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O estudo da violência tem se mostrado cada vez mais necessário, em virtude de 
sua ampla disseminação nos mais variados contextos. Percebe-se a sua presença no 
cenário mundial, assinalado pelas guerras, assim como em situações cotidianas dos 
centros urbanos, através de assaltos, seqüestros, assassinatos. Assiste-se também a 
outras formas de violência, tais como a violência doméstica exercida contra mulheres e 
crianças, ou ainda, a poluição ambiental que representa um tipo de violência contra a 
natureza. No entanto, a pergunta que se interpõe é a seguinte: a prática de atos violentos 
é uma necessidade do ser humano? Essa pergunta faz-se pertinente em razão do 
reconhecimento da agressividade como característica do comportamento do homem. 
Aliás, observa-se uma dose de comportamento agressivo na maior parte dos animais, 
pois é essa a condição necessária para a sobrevivência. Afinal de contas, seria 
implausível se pensar o ato de sobreviver sem se considerar a presença da agressividade.                
Nas relações de predação na natureza essa é a premissa básica para que o ciclo da vida 
continue. No entanto, é importante observar que essas relações sempre visam, em última 
instância, o equilíbrio do número de animais de cada espécie. Por isso, podem ser 
classificadas como situações agressivas naturais e não, violentas.    
           Nas relações humanas parece ter havido uma espécie de metamorfose do instinto 
de agressividade. Essa transformação pode ser observada na negatividade que o 
conceito de agressividade ganhou. Uma pessoa chamada de agressiva na atualidade é 
quase que imediatamente comparada a alguém violento, destrutivo. A agressividade 
passou a ser concebida portanto como sinônimo de destrutividade. No entanto, torna-se 
pertinente frisar que a agressividade tem aspectos positivos no que tange à luta pela 
sobrevivência e também em situações nas quais é preciso defender-se de algo ou de 
alguém. Por exemplo, sabemos que uma dose de agressividade é necessária para 
sobreviver nos tempos atuais no âmbito profissional, quando as relações econômicas se 
tornam muito semelhantes às de predação na natureza. De acordo com essa concepção, 
Fromm (1987) menciona: 

É uma dimensão básica requerida em várias situações da vida, 
como no comportamento do cirurgião ou de um escalador de 
montanhas e na maioria dos esportes; é também uma qualidade 
necessária ao caçador. Um vendedor bem sucedido precisa 
também desse tipo de agressão e isso se expressa quando se 
menciona um “vendedor agressivo (FROMM, 1987, p.261).  
  

Entende-se portanto que a agressividade é inerente ao ser humano e a violência, 
não. Esta última surge a partir de um gatilho disparador que coloca a agressividade a 
serviço de outros objetivos que não a sobrevivência ou a defesa. Para Marcuse (1947) o 
instinto de morte descrito por Freud como presente no psiquismo humano, não é um 
desejo de destrutividade intrínseco à humanidade. De acordo com  Marcuse (1947):  

 



O instinto de morte é destrutividade não pelo mero interesse 
destrutivo, mas pelo alívio de tensão. A descida para a morte é 
uma fuga inconsciente à dor e às carências vitais. É uma 
expressão da eterna luta contra o sofrimento e a repressão. E o 
próprio instinto de morte parece ser afetado pelas mudanças 
históricas que influem nessa luta (MARCUSE, 1999, p.47).  

Chama-se a atenção para isso tanto em situações macroscópicas, quanto nas 
relações capilares do tecido social. As guerras não são em absoluto uma necessidade 
humana, apesar de se reconhecer que os conflitos são permeados por boa dose de 
agressividade. Percebe-se que praticamente todos os conflitos bélicos entre nações são 
pautados por interesses econômicos e estratégicos de dominação. O mesmo se observa 
nas relações violentas de maridos que espancam suas esposas, por exemplo.  
            O ser humano possuiu um potencial destrutivo que pode ser acionado todas as 
vezes em que se encontra em posição de sentir-se reprimido ou frustrado em alguma 
perspectiva. Por isso a via da violência apresenta-se como uma possibilidade do 
indivíduo libertar-se de tais sentimentos. A partir de então, conclui-se que a violência 
apresenta-se muito mais como um sintoma de situações perante as quais o ser humano 
experiência sentimentos e sensações desagradáveis, do que uma característica inata. 
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