ, 1778, 29/10/2003, pp. 82-83. 
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violência”.26 Em 2003, Rubens Ricupero, outro ex-ministro brasileiro, busca inspiração em 

Dante Alighieri: “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”, acentuando ser grave “o Brasil ter-

se deixado arrastar para o círculo do inferno do desemprego em massa”.27 Quase um ano 

depois, é a vez de um economista, Jorge Arbache, afirmar que “uma economia que cresce 

praticamente nada é uma economia em depressão, e é isso que explica o crescimento do 

desemprego”, arrematando que “sem criar ambiente favorável para investimentos, em 

nenhum lugar do mundo o desemprego cai.”28 Portanto, nota-se cada vez mais, na 

imprensa, uma avaliação de que termos como crise, desemprego e violência andam juntos, 

agregados, no caso brasileiro, à falta de investimentos em setores produtivos que possam 

gerar oportunidades de trabalho.   

A crise, todavia, subsiste às avaliações técnicas dos “experts”. Alguns deles têm 

sustentado que não apenas o desemprego tem aumentado, como a renda média dos 

trabalhadores tem perdido poder aquisitivo. Paradoxalmente, no primeiro trimestre de 2004, 

ao lado da elevação do desemprego, houve igualmente elevação do número de empregados 

em certas atividades. Isso se deve ao fato de que, enquanto aumentavam as oportunidade 

de trabalho, houve um enorme ingresso de jovens no mercado de trabalho, é o que ressalta 

Márcio Pochmann em recente artigo.29 A situação abordada mostra a violência do 

desemprego, uma vez que não apenas as vagas estão sendo eliminadas como é tímida a 

geração de postos de trabalho novos. Ademais, os que estão empregados têm salários que 

perdem poder aquisitivo, enquanto que investidores, bancos, empresas e rentistas, em 

geral, ganham com a manutenção da taxa de juros elevada. É o que sustenta o economista 

Reinaldo Gonçalves: “a transferência de renda no governo Lula só é menor do que a que 

ocorreu no governo Figueiredo (1979-1985). Naquele período, o ganho anual dos rentistas 

foi de 29,4% superior ao dos assalariados” (no primeiro ano do governo Lula essa taxa foi 

de 25,9%).30

 Mas, qual a situação atual? O que a imprensa divulga a respeito de desemprego? 

 Há ambigüidade por parte do noticiário, seja na divulgação de dados de “recuperação” com 

melhoras no mercado de trabalho, seja de desalento por tão prolongada situação de falta de 

                                                                                                                                                                                     
25 - Lopes, Carlos. "Faxina na casa". Depoimento à Revista IstoÉ, nº 1817, de 04/08/2004, pp. 7, 10 e 
11. 
26 - Pinto, Almir Pazzianotto. "Desemprego & fome". Correio Braziliense, Caderno Opinião, ed. 
13/02/2003. 
27 - Ricupero, Rubens." O Brasil e o desemprego em massa". Folha de São Paulo, Caderno Opinião 

Econômica, 31 de agosto de 2003, p. B 2.  
28 - "Trabalho - Cresce o desemprego e Trimestre perdido". Matérias do Correio Braziliense. Caderno 

Economia, 28/04/2004, pp. 10 e 11. 
29 - Pochmann, Márcio. "Desafios do emprego no Brasil". Correio Braziliense. Caderno Opinião, 

06/05/2004, p.25. 
30 - Folha de São Paulo. "Receita Ortodoxa: Juro tira mais renda do trabalhador, diz estudo". Caderno 

Economia, 09/05/2004, p. B 6. 
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crescimento econômico que possa resultar em ampliação da oferta de trabalho em 

empresas públicas e privadas. Assim, pesquisas do Instituto Sensus fornece dados para 

avaliar que “a necessidade de combate ao desemprego e à violência, apontados como os 

maiores problemas do país”.31 A “voz das ruas”, nessa pesquisa, aponta o desemprego 

como principal problema do país, com 43,1% das respostas, com 36,0% apontando para 

“violência como maior problema”. Indicam ainda como “prioridades”: “projetos que gerem 

empregos”, com 53,9% e “educação e capacitação profissional”, com 18,9% das respostas. 

