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Resumo: Este texto analisa um problema polêmico que angustia a sociedade 
contemporânea: a violência, buscando entender como os produtos da cultura, neste caso 
a literatura, compreendem e representam tal fenômeno. Para compor este diálogo, põe-
se no centro do debate duas obras literárias que já na composição incorporam outras 
produções, como o cinema, a música e a dos movimentos sociais urbanos, 
proporcionando assim um denso debate. 
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O corpo do mundo agoniza! Qualquer observação sobre a situação histórica da 

humanidade no estágio atual de desenvolvimento, diria que esta é, no mínimo, 

preocupante. Três obras, três espaços urbanos, um mesmo sistema! Capão Pecad, 

Cidade de Deus e Ó Pai ó são escritas arriscadas, contraditórias por natureza. Tal 

contradição traduz para o leitor a condição também arriscada – desprotegida, 

desesperada, desassistida – do povo miserável que povoa as ruas do Brasil. Três 

instantes de denuncia, três momentos de indignação, três narrativas que se encontram na 

história, mas não sem manter as suas singularidades e diferenças. São, sem dúvida, três 

vozes de denúncia. 

Lançado em 1997, Cidade de Deus causou repercussão no meio literário e 

artístico. Tratava-se de um texto com características peculiares que apenas se ocupava 

de narrar a criminalidade e a violência na favela carioca de Cidade de Deus, é o que vai 

afirmar qualquer primeiro olhar simplista e mais desatento. Contudo, o romance do 

escritor Paulo Lins, como bem observou Roberto Schwarz, “merece ser saudado como 

um acontecimento” (1999, p. 163).  Temos aqui a realidade da favela ou neofavela, 

como denomina a obra, mostrada por um de seus moradores. O olhar lançado sobre este 

espaço que preocupa a sociedade, mas do qual ela mesma se distancia, não se apresenta 

mais sob o olhar dos “narradores da classe média”, assustados com o crescimento da 
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violência e imbuídos da conscientização pela paz. Agora, quem fala da favela é um de 

seus filhos que não apenas narra, mas compreende a sua complexidade, a sua 

brutalidade e a sua dor. Este é um novo veio da produção cultural moderna e, queiram 

ou não, intelectuais, artistas, políticos e jornalistas, eles se anunciam. Em recente 

entrevista, ao ser perguntado sobre o que teria a dizer sobre o romance ainda hoje, o 

autor Paulo Lins respondeu: “Esse rebento da miséria e da violência foi gerado no 

ventre da má distribuição da renda nacional. Hoje, eu o ofereço às elites brasileiras com 

a dedicatória: 'Toma que o filho é teu”. 2 

A obra, nascida em virtude de uma pesquisa etnográfica anterior, feita em 

parceria com a antropóloga Alba Zaluar e que começou a ser escrita ainda na década de 

80, causa estranheza e mal-estar em um primeiro momento. É uma narrativa forte que 

invade o leitor com sua riqueza de detalhes e seu realismo agressivo para contar a 

história do cotidiano de bandidos que vivem a criminalidade, o tráfico de drogas e 

estruturam a violência urbana na favela. Porém, essa dura realidade nos é trazida 

associada à miséria, à pobreza e à agressão diária de uma sociedade elitista e 

excludente. A realidade aqui grita e não conforta, muito pelo contrário, o leitor 

perplexo, dá-se conta mais uma vez dos limites a que chegaram a exploração capitalista 

e a miséria; o leitor conservador, perplexo, acredita sinceramente que se utiliza a 

literatura para banalizar a violência; o leitor desavisado, perplexo, procura entender a 

realidade que se apresenta ali, ficcionalizada. Não há como passar impune, não há como 

sair imune, qualquer que seja o horizonte político do leitor. 

Cidade de Deus não possui um foco narrativo centralizado. O narrador mobiliza-

se para acompanhar a sucessão de tipos e imagens dispostos pelo espaço da favela. 

Estamos diante de um mural fragmentado, no qual pessoas e histórias bastante diversas, 

aproximam-se, primeiro pela miséria, depois pelo crime, na condição de expectador ou 

de agente, porém, não sem envolvimento, de algum modo. Trata-se de um mosaico 

estilhaçado à espera de um leitor atento que lhe reúna as fraturas e extraia suas densas 

possibilidades reflexivas. 

