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RESUMO

O presente resumo expandido tem como finalidade explicar o liame existente entre a falta de ética, a corrupção e o aumento da violência em um 
contexto de modernidade líquida marcada pelo fortalecimento do individualismo em detrimento do bem comum. No final do século XX, o sistema 
capitalista entrou em sua fase neoliberal, um período marcado pela mera otimização dos lucros. Neste quadro, o indivíduo busca encontrar nos 
produtos e nos bens um meio de garantia de segurança e projeção da sua felicidade, tal como prometem os rótulos das mercadorias e suas 
propagandas. Assim, na sociedade de consumo o que vale é o possuir e não mais o ser, não havendo espaço para uma visão voltada ao coletivo, 
isto é, muitos seres humanos ultrapassam qualquer limite na busca incessante pelo capital e para a satisfação do seu auto-interesse, gerando 
assim o abandono das virtudes morais e cívicas. A renúncia dos valores, faz aumentar o individualismo em detrimento do coletivismo. Nesse 
processo, percebe-se que cada uma passa a se importar mais consigo mesmo e com seus familiares, esquecendo-se pouco a pouco do bem 
comum. O individualismo, a inversão de valores morais e cívicos e a busca eletrizante pelo capital, afastaram o homem de uma conduta ética. No 
momento atual é possível verificar que no Brasil, a corrupção é quase que institucionalizada, sendo praticamente intrínseca ao sistema. Desvios 
de verbas públicas da saúde, da educação, da cultura e da segurança, afetam a maior parte da população, principalmente àqueles que não 
possuem condições financeiras para frequentar o setor privado. Vale ressaltar que a crise econômica e financeira que assola o país, muito 
atrelada à corrupção, aumentou o número de desempregados e de pessoas desamparadas pelo Estado. Assim, a desigualdade social que já era 
presente no cotidiano do país, vem se tornando cada vez maior. Aumenta ainda mais o verdadeiro abismo que separa os que têm dos que não 
têm. Desse modo, a corrupção e a gestão desorganizada das finanças públicas acabaram por sucatear muitas instituições públicas, - entre elas a 
polícia -, esta, que possui a função institucional ostensiva e preventiva do crime e que agora, aparentemente, não se encontra em condições de 
combater a criminalidade.  De acordo com a ONU, nos últimos 20 anos o número de assassinatos no Brasil cresceu 237% e, além disso, durante 
todo ano, 40.000 pessoas em média, perdem suas vidas no país sendo vítimas da violência, representando 11% das vítimas de todo o planeta. 
Portanto, através de uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica, tendo por referencial teórico os trabalhos sociológicos de Bauman e 
Fromm,  bem como as fontes documentais de dados estatísticos, percebe-se a ligação existente entre a corrupção e o aumento da violência 
urbana. Sendo um tema bastante atual e relevante para a sociedade, uma vez que trata a violência, como consequência histórica da corrupção 
institucionalizada no Brasil, realizada pela elite que deixa a mercê de toda a sorte, bem como priva de seus direitos fundamentais a maior parte de 
sua população.
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