 O sistema SEADE/DIEESE levantou para a Grande São Paulo que, em abril, o 

desemprego “atingiu 20,7% da PEA, um recorde histórico para o mês desde 1985, quando a 

pesquisa começou a ser realizada”.32 Nesta mesma pesquisa avalia-se que “o contingente 

de desempregados estimado passou de dois milhões de pessoas em março, para 2,04 

milhões em abril. Pelo terceiro mês consecutivo, o rendimento médio real dos ocupados 

caiu, desta vez em 1,5% nos valores obtidos em março ante fevereiro, o que passou a 

corresponder ao valor de R$ 943,00”, fato que agrava a situação desde os anos 1990, isto é, 

aumento do desemprego com queda dos ganhos reais dos trabalhadores. Por isto, o 

governo Lula procura soluções emergenciais como “o primeiro emprego” e o “fome zero” 

que, evidentemente são paliativos que não resolvem plenamente. 

 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), como entidade governamental, 

prevê melhoras para o mercado de trabalho, uma vez que houve “aumento do número de 

pessoas ocupadas – 1,6% no primeiro trimestre em relação a igual período de 2003; 

crescimento do rendimento nominal em março – 3,7% ante o mesmo mês de 2003; 

perspectivas de crescimento de 3,5% do PIB e reestruturação das empresas na década de 

90, que as deixou “enxutas”, tendo de contratar ao menor sinal de alta da produção”. Além 

disso, o IPEA apontou que “a proporção de trabalhadores sem carteira assinada em relação 

ao total cresceu de 21,5% no primeiro trimestre de 2003 para 22% em 2004. A dos 

trabalhadores por conta própria subiu de 19,4 para 20,9%.”33 Esses “resultados”, por 

tímidos, parecem merecer uma certa reserva. Ademais, o aumento do número dos que 

trabalham não é significativo porque revela o incremento da informalidade dos que 

trabalham “sem carteira assinada” e os “por conta própria”, ambos pouco desejáveis em 

uma economia que se quer mais estável. 

 Ultimamente, há muito interesse em reduzir a violência obstaculizando e combatendo 

o porte ilegal de armas. O Congresso Nacional votou e o presidente da República assinou o 

"Estatuto do Desarmamento". As justificativas são pertinentes, à medida que muitos jovens 
                                                           
31 - Correio Braziliense. "Clamor nacional por emprego". Caderno Política, 14/05/2004, p. 5. 
32 - Correio Braziliense. "Desemprego bate recorde em São Paulo". Caderno Economia. 21/05/2004, p. 
10. 
33 - Folha de São Paulo. "Retomada? Ipea vê melhora no mercado de trabalho". Caderno Dinheiro, 

22/05/2004,   p. B 10. 
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e/ou desempregados cometem violências por porte de arma de fogo que, quase sempre, 

vem associado ao uso de drogas. "Oito milhões de armas de fogo, um assassinato a cada 

12 minutos. No Brasil se mata mais do que em países em guerra. Passou a hora de 

desarmar a população, uma constatação que percorre o noticiário e um clamor da 

população em geral".34

Mas, há outro tipo de violência extrema: a da eliminação de meninos e meninas de 

rua. Em matéria do início de 2004, revista de circulação nacional dá destaque à denúncia da 

OAB e de ONGs sobre o extermínio de crianças em Alagoas: "os meninos de rua são 

vítimas perfeitas porque são vistos como estorvo".35 E mais do que isso: a denúncia refere 

que as mortes servem de "limpeza", listando menores "desaparecidos", demonstrando, 

ainda, a impunidade reinante no estado. A OAB de Alagoas indica que os matadores 

pertencem a instituições civis e militares. "Estes matadores prestam serviço a comerciantes, 

fazendeiros e políticos locais, fazendo o que eles chamam de limpeza, foi a conclusão a que 

chegou uma CPI da Câmara Federal que investiga os grupos de extermínio e as milícias 

privadas no Nordeste. A matéria em questão traz o sugestivo título de "Falta de perspectiva 

2004", apropriada ao doloroso relato dos crimes que permanecem impunes, sob os olhos 

complacentes dos alagoanos. 