Não caminhamos por uma história e sim por múltiplas histórias que se 

sobrepõem e se completam. Zé Miúdo, Inferninho, Cabeleira, Silva, Martelo, Cabeça de 

Nós Todo, Pardalzinho, Mané Galinha, Cenoura, Cleide, Berenice, Lúcia Maracanã, 

Ana Rubro Negra, Maguinha, Mosca, malandros, otários, bichos-soltos, cocotas, 

prostitutas, vadias, trabalhadores, trabalhadoras... em última instância, desvalidos, 
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analfabetos, pobres, explorados, oprimidos, humilhados, esquecidos pela sociedade e 

pelo Estado, a não ser pela ação abusiva da polícia. Cidade de Deus opera 

agressivamente para apresentar uma dialética que expõe, de maneira descarnada, o 

crime e a violência, ao mesmo tempo em que problematiza esta dura realidade à luz do 

debate e das conseqüências decorrentes da exploração desmedida do trabalho, da 

fetichização da mercadoria e do apelo consumista a que chegou a sociedade atual. 

Capão Pecado comunga, embora tenham que ser destacadas as devidas 

distinções, dos mesmos propósitos: ficcionalizar a realidade sem eximir o leitor, nem 

conformá-lo. Lançado em 2000, o romance, de autoria do escritor paulista Ferrez (nome 

de guerra de Reginaldo Ferreira da Silva e, segundo ele, uma homenagem a Virgulino 

Ferreira – o Lampião – e a Zumbi), traria para a ordem do dia, mais uma vez, a 

realidade, neste caso, dos moradores da favela do Capão Redondo, em São Paulo, diga-

se de passagem, uma das mais necessitadas e violentas do país. Seu autor mora lá até 

hoje e, junto com nomes fortes como Mano Brown, da banda Racionais MC´s, assume 

seu engajamento e coloca sua militância à disposição para transformar as árduas 

condições de vida do lugar. Ferréz é também autor de Manual Prático do Ódio, 

publicado pela editora Objetiva, em 2003, e Literatura Marginal: talentos da escrita 

periférica, lançado pela editora Agir, em 2006. Além disso, Ferréz integra também a 

equipe de colaboradores da revista Caros Amigos, com a qual, em parceria, organizou e 

publicou textos em virtude do projeto “Literatura Marginal”. 

A indignação e ampla necessidade de mostrar ao mundo que Capão Redondo 

existe e padece nos chega através da história de Rael e Paula, ele, um jovem que tenta se 

desamarrar da condição de miséria através do estudo e do trabalho. Rael apaixona-se 

por Paula, namorada de seu melhor amigo Matcherros, e com ela constitui uma família, 

mas acaba sendo traído pela amada que, há algum tempo mantinha um caso com seu 

Oscar, que era patrão dos dois. Por causa dele, Paula abandonou Rael, levando o filho 

Ramon. Não bastando o abandono da mulher e a ausência do filho, Rael é demitido e 

esta nova situação torna-se, para ele, o ápice do desespero. Ele não contém o ódio e 

mata o ex-patrão, é preso e acaba morto na cadeia. Este episódio, longe de ser apenas 

mais um caso de amor e traição, traz, no centro do conflito, o problema do consumo, 

afinal, 

 

os rumores eram gerais, mas o que mais chateou Rael foi saber que tinham 
avistado Paula perto do Jardim Santo Eduardo. Ela tinha um menininho no colo 



e estava muito bonita, abraçada com um senhor mais velho, reconhecido 
posteriormente como seu Oscar, seu ex-patrão. (p. 138) 

 

 A traição de Paula com o patrão não se revelaria ingênua, nem revestida de 

romantismo. O homem mais velho é o que certamente daria a Paula estabilidade e uma 

vida sem privações. 

 No meio da trama de Rael e Paula, estrutura-se um vasto painel – aqui também 

encontraremos uma sucessão de histórias sobrepostas – que, através de personagens, 

problematizam as difíceis condições de moradia, a situação da juventude, a exploração 

do trabalho, a ausência do Estado e da educação na vida dos jovens do lugar e as 

pessoas comuns que trabalham e seguem sem questionar o sistema. Convivemos, 

durante a leitura, com Matcherros, Burgos, Carimbê, Zeca, Alaor Turcão, dona Maria, 

Narigaz, Celião, Mixaria, Marquinho, Maria Bolonhesa, Cebola, seu Lucas, China, a 

polícia, malandros e bandidos. Junto, a miséria, a fome, a exploração do trabalho, a 

ausência do Estado com políticas efetivas e um crescente sentimento de revolta. 

Capão Pecado pode ser lido como um romance de amor ou de horror, em ambos 

os casos, de choque. A narrativa aqui também é marcada pelo signo do crime e da 

violência, de forma mais branda, é verdade, mas, da mesma forma que em Cidade de 

Deus, estes fatores não aparecem como banalização e sim, como a radicalização de um 

grito e de uma denúncia: 

 

– Ah! Tô ligado, o Amaral me contou que ele ta indo pela ordi lá com o 
esquema. 
– É, o bagulho virou bem, se pá nois vamos contrata até o Panetone, isso é, se o 
bagulho dele com o futebol num virá. 
– Firmeza, o esquema é esse; afinal, como diz o crente, “Se Deus é por nóis, 
quem será contra nóis”. 
– Choque, a parada sempre foi esse naipe, e a parada cada vez vai ser pior, as 
correrias estão ficando mais forte e a parada vai ficar cada vez mais louca, 
firma! 
– Fora os malucos que tão só no trampo, que nem o Tiozinho lá na rua de cima, 
o seu Damião, que sai todo dia na correria, pega buzão lotado e nunca vi ele 
reclamando. (CP, p. 145) 

 

O nervosismo da escrita é levado ao seu limite pra arrebentar o conforto do leitor 

e tem a clara intenção de provocar. A realidade é transfigurada na linguagem coloquial, 

na composição das cenas, no apelo visual trazido pela obra e na aproximação textual 



com a linguagem do cinema, conforme podemos observar no fragmento acima. Estes 

elementos também podem ser encontrados em Cidade de Deus. 

O que se coloca, então, para a crítica, nestes textos, é a impossibilidade de 

operar com os mesmos elementos de análise de outrora. Este novo modelo de escrita – a 

que Roberto Schwarz chama arte compósita – requer uma análise que se movimente 

entre as áreas de literatura e as demais (Sociologia, História, Filosofia, Ciência Política 

e Economia), de modo que olhar para o literário não dissocie as suas diversas instâncias 

de composição. Nas obras de que tratamos, a imaginação não é o único motor da escrita 

e a relação com a realidade objetiva é cruel e violenta, fatores que dão o tom da 

narrativa, embora, claramente, não se tratem de ‘documentos’. João César de Castro 

Rocha propõe algumas pistas para analisar a produção literária com estas características, 

quando debate Cidade de Deus: 

 

Em alguma medida, a chave reside na elaboração de um novo modelo de 
estudo. Afinal, a análise crítica somente estará à altura da produção cultural 
contemporânea mediante a criação de formas de abordagem inovadoras. Nesse 
sentido, as discussões sobre o filme "Cidade de Deus" com base na oposição 
entre "estética" e "cosmética" da fome pouco contribuem para o entendimento 
do panorama contemporâneo, pois terminam reduzindo sua novidade a 
modelos teóricos das décadas de 1960 e 1970. Pelo contrário, proponho outra 
estratégia com a formulação do conceito de dialética da marginalidade, como 
forma de descrever a superação parcial, no âmbito da sociedade, da dialética da 
malandragem. (2004, s/p) 

 

 Nesta passagem, o crítico carioca dá ênfase ao filme, mas investiga outras obras 

que ele situa neste novo quadro de produção cultural, como o romance de Paulo Lins, os 

dois romances de Ferréz, a produção dos Racionais MC’s, o movimento hip hop e 

outros expoentes. Nesse artigo, Castro Rocha defende um novo modelo de apreensão 

crítica, que se paute não mais apenas pelo conceito de ‘dialética da malandragem’, 

desenvolvido por Antônio Cândido, no qual ressalta-se a oposição entre a ordem e a 

desordem, em que o malandro almeja ser alcançado e absorvido pelo pólo 

“convencionalmente positivo”. João César propõe a instauração de uma dialética da 

marginalidade, a partir da qual se torne possível observar as representações que 

emergem com este tipo de narrativa e produção cultural, dentro do conflito de classes e 

dos parâmetros da atual sociedade de consumo. 

 Não há conciliação possível entre as classes, capaz de reconfortar as mais 

beneficiadas, pois, o projeto literário que alimenta a construção dos romances coloca o 



crime no centro do debate, escavando uma ferida que atormenta o sono da sociedade 

brasileira: pensar quem são os agentes da criminalidade, bem como qual a parcela de 

responsabilidade que lhe cabe neste processo histórico.  