Esse é um retrato freqüente na imprensa sobre a violência contra crianças e 

adolescentes que preocupa autoridades, ONGs e organismos da ONU, UNESCO e a OIT. 

Nesta, foi instituído o Programa Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem 

atuado no Brasil. No DF, há conselhos tutelares implantados pela Secretaria da Ação Social 

nas escolas das cidades-satélites. Todos esses organismos são impotentes para estancar 

as demandas de famílias grandes, mesmo quando participam de programas como o da 

"Bolsa Escola" ou "Programa de Erradicação do Trabalho Infantil". Quando o chefe de 

família está desempregado, esses paliativos podem ajudar, mas não suprem as carências. 

Por causa disso, muitas famílias envolvem as crianças em trabalho de rua, pedindo esmolas 

ou praticando pequenos furtos, quando não sendo usadas por traficantes de drogas. Nessa 

direção, o estudo "Desigualdade social, violência e jovens no Brasil", do IPEA, indica que 

"desigualdade social e falta de dinheiro para a compra de bens de consumo tornam os 

jovens brasileiros mais propensos a seguir cartilha do crime e das drogas".36 Com os 

quadros traçados será difícil pensar num futuro com taxas declinantes de violência, pois 

cada vez mais jovens se inserem ou são jogados em ações delituosas. Sem ampliar as 

condições educacionais, com emprego para os adultos, muitas famílias ficam propensas a 
                                                           
34 - Reportagem de capa "Eles mataram". Revista Época, edição de n. 279, de 22 de setembro de 
2003, p. 52. 
35 - "Adeus meninos". Revista IstoÉ, nº 1.787, 07/01/2004, pp. 36 a 41. 
36 - Oliveto, Paloma. "Juventude: Convite à violência". Correio Braziliense. Caderno Brasil, 21/07/2004, 
p. 15. 
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aceitar certas condutas de suas crianças e jovens. Pelo descrito, nem a escola, nem 

organismos de diversos matizes conseguem monitorar e muito menos estancar esse 

processo. Um gigantesco esforço de governos, organizações e da sociedade se faz 

necessário, sobretudo pela constante crise de trabalho. 

 No caso do DF, um estudo do IBRASE para um período de 10 anos, revelou que a 

taxa de desemprego elevou-se de 112.657 desempregados ou 15,4% da PEA, em 1992, 

para 257.409, ou 22,9% da PEA, em 2003.37 Em outro estudo, do sistema SEADE/DIEESE, 

demonstra a persistência do quadro de desemprego: “estimou-se em 260,3 mil o total de 

pessoas em situação de desemprego no DF.”38 Por isso, pode-se inferir que, aumentando o 

desemprego, a violência também cresça. 

À guisa de conclusão 

 Torna-se complicado buscar um elenco de soluções para os complexos fenômenos 

abordados. Em caráter absolutamente efêmeros, por emergenciais, os programas em 

desenvolvimento como “bolsa escola”, “fome zero”, “primeiro emprego” podem resultar em 

ganhos para os governantes, em termos de assistencialismo para minorar a crise da falta de 

oportunidades de trabalho e mesmo para conter a onda de violência. Todavia, a 

problemática é complexa e tem longa história de omissão por parte da sociedade, sobretudo 

dos governantes mais afetos a tratar dos problema econômicos, deixando a problemática 

social e educacional em segundo plano. 

 Em âmbito nacional, a geração de postos de trabalho poderá se apoiar em políticas 

habitacionais de longa duração, pois a construção civil (de casas e edifícios de 

apartamentos, hotéis e escritórios) é uma grande geradora de atividades, com a vantagem 

de dinamizar outros setores da economia como a indústria de componentes para a 

habitação. Políticas de apoio a pequenas e médias empresas também fazem parte do 

receituário corrente, bastando ser dinamizado pelos fundos como o FAT ou dos que se 

criam a partir de reservas bancárias de garantia e/ou de cunho social, já que o sistema 

financeiro lucraria com a dinamização da economia, mesmo de médio e pequeno porte. 