Observamos, atualmente, uma espécie de passividade permanente da sociedade, 

mesmo diante da aceleração do ritmo da exploração e da miséria . Ferréz percebe e 

proclama: 

 

As mais belas músicas ou as mais realistas palavras não vão te tirar de tão 
cômoda vida, pois nada faz a menor diferença. Todos vêem, mas não querem 
enxergar que o futuro nos reserva mais dor, e nossa vida é como se 
estivéssemos sentados olhando pela janela de um avião que está caindo 
rapidamente. E tudo sempre esteve tão perto e tão longe. (2005, p. 149) 

  

 A idéia é não confortar, nem conformar, pois, se de um lado alardeiam que estas 

formas naturalizam o crime, outra pergunta aflige: nós, de tanto conviver e pouco olhar, 

achamos a miséria natural? João César de Castro Rocha também questiona: 

 

Estaremos preparados para olhar no espelho e admitir nossa própria 
indiferença? Daí as mediações que permitem o consumo voyeurista da 
violência. Exatamente como numa cena de "Carandiru", filme inspirado no 
livro de Dráuzio Varela e dirigido por Hector Babenco. Após terminar seu 
plantão, o médico observa a intimidade das celas por meio de pequenos 
orifícios em suas portas, até que se vê na iminência de passar a noite na 
penitenciária, pois já havia ocorrido a troca da guarda. Depois de um breve 
suspense, as portas da prisão são abertas: o doutor respira o ar da liberdade. No 
fundo, queremos é testemunhar as memórias do cárcere, retornando, porém, ao 
conforto de lares burgueses. (2004, s/p) 

 

Capão Pecado e Cidade de são alguns dos exemplos da leitura que pressupõe 

incômodo e exige que se saia do lugar comum, ou seja, há que se revolucionar as 

maneiras de se perceber o texto literário e cinematográfico, modificando os conceitos, 

desmontando opiniões cristalizadas e revendo posições teóricas tradicionais. A 

transformação permanente do olhar é o coração da dialética e deve inundar a apreensão 

crítica destas obras, de modo a não reduzi-las, mas, ao contrário, buscar na sua 

composição desvelar o processo social que as abriga. 

Com estas duas obras também a locomoção crítica se dá em terreno minado e 

alguns perigos rondam a análise, os quais buscaremos não apenas registrar, como 

problematizar, alguns dos quais específicos dos desafios históricos deste momento e que 

tentaremos acompanhar. 



Em Capão Pecado e Cidade de Deus a violência toma novos rumos. Desta vez 

ela se insurge contra aqueles que possuem: capital, capacidade de consumo, dinheiro, 

bens, etc. e é praticada pelos que não possuem os elementos citados, nem poder 

político.  

Capão Pecado, embora tendo como mote uma história de amor, não abre mão do 

choque pela violência. A alternativa do crime é refutada por Rael, que tenta, inclusive, 

convencer os companheiros ao longo da narrativa. Com o propósito pedagógico 

declarado, Narigaz alerta Matcherros: 

 

É foda mesmo, no final todo mundo que morre neste fim de mundo é 
classificado como a mesma coisa. Por isso que eu falo, truta, eu quero 
continuar a estudar, e se Deus permitir, mano, eu quero ter um futuro melhor. E 
o pior é que se você analisar os fatos, vai notar que de todos os trutas só um ou 
dois patrícios tão querendo algo. Por exemplo, você; você ta vacilando, 
Matcherros, tem que se ligá, mano. (Capão Pecado, p. 92) 

 

 Rael tenta, a todo o momento, afastar-se da violência e da criminalidade que já 

se tornou comum na favela. Ele entende que o destino de quem assume o crime como 

saída é a morte, momento que lhes é roubada a identidade, pois viram todos “bandidos”, 

marginalizados pela sociedade. A voz de Rael ecoa, mas não encontra uma aderência 

organizada entre a população. O projeto não é incorporado pelos trutas. Neste contexto, 

a voz do crime ganha força e as cenas de violência se sucedem: 

 

Burgos estava descendo a rua, ultimamente dera para andar com uma bolsa de 
raquete de tênis a tiracolo. Todos estranhavam, pois nunca o haviam visto 
praticar nenhum tipo de esporte. Desde pequeno, só era visto fazendo suas 
correrias, roubando doce de um mercado, manga da feira. Vira e mexe 
apanhava que nem um condenado por pequenos furtos. Estava andando no 
meio da rua, distraído, pensativo. Os vizinhos quando o viam, entravam, 
fechavam as janelas, pois sabiam que Burgos agora era sangue no olho, um 
cara sem limites. Havia comentários de que ele tinha roubado quatro postos de 
gasolina num único dia e de que suas armas já eram suficientes para fazer uma 
guerra. (CP, p. 111) 
 

Celião se aproximou ainda mais, Mixaria continuou rindo, Celião desceu a 
porrada em Mixaria. China pegou um pedaço de madeira e desceu a lenha nas 
costas de Celião, ele caiu, o levaram para seu barraco, lá dentro ele recobrou a 
consciência. Mixaria viu um facão na pia, arregaçou o facão em seu braço 
quase o decepando, China se afastou, Celião gritou, Mixaria deu-lhe com o 
facão novamente, só que dessa vez na cabeça. Celião caiu de bruços. Mixaria 
pegou um espeto de churrasco e furou suas costas dezenas de vezes, Celião 



tentou gritar, mas não tinha mais forças, nem conseguia se virar. China tapou 
os ouvidos e tentou não escutar nada; Mixaria foi até o armário, pegou várias 
facas de mesa, enfiou-lhe uma por uma: uma entre as nádegas que quase lhe 
atingiu o ânus; uma em seu pescoço; uma em sua perna esquerda. China saiu 
fora e correu como nunca, achou que Mixaria tinha ficado daquele jeito por 
causa da farinha empastada na rua de baixo. 
Mixaria estava completamente louco. Quando a polícia chegou, viu as pernas e 
os braços de Celião decepados e seus olhos arrancados. Algemaram Mixaria, 
que dormia abraçado ao tronco do falecido. Celião havia trabalhado dois anos 
na padaria da vila sem folga, havia feito muita hora-extra para comprar o velho 
monza prateado. (CP, p. 142-143) 

 

 A riqueza de detalhes da segunda passagem deixa o leitor atônito. O mal-estar se 

instaura, porque, sem compreender a que servem tais prerrogativas em literatura, os 

leitores conformados se desconfortam, pois, são acometidos pelo “ódio inspirado pela 

dominação do espelho: a imagem refletida no rosto pode ser também a da alma”3, ou 

seja, observar o condição de bárbaro do outro nos dá dimensão também da nossa 

barbárie social. 

Ainda assim, há que se ter muito cuidado para, no intuito de desvendar as 

contradições sociais no romance e entender as cenas de violência nesta perspectiva, não 

se deixar conduzir pela defesa afoita dos barbarismos. De início, qualquer leitor pode 

imaginar estar diante de uma narrativa de violência gratuita e estereotipada. Um 

facínora age de forma crua e, ainda pior, trata-se da morte de um trabalhador. Onde 

pode estar o elemento de resistência? Pergunta o leitor: não estaria aí a banalização da 

violência com ares de indignação? Antes de refletir as possibilidades de resposta, 

analisemos a questão da violência em Cidade de Deus. 

O romance de Paulo Lins abole qualquer possibilidade de conciliação social 

entre as classes, entre esses dois mundos divergentes: o da favela e o do asfalto; entre 

esses destinos tão distantes: dos ricos e dos pobres. Não há mais aqui a possibilidade de 

locomoção entre a ordem e desordem, no afã de ser absorvido, finalmente, pelo clã dos 

que possuem, afinal, o marginal jamais será incorporado pelo “pólo convencionalmente 

positivo”, como ocorria com o malandro. João César de Castro Rocha verifica esta 

indisposição para o consenso em Cidade de Deus: 

 

Há em todos os níveis essa recorrente preocupação com a intermediação e com 
o sincretismo, na síntese que vem cedo ou tarde impedir a luta aberta ou o 
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conflito pela percepção nua e crua dos mecanismos de exploração social e 
política". Ora, por que não pensar que a dialética da malandragem e a ordem 
relacional têm sido parcialmente substituídas pelo seu oposto, a dialética da 
marginalidade e a ordem conflituosa? Tal substituição tem conseqüências 
profundas, já que o conflito aberto não pode mais ser mascarado sob a 
aparência do convívio carnavalizante.  

 

 A possibilidade de carnavalização para mascarar o conflito desaparece em 

Cidade de Deus. A ‘festa’ que mascara o sofrimento já era questionada em Parque 

Industrial, quando Otávia reclama da alienação de Pepe, alegando que diante de tanto 

sofrimento não há como se preocupar com o carnaval. Cidade de Deus transforma o 

discurso de Otávia em matéria literária para abolir qualquer vestígio de cordialidade e, 

como não há a possibilidade de consenso, a violência é levada aos limites da 

representação para causar um excessivo mal estar: 

 