 Para não nos alongarmos, discordaremos dos que sempre se opõem a estas 

medidas tão ao corrente da opinião política por razões das “crises internacionais”, sobretudo 

das bolsas de valores. A visão rentista deve ser posta de lado para soerguer a economia do 

país tão cioso de suas enormes riquezas naturais e potencial criativo de sua população. 

Ademais, faltam mudanças/transformações estruturais que permitam eliminar os pontos de 
                                                                                                                                                                                     
 
37 - IBRASE. A Economia do Distrito Federal – Um estudo analítico dos últimos 10 anos. Brasília: 

IBRASE, março de 2004, p. 20.  
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exclusão sócioespacial. Permear as iniciativas governamentais e de empresas de porte para 

a inclusão mediante capacitação profissional dos trabalhadores com melhora dos padrões 

de remuneração. Além disso, é viável a distribuição dos serviços essenciais e dos bens 

socialmente gerados nas quatro décadas de construção urbana no DF. Deve-se atentar 

também para o fato constatado anteriormente: “não há como sustentar a “violência” de 

manter juros elevados, retirar benefícios constantes da legislação trabalhista, facilitar a 

entrada de capitais especulativos e a saída de dividendos sem controle e taxação. A 

insustentabilidade dessas políticas já pode ser notada no clamor nacional, que também se 

apoia na forte aspiração dos brasileiros por justiça social, com melhor distribuição do capital 

acumulado socialmente”. 39

Além disso, no âmbito do DF e Entorno, solução sub-regional poderá ser a efetivação 

de uma Área Metropolitana (AMB), como vimos acentuando há algum tempo. Por isso, em 

1996, sugerimos que: 

“Deve-se também antever algumas medidas para modificar a atual estruturação do espaço 

metropolitano e regional como:  

1 - a provável criação de uma Área Metropolitana de Brasília (AMB), envolvendo as áreas 

urbanas do DF e Entorno próximo, que elevará o número de cidades componentes do novo 

conjunto, abrangendo uma população superior a dois milhões de habitantes. O anel externo 

da metrópole, criado por iniciativa de incorporadores imobiliários, deve absorver esforços 

para ser dotado de infra-estrutura física e social, pois é formado por vilas e cidades 

extremamente carentes em termos de equipamento e de possibilidades de gerar empregos. 

É a gestão no âmbito local, no espaço geográfico sub-regional. 

2 - a previsível alteração do "perfil de empregos", fruto de estratégias para fortificar o papel 

econômico da AMB, como por exemplo, a implantação de parque industrial no anel externo 

(ao DF) e a atração de diversos pólos ligados às atividades não-dependentes de fatores de 

localização geográfica (pólo de informática, de biotecnologia, de difusão de informações, de 

turismo, etc.)”. 

 Finalmente, a redução das taxas de violência, de crimes de diversas naturezas, do 

emprego de crianças passa, necessariamente pela aceleração da economia e pela redução 

das taxas de desemprego. Com isso, as soluções deverão aparecer e constar do ideário de 

governantes, empresários e cidadãos conscientes. 

_____________ 

                                                                                                                                                                                     
38 -  GDF/SEADE/DIEESE. Pesquisa de Emprego e Desemprego no DF – Resultados: Fevereiro/2004. p. 
3. 
39 - Paviani, Aldo. "Ambiente urbano com desemprego". In Aldo Paviani e Luiz Alberto de Campos 

Gouvêa (orgs.). Brasília: Controvérsias Ambientais. Brasília: Ed. UnB: 2003, p. 52. 
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39 - Paviani, Aldo. "A realidade da metrópole: mudanças ou transformações na cidade?" In 

Aldo Paviani (org.) Brasília: Moradia e Exclusão. Brasília: Editora UnB, 1996, p. 226. 
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