O espírito do assassino travava uma luta, mas não admitia a hipótese de parar 
aquela empreitada. Sentia o prazer da vingança, ria só de pensar na cara que a 
mulher iria fazer, não sabia se odiava mais o nenê ou a mulher. Agia de modo 
automático, como se a força duma engrenagem o tragasse, como se fosse a 
graxa tragada pela força de uma engrenagem.  
A vingança determinava aquele crime e o crime traria em sua forma, por sua 
própria natureza, a marca do orgulho ferido de um cabra macho. 
Teve dificuldade em atravessar o osso, apanhou o martelo embaixo da pia da 
cozinha e, com duas marteladas na faca, concluiu a primeira cena daquele ato. 
O braço decepado não saltou da mesa, ficou ali aos olhos do vingador. A 
criança esperneava o tanto que podia, seu choro era uma oração sem sujeito e 
sem um Deus para ouvir. Depois não conseguiu chorar alto, sua única atitude 
era aquela careta, a vermelhidão querendo saltar dos poros e aquele sacudir de 
perninhas. Cortava o outro braço devagar, aquela porrinha branca tinha que 
sentir muita dor. Teve a idéia de não se utilizar mais do martelo, a criança 
sofreria mais se cortasse a parte mais dura vagarosamente. O som da faca 
decepando o osso era uma melodia suave em seus ouvidos. O bebê 
estrebuchava com aquela morte lenta. As duas pernas foram cortadas com um 
pouco mais de trabalho e a ajuda do martelo. O assassino levou a faca um 
braço acima da cabeça para descê-la e decepar aquele coração indefeso. 
(Cidade de Deus, p. 69) 
 
O menino saiu capengando, apoiando o braço ao longo do prédio. Miúdo 
atiraria a qualquer momento; se andasse um pouco mais afastado do prédio, o 
atirador não poderia fazer mira auxiliando-se da parede. Tentou se afastar, 
porém não conseguia andar sem apoio, voltou para perto da parede. Se saísse 
vivo daquela, nunca mais roubaria dentro da favela. Os gritos de sua mãe 
mandando-o arrumar dinheiro se compuseram de novo nos ouvidos. Desgraça, 
muita desgraça era aquela vida, morreria pelas costas. Faltavam três metros 
para chegar à extremidade do prédio. Dobrou a esquina, apertou o passo num 
alívio que o fez parar, respirar, olhar o ferimento. Colocou o rosto na quina do 



prédio para ver se ninguém o estava seguindo e recebeu um tiro no centro da 
testa detonado por Miúdo... (Cidade de Deus, p. 244). 

 

As imagens são tão fortes quanto nauseabundas. As passagens selecionadas para 

atestar a crueza da narrativa de cenas de violência têm toques deterministas, naturalistas 

e, por que não dizer que trazem consigo a idéia dos autores dos crimes como psicopatas 

naturais, o que conforta a sociedade, de modo geral. Traduzem-se na ausência completa 

de civilização e de humanidade, pois que animaliza as ações e as destitui de qualquer 

sentimentalidade. Estas imagens selecionadas dão vazão também à repulsa e estimula 

intepretações redutoras, como a que segue, formulada por Tânia Pellegrini: 

 

Há uma infinidade de crimes de atrocidade seca, que se sucedem em ritmo 
veloz, a ponto de o leitor ser levado, depois de um certo tempo, a perceber 
como “natural” a alternância de embates sangrentos entre a polícia e os 
“bichos-soltos”, entre os grupos rivais da própria favela, as cenas privadas de 
sexo, a pancadaria sórdida no interior dos barracos, tudo bem ao estilo dos 
filmes comerciais de ação. (2007, p. 140) 

 

 Esta é uma interpretação possível. Associada a ela, aparecem sempre outras que 

acusam os romances de serem deterministas, pois não aponta possibilidades de 

mudança, nem envolvem diretamente a política como fator gerador do conflito. Ao 

nosso ver, a política é a dimensão genuinamente constitutiva das três obras e encontra-

se estilhaçada na ausência de condições dignas de vida de que padecem seus 

personagens. Neste contexto, não há como idealizar a possibilidade de mudança, pois 

esta apenas se tornará realidade se houver um esforço social para que ela ocorra. Capão 

Pecado e Cidade de Deus, ao mesmo tempo em que afirmam: não há saída! Perguntam: 

não há saída? O que fazer diante de uma realidade tão voraz? E, simultaneamente, 

gritam: em face de tanto horror, é necessário fazer algo, mas não há convocação 

psicológica das personagens, no sentido de modificar-lhes “o instinto sádico e 

criminoso”, pois elas não são entendidas assim. Há sim a convocação coletiva, afinal, o 

problema é social. Há no romance, a anulação de qualquer possibilidade de 

transformação individual, o problema é urgente e de todos. Além do mais, como nos 

lembra Schwarz: “Morto no chão, o senhor violento e astuto da vida e da morte dos 

outros é um menino desdentado, desnutrido e analfabeto, muitas vezes descalço e de 

bermuda, de cor sempre escura, o ponto de acumulação de todas as injustiças de nossa 

sociedade”,. (1999, p. 167). Isso nos leva à reflexão sobre os contornos dialéticos que 



assumem a marginalidade e a criminalidade, tendo em vista não serem elas atributos 

psico-patológicos, mas, ao contrário, devem ser entendidas junto à compreensão das 

condições sociais mais amplas, como afirma de Lúcio Kowarick: “O estudo da 

marginalidade não deve se ater ao âmbito da personalidade individual, mas deve se 

situar no plano das relações sociais” (1985, p.19). 

 Conforme colocamos antes, há que se cuidar também pra não incorrer em uma 

observação descuidada que aparente a aceitação e, muito menos, a apologia da barbárie. 

Mas a reflexão é, de fato, dura, e mesmo que nos incomode, é necessária: para qual 

sociedade Cidade de Deus e Capão Pecado apontam? Por acaso, não a reconhecemos? 

João César de Castro Rocha analisa também este mote e reafirma a necessidade de um 

novo modelo de análise capaz de mobilizar o olhar do lugar comum: 

 

Já o modelo da dialética da marginalidade pressupõe uma nova forma de 
relacionamento entre as classes sociais. Não se trata mais de conciliar 
diferenças, mas de evidenciá-las, recusando-se a improvável promessa de 
meio-termo entre o pequeno círculo dos donos do poder e o crescente universo 
dos excluídos. Nesse contexto, o termo marginal não possui conotação 
unicamente pejorativa, representando também o contingente da população que 
se encontra à margem, no tocante aos direitos mais elementares, sem dispor de 
uma perspectiva clara de absorção, ao contrário do malandro. 
[...] 
Num momento posterior, a dialética da marginalidade passou a supor uma 
explicitação maior das contradições, iniciada por Paulo Lins. Mas não apenas 
das contradições da dialética da malandragem, mas do próprio sistema social 
brasileiro, que funciona como uma perversa máquina de exclusão, sob a 
aparência da falsa promessa de harmonia, na improvável "absorção no pólo 
convencionalmente positivo" dos moradores das favelas e das periferias. 
Inaugurou-se então uma radiografia da desigualdade. (2004, s/p) 

 

Por outro lado, sabemos que este modelo narrativo pode produzir estereótipos e, 

ademais, facilita uma literatura suscetível ao consumo rápido, após ser romantizada pelo 

mercado. Acompanhando este novo filão, surgem programas de TV sensacionalistas e 

conciliadores, que dão aos criminosos, dimensões sumariamente instintivas, que beiram 

a loucura e denunciam o sadismo baratos de seus agentes. Aliado a isto, aparece sempre 

a defesa ao uso da força pelo Estado e de ações mais duras, como a pena de morte, a 

redução da maioridade penal, o fortalecimento da polícia (sem ao menos problematizar 

a ação da mesma), a construção de presídios e o destaque para a impunidade. As obras 

que aqui estão sendo analisadas não se prestam a isto e é sempre bom lembrar que o 

leitor lhes conferirá o exame final, mais ou menos atento às contradições que estes 



modelos ensejam. Sobre esta questão, ainda João César de Castro Rocha levanta 

considerações bastante elucidativas: 

 

Difícil não se incomodar com um tratamento tão estereotipado e ofensivo. Ou 
será que se trata de evitar a discussão sobre o problema grave das favelas 
dominadas pelo narcotráfico por meio da exotização do próximo, 
demasiadamente próximo? 
[...] 
Semelhante processo de infantilização do problema aposta na possibilidade de 
retorno ao modelo da dialética da malandragem, isto é, aposta em algum modo 
de cooptação. Laranjinha e Acerola são apresentados como dois aspirantes a 
malandro. Vale lembrar, no entanto, que em latim infante é o "in-fans", ou seja, 
aquele que não fala, não se expressa, necessitando auxílio paternal. Muito pelo 
contrário, autores como Paulo Lins e Ferréz, grupos musicais como os 
Racionais MC's, documentários como "Ônibus 174", de José Padilha, ou "À 
Margem da Imagem", de Evaldo Mocarzel, entre outras produções recentes, 
desenham um horizonte muito distinto do silêncio que a infantilização da 
violência produz. (2004, s/p) 

 

A questão da naturalização da violência e da barbárie é uma das preocupações 

iniciais para quem se lança ao estudo deste tipo de narrativa, porém, no caso destas 

obras, apenas a leitura recortada e parcial possibilitará tal avaliação. A violência não é 

descrita do início ao fim dos romances com ares de crueldade contínua, sem a devida 

problematização deste limite; ao contrário, temos nas duas obras uma reflexão intensa 

sobre a relação capital versus trabalho, mostrando que o percurso feito pela violência 

pressupõe a anulação, redução e submissão da centralidade do trabalho no outro pólo. 

Deste modo, o que se pode depreender é que, quanto mais some e é desmontada a 

importância e a valorização do trabalho na vida humana, a violência torna-se mais 

latente. Recorremos, aqui, mais uma vez ao estudo de Castro Rocha: 

 

Paulo Lins e Ferréz explicitam o verdadeiro salto qualitativo da dialética da 
marginalidade, superando definitivamente a brutalidade dos cobradores de 
Rubem Fonseca, pois a violência somente reforça a desigualdade social. De um 
lado, legitima a repressão policial, que já afeta cotidianamente a população das 
áreas mais pobres. 
De outro lado, estimula as correntes mais reacionárias da sociedade civil, 
perfeitamente representadas por programas de televisão como o já referido 
"Cidade Alerta" e derivados, sempre prontos a exigir a pena de morte e o 
aumento do aparato repressivo. É como se o sistema se beneficiasse da 
violência e até mesmo contasse com ela, a fim de justificar sua própria 
necessidade. A alternativa, portanto, é converter a violência cotidiana em força 
simbólica, por intermédio de uma produção cultural vista como modelo de 
organização comunitária. O ódio do cobrador voltava-se contra indivíduos e, 



por isso mesmo, tinha um alcance limitado. A dialética da marginalidade, pelo 
contrário, tem como alvo o dilema coletivo e se caracteriza por um esforço 
sério de interpretação dos mecanismos de exclusão social, pela primeira vez 
realizado pelos próprios excluídos. (2004, s/p) 

 

Assim, percebemos que a tematização da violência encerra problemas mais 

agudos. A radiografia da desigualdade, sem querer justificar a violência na miséria, 

depõe que é preciso dar-se conta que o país encontra-se, ele também, no limite da 

diferenciação explosiva entre os que possuem e os que não possuem. Porém, há que se 

perceber que a resistência operada com base na revolta e no crime é não-organizada, ao 

contrário, trata-se de uma reação explosiva à exploração desmedida e à retirada da 

capacidade de consumo em uma sociedade na qual a “fetichização da mercadoria” se 

aprofundou de tal modo que consumo virou sinônimo de cidadania. Por isso, mais uma 

vez, insistimos na necessidade de uma leitura que,  de forma dialética – para 

acompanhar a complexidade do problema – associe as dimensões política, histórica, 

filosófica, sociológica e econômica, ou cairemos no erro de enveredar pelo caminho 

mais fácil: a leitura permeada exclusivamente pelo juízo moralizador. Deixemos que os 

textos nos provoquem e mostrem o quão complexa é a nossa sociedade: 

 

Rael carregou aquilo consigo, mas com o tempo isso se tornou algo 
insignificante. Suas perdas eram constantes e aparentemente intermináveis: o 
primeiro amigo a morrer lhe causou um baque e tanto, mas a morte dos outros 
dois fora menos desgastante, afinal Rael estava crescendo. A necessidade de 
roupas e de um material melhor para a escola o fez começar a trabalhar 
numa padaria. Nos fins de semana, ele fazia curso de datilografia no mutirão 
cultural. (Capão Pecado, p. 18) [Grifos nossos] 
 
Lá nos Apês, um grupo de meninos, com idade média de sete anos reuniu-se na 
escada do Bloco Oito. Eram conhecidos como anjos, porque todos eram 
nascidos em Cidade de Deus, e também por caixa Baixa (...) famintos, 
devoravam três galetos conseguidos em um assalto feito numa lanchonete no 
Largo da Taquara, aonde chegaram armados de fome até os dentes. (Cidade 
de Deus, p. 245-246) [Grifos nossos] 

 
 A necessidade dá o tom da violência. Não se trata de entender que este é o 

destino dos pobres e fazer a usual pergunta: como tantos pobres continuam 

trabalhadores? Do mesmo modo, não dá para acreditar que o avanço da violência se 

deve a um surto psíquico de seus agentes. Trata-se de entender o problema social e 

politicamente, como bem representam as histórias aqui analisadas. O duro encontro com 

o crime e a violência urbana provocado pelos livros está longe de ser imaginação sádica. 



As obras afrontam nosso conforto e não nos causa bem-estar. E não seria de causar, 

muito pelo contrário, o universo representado é caótico e levado aos limites da 

possibilidade de representação. Neste contexto, tal radicalização acompanha o tecido 

social que possibilitou a escrita: desgastado e pronto para arrebentar. 
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